
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii 

 

 

 

 

 

AUTOREFERÁT  

DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

Projekt počítačové podpory výuky controllingu 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Kutáč 

 

 

Studijní obor: Řízení průmyslových systémů 

Školitel: Prof. Ing. Ivo Janík, CSc. 

 

 

Ostrava 2011



 

___________________________________________________________________________ 

 strana 2 

Anotace 

Vyuţívání informačních technologií je jednou z nových forem vzdělávání, které skýtá 

příleţitosti při zefektivňování výuky. Počítačové simulační modely pak doplňují tradiční 

výukové metody o významný didaktický prvek - studenti si mohou poměrně snadno 

vyzkoušet principy popisovaných metod řešení, porovnávat svá rozhodnutí a sledovat „co se 

stane, kdyţ …“. Počítačová simulace má velmi vysoký potenciál vyuţití a má šanci se stát 

nedílnou a neoddiskutovatelnou součástí výukového procesu. 

Počítačová podpora výuky controllingu je předmětem této disertační práce. Metodou 

strukturovaných interview byla provedena analýza počítačových simulačních her na podporu 

výuky ekonomických předmětů na českých a slovenských vysokých školách a rovněţ byl 

proveden průzkum webových stránek vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Z takto 

získaných informací vyplývá, ţe na rozdíl od makroekonomického řízení a rozhodování, 

řízení Cash Flow a manaţerského rozhodování, neexistují simulační hry pro oblast řízení 

nákladů ve výrobních společnostech. V současné době nejsou k dispozici simulační hry na 

sestavování rozpočtů a pro výpočty kalkulací na základě materiálových, energetických a 

časových bilancí výroby. 

Na tuto skutečnost navazuje hlavní cíl disertační práce, a to definování funkčních a 

metodických zásad pro tvorbu počítačové simulační hry na podporu výuky controllingu v 

oblasti řízení nákladů a výnosů v procesní výrobě s vyuţitím receptur. Volba receptur vychází 

ze zaměření Katedry ekonomiky a managementu v metalurgii Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava, na které je tato práce zpracována. Pomocí simulační hry bude 

moţné simulovat řízení nákladů a výnosů jak v hutní výrobě, tak i v ostatních výrobách 

vyuţívajících receptury (chemická, potravinářská, papírenská apod.). 

V rámci definování funkčních zásad je provedeno určení jednotlivých funkčních oblastí 

simulační hry, jejich dimenzí a základních algoritmů výpočtů. Rovněţ jsou definovány 

metodické zásady sestavování rozpočtů nákladů a výnosů a výpočtu plánových kalkulací.  

 V rámci metodických zásad je práce zaměřena také na splnění dvou vedlejších cílů:  

 Vymezení terminologie nákladů a výnosů pro přesné definování výpočtu kalkulací.  

 Definování typového oborového kalkulačního vzorce pro výrobu na základě receptur.  

Výsledkem disertační práce je vytvoření Projektu počítačové podpory výuky 

controllingu, který bude moţno přímo vyuţít pro následnou tvorbu software controllingové 

simulační hry, na sestavování rozpočtů nákladů a výnosů, výpočty materiálových, 

energetických a časových bilancí výroby a pro tvorbu plánových kalkulací na základě 

receptur. 
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Annotation 

Application of information technology is one of the new forms of education that provides 

opportunities for reaching higher effectiveness when giving lessons. Computer simulation 

models will complement the traditional methods of teaching with an important didactic 

element - students can relatively easily try out the principles of described solution methods, to 

compare their decisions and to monitor "what happens if ...". Computer simulation has a very 

high potential of utilization and has a chance to become an integral and indisputable part of 

teaching process. 

The subject of this dissertation thesis is computer support for lessons of controlling. An 

analysis of computer simulation games supporting lessons of economical subjects in the 

Czech and Slovak universities was carried out and web sites of universities with economical 

orientation were also surveyed. The information thus obtained shows that in contrast to 

macroeconomic management and decision-making, cash flow management and managerial 

decision-making, there are no simulation games for the field of cost management in 

manufacturing companies. Currently, there are no simulation games focused on budgeting and 

costing calculations based on material, energy and time balances of production. 

This fact builds the main objective of this dissertation thesis, which is defining functional 

and methodological principles for creating computer simulation games to support the teaching 

of controlling in the field of costs and revenues management in recipes-based manufacturing 

processes. The decision to choose recipes was based on the concerns of the Department of 

Economics and Management in Metallurgy of VSB - Technical University of Ostrava, in 

which this work was carried out. Using the simulation game, costs and revenues management 

can be simulated in steel production as well as in other productions using recipes (chemical, 

food, paper etc.). 

As a part of defining functional principles, various functional areas of the simulation 

game, their dimensions and basic computing algorithms are determined. The methodological 

principles for the costs and revenues budgets creating and the calculations of planned budgets 

are also defined.  

Within the methodological principles, the dissertation thesis is aimed to achieve two 

subsidiary objectives: 

• Defining terminology of costs and revenues for precise definition of calculations. 

•   Defining the type departmental costing formula for the recipes-based production. 

The result of this dissertation thesis is a Project of computer supported controlling 

lessons, which can be directly used for subsequent creation of controlling simulation game 

software, for costs and revenues budgeting, for analysis of the material, energy and time 

balances of production and for creation of planned calculations based on recipes. 
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1.   Úvod 

Vyuţívání informačních technologií je jednou z nových forem vzdělávání, které skýtá příleţitosti 

při zefektivňování výuky. Počítačové simulační modely pak doplňují tradiční výukové metody o 

významný didaktický prvek - studenti si mohou poměrně snadno vyzkoušet principy popisovaných 

metod řešení, porovnávat svá rozhodnutí a sledovat „co se stane, kdyţ …“. Počítačová simulace má 

velmi vysoký potenciál vyuţití a má šanci se stát nedílnou a neoddiskutovatelnou součástí výukového 

procesu. 

Absolventi vysokých škol s ekonomickým zaměřením budou v praxi s velkou pravděpodobností 

nejen uţivateli, ale často i spolutvůrci controllingových informačních systémů. Z tohoto pohledu by 

součástí výuky controllingu měl být i výukový software, pomocí kterého by se studenti seznámili 

nejen s praktickým řešením konkrétních controllingových úkolů, ale poznali by i principy jejich 

počítačového zpracování. 

Vytvoření takového výukového software vyţaduje nejprve zpracování projektu, ve kterém budou 

popsány hlavní zásady pro jeho tvorbu. Tento úkol má ve svých cílech předkládaná disertační práce. 

V disertační práci jsou nejprve definovány oblasti controllingu, na které je výukový program 

zaměřen. Následně jsou zhodnoceny současné poznatky počítačové podpory vzdělávání a provedeny 

analýzy současného stavu a moţností počítačové podpory výuky ekonomických předmětů na 

vysokých školách. Na základě této analýzy je pozornost věnována počítačovým simulačním hrám, 

které patří k nejúčinnějším metodám počítačové podpory vzdělávání.  

 

2. Předmět práce 

Počítačová podpora výuky controllingu je předmětem této disertační práce. Metodou 

strukturovaných interview byla provedena analýza počítačových simulačních her na podporu výuky 

ekonomických předmětů na českých a slovenských vysokých školách a rovněţ byl proveden průzkum 

webových stránek vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Z takto získaných informací vyplývá, ţe 

na rozdíl od makroekonomického řízení a rozhodování, řízení Cash Flow a manaţerského 

rozhodování, neexistují simulační hry pro oblast řízení nákladů ve výrobních společnostech. 

V současné době nejsou k dispozici simulační hry na sestavování rozpočtů a pro výpočty kalkulací na 

základě materiálových, energetických a časových bilancí výroby. 

Na tuto skutečnost dále navazuje předmět disertační práce, a to vytvoření Projektu počítačové 

podpory výuky controllingu, který bude moţno přímo vyuţít pro následnou tvorbu software 

controllingové simulační hry, na sestavování rozpočtů nákladů a výnosů, výpočty materiálových, 

energetických a časových bilancí výroby a pro tvorbu plánových kalkulací na základě receptur. Volba 

receptur vychází ze zaměření Katedry ekonomiky a managementu v metalurgii Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava, na které je tato práce zpracována. Pomocí simulační hry bude moţné 

simulovat řízení nákladů a výnosů jak v hutní výrobě, tak i v ostatních výrobách vyuţívajících 

receptury (chemická, potravinářská, papírenská apod.). 
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3. Cíle práce 

Hlavním cílem disertační práce je „Definování funkčních a metodických zásad pro tvorbu počítačové 

simulační hry na podporu výuky controllingu v oblasti řízení nákladů a výnosů v procesní výrobě 

s vyuţitím receptur“.  

Funkční zásady vychází z návrhu funkcionality, dimenzí a základních algoritmů simulační hry. 

Metodické zásady počítačové podpory výuky controllingu jsou dány faktem, ţe hlavními oblastmi 

řešení je sestavování rozpočtů nákladů a výnosů a výpočty plánových kalkulací na bázi receptur.  

Z této skutečnosti vychází i vymezení dvou vedlejších cílů disertační práce:  

 Vymezení terminologie nákladů a výnosů pro přesné definování výpočtu kalkulací.  

 Definování typového oborového kalkulačního vzorce pro výrobu na základě receptur.  

 

4. Teoretická část 

4.1 Význam a vymezení controllingu v rámci simulační hry 

Projekt počítačové podpory výuky controllingu pomocí simulační hry je zaměřen na controlling 

výroby a rentabilitní controlling, to je controlling nákladů a výnosů.   

Základním úkolem rentabilitního controllingu je vytvořit systém plánování nákladů a výnosů se 

záměrem splnění definovaných cílů v budoucnosti. Tento systém musí umoţňovat vyhodnotit 

dosaženou skutečnost s plánem (odchylky) v přehledné formě a nabízet tak řešení vedoucí 

k eliminaci odchylek skutečnosti od plánu. Tento plán musí být připraven pro finanční plánování, aby 

bylo moţno na základě jeho výstupů sestavit plánovaný cash-flow a včas předpovídat přechodný 

přebytek nebo nedostatek volných finančních prostředků. Dále systém rentabilitního controllingu musí 

být schopen ve vazbě na odchylky skutečnosti od plánu nejen včas na tyto odchylky upozornit, musí je 

i přehledně a srozumitelně prezentovat a na jejich základě pak musí příslušní pracovníci zahájit 

činnosti vedoucí k eliminaci důsledků těchto odchylek. 

Náplní výrobního controllingu je především tlak na efektivitu jednicových nákladů. Do této 

oblasti patří optimalizace kapacit a minimalizace výrobních ztrát. Hodnocení dosaţené efektivnosti 

výroby je rovněţ i vyhodnocováním odchylek ve spotřebě jednicových nákladů dle místa vzniku a dle 

zodpovědnosti a motivace zainteresovaných skupin.  

Z  těchto poţadavků výrobního controllingu vyplývá, ţe jeho součástí musí být i modelování 

časové a materiálové bilance výroby. Cílem časové bilance výroby je definování ročního časového 

fondu a měsíčních časových fondů, které budou k dispozici jednotlivým hlavním výrobním agregátům 

(výrobním střediskům) a kontrola jeho vyuţití. Cílem materiálové bilance výroby je na základě 

poţadovaného objemu prodeje provést výpočet potřeb jednotlivých předávek polotovarů 

z předchozích technologických fází výroby a potřebu jednicových materiálových vstupů do 

technologicky prvních výrobních středisek. Součástí materiálové bilance výroby je i její optimalizace 

z hlediska časového vyuţití, a to formou změn stavu skladu polotovarů a hotových výrobků.  
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4.2 Manažerské účetnictví jako informační základna controllingu  

Z pohledu potřeb rentabilitního controllingu je manaţerské účetnictví důleţitou informační 

základnou pro úspěšně fungující controlling. Tato informační základna vychází jednak ze zpřesnění 

informací, které jsou součástí finančního účetnictví a kdy toto zpřesnění není v rozporu se zásadami 

pro vedení finančního účetnictví. Jedná se především o takový detail středisek a analytických účtů, 

který umoţní sestavování rozpočtu a výpočet kalkulací. 

Manaţerské účetnictví dále poskytuje controllingu informace, které však jiţ jsou v rozporu se 

zásadami pro vedení finančního účetnictví z důvodu odlišného způsobu vyjádření a ocenění nákladů, a 

to v rámci tzv. hodnotového pojetí nákladů. Do této kategorie nákladů patří kalkulační úroky, 

kalkulační nájemné, kalkulační odpisy a kalkulační rizika. 

Z pohledu simulační hry je z pohledu manaţerského účetnictví důleţitá oblast rozdělování 

nákladů a výnosů, a to především na variabilní a fixní. Je to dáno potřebou jejich modelování 

(extrapolace), například při tvorbě rozpočtů z výchozí skutečnosti za období kratší neţ jeden rok. 

V oblasti klasifikace nákladů je rovněţ důleţité jejich rozdělování na jednicové a reţijní, kdy výpočet 

jednicových nákladů na kalkulační jednice vychází z ocenění měrných jednicových vstupů na jednotku 

kalkulační jednice a výpočet reţijních nákladů na kalkulační jednice se provádí rozvrhováním 

střediskových reţijních nákladů na tyto jednice s vyuţitím alokačních klíčů. Oblast rozvrhování 

reţijních nákladů v rámci metody Activity Based Costing je důleţitou oblastí z pohledu uvaţované 

simulační hry. 

 

4.3 Oblasti podnikového plánování určené z pohledu simulační hry 
Pro počítačovou podporu výuky podnikového plánování je vhodná problematika sestavování 

plánů výroby, nákupu, nákladů a výnosů, především pak řešení vztahů mezi plánem marketingu a 

plánem prodeje, mezi plánem prodeje a plánem výroby, mezi plánem výroby a plánem nákupu.  

Konkrétně v plánu výroby je to sestavování časových bilance jednotlivých technologických fází 

výroby a materiálových bilancí v detailu aţ na výrobní (kalkulační) jednice těchto fází. 

Významnou součástí podnikových plánů vyuţitelných v počítačové simulaci je tvorba plánu 

režijních nákladů na základě dosaţené účetní skutečnosti extrapolované v oblasti variabilních 

nákladů a výnosů z pohledu v plánu předpokládaných objemů výroby a v oblasti fixních nákladů pak 

z pohledu délky (váhy) plánovaného období. 

Při tvorbě plánu jednicových nákladů musí dojít k provázání činností jak v plánu výroby 

(definování spotřeb jednicových vstupů v podobě materiálů a polotovarů), tak v oblasti kalkulací, kde 

je prováděno oceňování těchto jednicových spotřeb. 

Potřeby jednicového materiálu pak navazují na plánování jejich zásob a pořizování, coţ je 

součástí plánu nákupu. 
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4.4 Kalkulace 

V disertační práci je věnována pozornost především kalkulacím výrobků vyráběných na základě 

receptur. Obecně lze kalkulace výrobků rozdělit na dvě specifické skupiny podle druhu podkladů, na 

základě kterých se vypočítávají náklady na jednicový materiál:  

a) kalkulace výrobků vycházející z receptur 

b) kalkulace výrobků vycházející z kusovníků 

Receptury používají především podniky: 

s velkosériovou aţ hromadnou výrobou, jejichţ technologie výroby zahrnuje fyzikálně – chemické 

nebo fyzikálně mechanické výrobní procesy, a to v rámci materiálových toků charakterizovaných jako:  

o analytický proces (např. koksovny, rafinerie ropy),  

o syntetický proces (např. vysoké pece, ocelárny, výroba stavebních hmot),  

o neutrální proces (např. válcovny, taţírny, lisovny, výroba kontislitků, odlitků),  

o analyticko-syntetický proces (např. výroba potravin, léčiv, barev, chemie).  

Kusovníky používají především podniky: 

s kusovou a malosériovou výrobou, jejichţ technologie zahrnuje především montáţní a kompletační 

výrobní procesy, a to v rámci materiálového toku charakterizovaného jako syntetický proces (např. 

výroba strojů, domácích spotřebičů, aut, letadel, počítačů).  

Kalkulací se rozumí propočet nákladů, marţe, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na 

výrobek, práci nebo sluţbu, případně na činnost nebo operaci, kterou je třeba provést. Právě 

skutečnost, ţe kalkulace zobrazuje ve vzájemné souvislosti jak naturálně, tak hodnotově vyjádřenou 

jednotku výkonu, z ní činí nejvýznamnější nástroj ekonomického řízení. 

Často pouţívaným kalkulačním vzorcem je typový kalkulační vzorec, který v sobě zahrnuje 

samotný rozpor mezi kalkulačním členěním nákladů na přímé a nepřímé a praktickým členěním 

kalkulačních poloţek na jednicové a reţijní. Typový kalkulační vzorec v  zásadě rozděluje kalkulační 

poloţky na přímé a reţijní. 

Typový kalkulační vzorec: 

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. ostatní přímé N (to, co je na účtu 524 + kooperace) 

    Náklady přímé 

4. výrobní reţie 

    Vlastní N výroby 

5. správní reţie 

    Vlastní N výkonu 

6. odbytová reţie 

    Úplné vlastní N výkonu 

7. zisk 

8. Daň z přidané hodnoty 

    Cena výrobku s DPH 
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Z tohoto pohledu je v disertační práci pro simulační hru navrhováno pouţívání především 

dynamického kalkulačního vzorce v druhovém členění.  

V kalkulačním vzorci, který má v současné době plnit náročné poţadavky controllingu, by měla 

platit zásada, ţe pro kaţdou poloţku v receptuře (kusovníku) musí existovat konkrétní kalkulační 

poloţka jednicového nákladu. Ideálním stavem, který lze dodrţet u výroby na základě receptur, pak je, 

kdyţ pro kaţdou jednicovou kalkulační poloţku existuje zvláštní nákladový analytický účet. 

Rovněţ pro kaţdý druh variabilního nákladu (jednicový nebo reţijní) nebo výnosu by měla být 

definována zvláštní kalkulační poloţka a speciální analytický účet. Je to především z důvodu 

zajištění výpočtu tzv. přepočteného plánu variabilních nákladů a výnosů na skutečný objem a 

skladbu kalkulačních jednic (výroby).  

 

Návrh dynamického kalkulačního vzorce za kalkulační poloţky (pro výrobky vyráběné na základě receptur)  

Hlavní skupiny 

kalkulačních 

položek 

Znak 

kalkulační 

skupiny  

Název kalkulační skupiny 

Variabilní 

jednicové 

náklady  

01  Spotřeba jednicového materiálu dle receptur 

02  Odpad z jednicového materiálu 

03  Jednicové zpracovací náklady 

04  Prodané zboţí 

09  Ostatní jednicové náklady 

Variabilní reţijní 

náklady 

zpracovací 

10  Materiál reţijní variabilní 

11  Energie reţijní variabilní 

12  Sluţby reţijní variabilní 

13  Mzdové náklady reţijní variabilní 

19  Ostatní náklady reţijní variabilní 

Fixní reţijní 

náklady 

zpracovací 

20  Materiál reţijní fixní 

21  Energie reţijní fixní 

22  Sluţby reţijní fixní 

23  Mzdové náklady reţijní fixní 

24  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

29  Ostatní náklady reţijní fixní 

Fixní Správní 

reţie 
30  Správní reţie 

Odbytové 

náklady 

41  Odbytové náklady variabilní 

42  Odbytové náklady fixní            

Variabilní 

výnosy  

výrobní činnosti  

60  Trţby za vlastní výkony a zboţí 

61  Změny stavu vnitropodnikových zásob 

62  Aktivace 

 

 Pro sloţitější technologie výroby je však vhodnější vyuţívání kalkulačního vzorce ABC, ve 

kterém jsou kalkulační poloţky primárně rozděleny podle druhu spotřebovaných výkonů (činností, 
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sluţeb) v detailu za dodávající střediska s tím, ţe středisko, za které jsou kalkulace sestavovány, je 

uvedeno v pořadí jako první (toto je obecnou zvyklostí). Sekundárně jsou pak kalkulační poloţky 

rozděleny na jednicové a režijní, kdy logicky mohou jednicové náklady existovat jen u střediska, za 

které jsou dané kalkulace vypočítávány. Terciárně jsou kalkulační poloţky členěny druhově (materiál, 

energie, mzdy …). To znamená, ţe kaţdá spotřebovaná (předaná) činnost jiného střediska je 

v kalkulaci uváděna v druhovém členění spotřebovaných nákladů na tuto činnost. Toto je zásadní 

vlastnost kalkulací ABC.  

 Kalkulace ABC jsou takto nazývány především pro skutečnost, ţe pro rozvrhování střediskových 

nákladů (vynaloţených na zajištění jednotlivých činností) na kalkulační jednice (výrobky), je 

pouţívána metoda Activity Based Costing.  

 

Příklad rozvrţení celkových reţijních nákladů  - činnosti střediska „Ţíhání“ na kalkulační jednice 

pomocí vztaţných veličin v rámci metody ABC 

Kalkulační 

jednice (KJ) 

Plánovaný 

objem 

ţíhání  v 

tunách 

Měrná 

spotřeba 

minut ţíhání 

(vztaţných 

veličin) v 

min./tunu 

Celková doba 

ţíhání za KJ             

v minutách 

Kalkulační 

sazba                        

v  Kč/ min. 

Rozvrţené 

náklady ţíhání na 

KJ (výrobek)               

v Kč 

výrobek A 3 500 3.60 12 600.00 39.17627753 493 621.10 

výrobek B 200 4.50 900.00 39.17627753 35 258.65 

výrobek C 16 300 7.80 127 140.00 39.17627753 4 980 871.92 

výrobek D 15 520 9.45 146 664.00 39.17627753 5 745 749.57 

výrobek E 360 6.12 2 203.20 39.17627753 86 313.17 

výrobek F 590 15.10 8 909.00 39.17627753 349 021.46 

výrobek G 4 560 4.20 19 152.00 39.17627753 750 304.07 

výrobek H 12 600 5.10 64 260.00 39.17627753 2 517 467.59 

výrobek I 350 9.60 3 360.00 39.17627753 131 632.29 

výrobek J 990 2.83 2 801.70 39.17627753 109 760.18 

CELKEM 54 970   387 989.90 39.17627753 15 200 000.00 

      kontrolní součet 

Reţijní náklady za činnost „Ţíhání“ v Kč:      15 200 000.00 

Kalkulační sazba = 15 200 000 Kč: 387 989,90 minut = 39,17627753 Kč/min. 

 

 V případě, ţe na výrobu kalkulačních jednic se kromě vnitropodnikových předávek výkonů 

(činností, sluţeb) spotřebovávají i vnitropodnikové předávky polotovarů vlastní výroby, jsou tyto 

polotovary součástí konkrétních poloţek v receptuře a jsou tudíţ součástí jednicových kalkulačních 

poloţek. 

 

V následující tabulce je uveden příklad kalkulačního vzorce ABC pro výrobky střediska 20. Na 

jejich výrobě se kromě střediska 20 podílí svými činnostmi i střediska 1 aţ 19.  
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Příklad kalkulačního vzorce ABC střediska 20 

Středisko 
Kalkulační  

skupina 

Kalkulační 

položka 
Název kalkulační položky 

Jednicové náklady 

kalkulačního střediska 

20                         

(středisko té fáze výroby, 

za kterou se kalkulace 

sestavují) 

20 0101 
 Spotřeba jednicového materiálu dle 1. 

poloţky receptury 

20 0102 
 Spotřeba jednicového materiálu dle 2. 

poloţky receptury 

20 : : 

20 01xy 
 Spotřeba jednicového materiálu dle xy-té 

poloţky receptury 

20 0501  Odpad z jednicového materiálu - druh 1 

20 0502  Odpad z jednicového materiálu - druh 2 

20 0503  Odpad z jednicového materiálu - druh 3 

20 0901  Ostatní jednicové náklady 

Režijní náklady 

kalkulačního střediska 

20                         

(středisko té fáze výroby, 

za kterou se kalkulace 

sestavují) 

20 1001  Materiál reţijní 

20 1101  Energie reţijní 

20 1201  Sluţby reţijní 

20 1301  Mzdové náklady reţijní  

20 1901  Ostatní náklady reţijní  

Spotřeba výkonů 

(činností)                           

předaných střediskem 01  

01 1001  Materiál reţijní 

01 1101  Energie reţijní 

01 1201  Sluţby reţijní 

01 1301  Mzdové náklady reţijní  

01 1901  Ostatní náklady reţijní  

Spotřeba výkonů 

(činností)                           

předaných střediskem 02  

02 1001  Materiál reţijní 

02 1101  Energie reţijní 

02 1201  Sluţby reţijní 

02 1301  Mzdové náklady reţijní  

02 1901  Ostatní náklady reţijní  

: : :            : 

Spotřeba výkonů 

(činností)                           

předaných střediskem 19  

19 1001  Materiál reţijní 

19 1101  Energie reţijní 

19 1201  Sluţby reţijní 

19 1301  Mzdové náklady reţijní  

19 1901  Ostatní náklady reţijní  

Činnosti střediska 99 99 3001   Správní reţie 

Odbytové náklady - 

činnosti střediska 98 

98 4101   Odbytové náklady variabilní 

98 4201   Odbytové náklady fixní            
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4.5 Rozpočet nákladů a výnosů 
Rozpočet nákladů a výnosů je významnou součástí podnikových plánů. Při jeho sestavování se 

rozdílně pracuje s oblastí jednicových nákladů a reţijních nákladů. 

  

Rozpočet jednicových nákladů převáţně vychází z plánových kalkulací, kde se celkové jednicové 

náklady vypočtou na základě: 

 plánovaných měrných spotřeb (norem) vstupů, které v případě materiálových vstupů 

vychází z kusovníků nebo z receptur 

 plánovaných cen jednicových vstupů 

 plánovaných objemů jednotlivých kalkulačních jednic (získaných např. z plánu výroby) 

 

Rozpočet reţijních nákladů většinou vychází z účetní skutečnosti (např. za posledních 9 - 10 

měsíců), která se upraví o očekávané vlivy v plánu proti této výchozí základně. Rozpočet variabilních 

výnosů převáţně vychází z plánových kalkulací, kde se celkové variabilní výnosy vypočtou na základě 

plánovaných prodejních cen a plánovaných objemů výroby (prodeje) jednotlivých kalkulačních jednic. 

Rozpočet fixních výnosů vychází z účetní skutečnosti, která se upraví o očekávané vlivy. 

V případě, ţe se při sestavování ročního rozpočtu vychází z jiţ dosaţené účetní skutečnosti (např. 

za 1. aţ 10. měsíc běţného roku), je velkým pomocníkem rozlišování nákladů a výnosů na variabilní a 

fixní. V tomto případě lze nejprve data převedená z účetnictví (za výchozí období) upravit o 

koeficient změny objemu výkonů (výroby) u variabilních nákladů a výnosů a o koeficient váhy 

období u fixních nákladů, tj. o poměr délky plánovaného období (např. 12 měsíců) a délky 

výchozího období (10 měsíců).  

Tímto přepočtem (opravou) dat za „výchozí období“ se vytvoří, „přepočtená základna“ nebo 

téţ „srovnatelná základna“, která je přepočtena na plánovaný objem výkonů (výroby) a na 

plánovanou délku období (rok, dva). Následně se „přepočtená základna“ upravuje o plánované 

(očekávané) vlivy (vliv cen, vliv měrných spotřeb, vliv oprav, apod.).  

 

V případě plánu variabilních nákladů a výnosů se doporučuje, vedle tzv. absolutního rozpočtu 

(plánu) sestaveného v časovém předstihu, pouţívat i přepočtený rozpočet (plán) variabilních 

nákladů a výnosů, který se provádí po ukončení hodnoceného období (měsíce, čtvrtletí). Pro tento 

výpočet je nutné pouţívat plánové kalkulace variabilních nákladů a výnosů. Systém spočívá v tom, ţe 

se plánovaná výše variabilních nákladů a výnosů na jednici výkonů (výroby) vynásobí skutečným 

objemem těchto jednic za dané období. Tím se vypočte hodnota variabilních nákladů a výnosů na 

skutečný objem a skutečnou skladbu výkonů (výroby) při respektování jejich plánované výše na 

jednotku výroby, které vychází z plánovaných cen a u variabilních jednicových nákladů i 

z plánovaných měrných spotřeb.  

 

 

4.6 Analýza dosažených skutečných nákladů a výnosů 

Základem kontroly plnění rozpočtů je kvantifikace a analýza odchylek (rozdílů) mezi skutečně 

dosaţenou a rozpočtovanou úrovní hodnocené veličiny. Při zjišťování odchylek se skutečně 

dosahované veličiny srovnávají zpravidla se dvěma typy plánů (rozpočtů):  
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 Absolutním plánem (rozpočtem) v původní neměnné výši vycházející z plánovaného objemu a 

sortimentu vyrobených nebo prodaných výkonů (výrobků, činností, tj. kalkulačních jednic). 

 Přepočteným plánem (rozpočtem) v oblasti variabilních nákladů a výnosů na skutečný objem a 

skladbu (sortiment) vyrobených nebo prodaných výkonů (kalkulačních jednic). V oblasti fixních 

nákladů se vychází z hodnot uvedených v absolutním rozpočtu. 

 Existence přepočteného plánu variabilních nákladů (pruţného rozpočtu) je velmi důleţitá 

při porovnávání rozpočtu se skutečností. V případě, ţe není k dispozici pruţný rozpočet (přepočtený 

plán variabilních nákladů na skutečný objem a skladbu výkonů) je nemoţné zjistit hodnoty 

jednotlivých vlivů, které se podílely na celkovém rozdílu mezi plánovanou a skutečnou výší 

variabilních nákladů. Celkový rozdíl můţe být v případě variabilních jednicových nákladů způsoben 

současně čtyřmi vlivy: vlivem objemu výkonů, vlivem skladby výkonů, vlivem měrných spotřeb a 

vlivem cen. V případě, ţe je vytvořený pruţný rozpočet variabilních nákladů, lze pracovat odděleně se 

skupinou vlivů objemu a skladby výkonů a se skupinou vlivů ceny a měrné spotřeby, coţ následně 

umoţní jednoduše vypočítat hodnoty jednotlivých vlivů. 

Systém výpočtu přepočteného plánu variabilních výnosů spočívá v tom, ţe se plánovaná výše 

variabilních výnosů na jednotku jednotlivých kalkulačních jednic (například v Kč/ tunu) uvedená 

v plánových kalkulacích vynásobí skutečným vyrobeným nebo prodaným objemem těchto jednic za 

dané období. Tím se vypočte hodnota variabilních výnosů na skutečný objem a skutečnou skladbu 

(sortiment) výrobků při respektování plánovaných cen za jednotku jednotlivých kalkulačních jednic. 

 

Rozdíl mezi absolutním a přepočteným plánem variabilních nákladů 

Rozdíl mezi absolutním plánem (AP) a přepočteným plánem (PP) variabilních nákladů 

(VN) je dán vlivem objemu výroby a vlivem skladby sortimentu na jejich výši. Většinou se 

nejprve vypočte vliv objemu výroby a vliv skladby sortimentu se pak vypočítá jako zbývající hodnota 

do celkového rozdílu. 

 

Rozbor rozdílu mezi AP a PP variabilních nákladů z pohledu HV: 

AP – Absolutní plán 

PP – Přepočtený plán 

HV – Hospodářský výsledek 

Celkový vliv rozdílu mezi AP a PP variabilních nákladů na HV: 

VN(AP - PP) = (VNAP – VNPP) 

VN(AP-PP) - Celkový vliv variabilních nákladů (rozdíl mezi AP a PP) v Kč 

VNAP – Celková výše variabilních nákladů definovaná v absolutním plánu (rozpočtu) v Kč 

VNPP – Celková výše variabilních nákladů vypočtená v přepočteném plánu (rozpočtu) v Kč 

Vliv objemu výroby na variabilní náklady: 

VNQ = (QSK – QPL) * (VNAP / QPL)  

VNQ – Vliv objemu výroby na variabilní náklady v Kč 

QSK – Celkový skutečný objem výroby – za všechny výrobky (např. v tunách) 

QPL – Celkový plánovaný objem výroby – za všechny výrobky (např. v tunách) 

VNAP – Celková výše variabilních nákladů definovaná v AP (rozpočtu) v Kč 
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Vliv skladby sortimentu na variabilní náklady: 

VNS = VN(AP - PP) – VNQ) 

VNS – Vliv skladby sortimentu na variabilní náklady v Kč 

VN(AP-PP) - Celkový vliv variabilních nákladů (rozdíl mezi AP a PP) v Kč 

VNQ – Vliv objemu výroby na variabilní náklady v Kč 

 

Rozdíl mezi přepočteným a absolutním plánem variabilních výnosů 

Rozdíl mezi přepočteným (PP) a absolutním plánem (AP) variabilních výnosů (VV) je dán 

vlivem objemu výroby a vlivem skladby sortimentu na jejich výši. Jednodušší je nejprve vypočítat 

vliv objemu výroby a odchylka skladby sortimentu se pak vypočte jako zbývající hodnota do 

celkového rozdílu. 

 

Rozbor rozdílu mezi PP a AP variabilních výnosů z pohledu HV 

AP – Absolutní plán 

PP  – Přepočtený plán 

HV – Hospodářský výsledek 

Celkový vliv rozdílu mezi PP a AP variabilní výnosů na HV: 

VV (PP - AP) = (VVPP – VVAP) 

VV(PP - AP) - Celkový vliv variabilních výnosů (rozdíl mezi PP a AP) v Kč 

VVAP           – Celková výše variabilních výnosů definovaná v absolutním plánu v Kč 

VVPP            – Celková výše variabilních výnosů vypočtená v přepočteném plánu v Kč 

Vliv objemu výroby na variabilní výnosy: 

VVQ = (QSK – QPL) * (VVAP / QPL)  

VYQ – Vliv objemu výroby na variabilní výnosy v Kč 

QSK      – Celkový skutečný objem výroby – za všechny výrobky (např. v tunách) 

QPL       – Celkový plánovaný objem výroby – za všechny výrobky (např. v tunách) 

VVAP   – Celková výše variabilních výnosů definovaná v AP (rozpočtu) v Kč 

Vliv skladby sortimentu na variabilní výnosy: 

VVS = (VV (PP - AP) – VVQ) 

VVS             – Vliv skladby sortimentu na variabilní výnosy v Kč 

VV (PP - AP) - Celkový vliv variabilních výnosů (rozdíl mezi AP a PP) v Kč 

VVQ              – Vliv objemu výroby na variabilní výnosy v Kč 

 

Rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečností variabilních jednicových 

nákladů 

 Rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečností variabilních jednicových nákladů (VJN) je 

dán vlivem měrné spotřeby a vlivem ceny na jejich výši. Jednou z moţností je nejprve vypočítat 

vliv cen a vliv měrné spotřeby se pak vypočte jako zbývající hodnota do celkového rozdílu.  
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Rozbor rozdílu mezi PP a SK variabilních jednicových nákladů z pohledu HV 

PP – Přepočtený plán 

SK - Skutečnost 

HV – Hospodářský výsledek 

Celkový vliv rozdílu mezi PP a SK variabilních jednicových nákladů na HV: 

VJN(PP - SK) = (VJNPP – VJNSK) 

VJN(PP - SK) - Celkový vliv variabilních jednicových nákladů (rozdíl mezi PP a SK) v Kč 

VJNPP            – Celková výše variabilních jednicových nákladů v přepočteném plánu v Kč 

VJNSK                – Celková skutečná výše variabilních jednicových nákladů v Kč 

Vliv cen na variabilní jednicové náklady: 

VJNCENA = (VJNCENA PP – VJNCENA SK) * VJNQSK  

VJNCENA – Vliv ceny na variabilní jednicové náklady v Kč 

VJNCENA PP   - Plánovaná cena VJN uvedená v PP, která = ceně v AP (např. v Kč/tunu)   

VJNCENA SK – Skutečná cena variabilního jednicového nákladu (např. v Kč/tunu) 

VJNQSK        – Skutečné spotřebované mnoţství VJN (např. v tunách) 

Vliv měrné spotřeby na variabilní jednicové náklady: 

VJNMS = VJN(PP - SK) – VJNCENA) 

VJNMS      – Vliv měrné spotřeby na variabilní jednicové náklady v Kč 

VJN(PP - SK) - Celkový vliv variabilních jednicových nákladů (rozdíl mezi PP a SK) v Kč 

VJNCENA   – Vliv ceny na variabilní jednicové náklady v Kč 

 

Rozdíl mezi přepočteným plánem a skutečností variabilních režijních 

nákladů 

 Rozdíl mezi přepočteným plánem (PP) a skutečností (SK) variabilních režijních nákladů je 

způsoben vlivem rozdílné plánované a skutečné měrné výše těchto nákladů, tj. nákladů 

v Kč/jednotku kalkulační jednice (např. tunu).  U variabilních reţijních nákladů není známa měrná 

spotřeba na jednotku kalkulační jednice, a proto nelze od celkového vlivu rozlišit vliv měrných 

spotřeb a vliv ceny. Měrný variabilní reţijní náklad vyjadřuje rozvrţenou výši konkrétního 

variabilního reţijního nákladu na jednotku jednotlivých kalkulačních jednic (například skutečných 

nákladů na elektrickou energii).  

 

Rozbor rozdílu mezi PP a SK variabilních režijních nákladů z pohledu HV 

PP – Přepočtený plán 

SK - Skutečnost 

HV – Hospodářský výsledek 

Celkový rozdíl mezi PP a SK variabilních režijních nákladů na HV = vlivu měrné výše těchto  

nákladů: 

VRN(PP - SK) = (VRNPP – VRNSK) 

VRN(PP - SK) - Celkový vliv variabilních reţijních nákladů (rozdíl mezi PP a SK) v Kč 

VRNPP             – Celková výše variabilních reţijních nákladů vypočtená v PP v Kč 

VRNSK               – Celková skutečná výše variabilních reţijních nákladů v Kč 
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Rozdíl mezi skutečností a přepočteným plánem variabilních výnosů 

Rozdíl mezi skutečností (SK) a přepočteným plánem (PP) variabilních výnosů se rovná 

jejich cenovému vlivu.  

 

Rozbor rozdílu mezi SK a PP variabilních výnosů z pohledu HV 

PP – Přepočtený plán 

SK - Skutečnost 

HV – Hospodářský výsledek 

Vliv ceny variabilních výnosů = celkovému rozdílu mezi SK a PP variabilních výnosů: 

VV (SK - PP) = (VVSK – VVPP) 

VV (SK - PP) - Celkový (cenový) vliv variabilních výnosů (rozdíl mezi SK a PP) v Kč 

VVSK            – Celková skutečná výše variabilních výnosů v Kč 

VVPP               – Celková výše variabilních výnosů vypočtená v PP v Kč 

 

Rozdíl mezi absolutním plánem a skutečností fixních nákladů z pohledu HV 

AP – Absolutní plán 

SK - Skutečnost 

HV – Hospodářský výsledek 

 

Celkový vliv rozdílu mezi AP a SK fixních nákladů na HV: 

KN(AP - SK) = (KNAP – KNSK) 

KN(AP - SK)     - Celkový vliv fixních nákladů (rozdíl mezi AP a SK) v Kč 

KNAP               – Celková výše fixních nákladů uvedená v AP v Kč 

KNSK                 – Celková skutečná výše fixních nákladů v Kč 

 

Rozdíl mezi skutečností a absolutním plánem fixních výnosů z pohledu HV 

AP – Absolutní plán 

SK - Skutečnost 

HV – Hospodářský výsledek 

 

Celkový vliv rozdílu mezi SK a AP fixních výnosů na HV: 

KN(SK - AP) = (KNSK – KNAP) 

KN(SK - AP)   - Celkový vliv fixních výnosů (rozdíl mezi SK a AP) v Kč 

KNAP              – Celková výše fixních výnosů uvedená v AP v Kč 

KNSK                – Celková skutečná výše fixních výnosů v Kč 
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5. Praktická část – Projekt počítačové podpory výuky 
Pro počítačovou podporu výuky controllingu byly zvoleny tři oblasti, a to sestavování rozpočtů, 

výpočty kalkulací a časové a materiálové bilance výroby. Těmito oblastmi jsou definovány i tři hlavní 

funkční oblasti simulační hry: Rozpočet, Výroba a Kalkulace 

 

Zásadní vstupy, procesy a výstupy této simulační hry jsou znázorněny v následujícím HIPO 

diagramu (Hierarchy plus Input-Process-Output).  

 

5.1 Funkční oblast Rozpočet 

Funkční oblast Rozpočet simulační hry pro výuku controllingu je určena pro praktické 

procvičování sestavování a modelování plánu nákladů a výnosů. V této funkční oblasti nejprve učitel 

vyplní základní číselníky (podniků, středisek, účtů) a základní hodnoty Výchozí základny (hodnoty 

účtů, objemy výrob) dle níţe uvedeného HIPO diagramu.  
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 Jeden „základní“ podnik bude určen pro studenty jedné nebo více studijních skupin, kteří 

budou do této simulační hry zapojeni současně v rámci jednotného časového období (semestru). 

V rámci funkce Generátor verzí bude z hodnot tohoto „základního“ podniku vygenerováno tolik verzí, 

kolik bude studentů do této hry zapojených.  

Generátor verzí bude pracovat na základě generátoru náhodných čísel s předem definovaným 

rozptylem hodnot. 

 

Součástí simulační hry bude tvorba Kalkulačního vzorce studentem, dle níţe uvedeného HIPO 

diagramu. 
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Analytické účty, za které se bude Rozpočet sestavovat, musí být jednoznačně přiřazeny 

jednotlivým kalkulačním poloţkám v kalkulačním vzorci. Proces přiřazování účtů je uveden 

v následujícím HIPO diagramu: 

 

Sestavování rozpočtů v simulační hře se bude provádět z Výchozí základny, která bude 

vygenerovaná v úrovni skutečnosti za neúplný rok. Student bude tuto Výchozí základnu extrapolovat 

na srovnatelnou délku plánovaného období u fixních nákladů a výnosů (většinou za společnost 

celkem) a na srovnatelný plánovaný objem výroby u variabilních nákladů a výnosů (zpravidla za 

agregaci účetních středisek tvořící stejnorodou výrobní jednotku – např. závod nebo provoz). Takto 

bude vytvořena Přepočtená základna dle níţe uvedeného HIPO diagramu: 

 
Vytvořenou Přepočtenou základnu bude student moci měnit s vyuţitím tzv. Řízených vlivů, 

pomocí kterých bude definovat předpokládané odchylky (vlivy) v Plánu proti Přepočtené základně.  
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Důleţitou součástí hry bude moţnost provádět simulace různých podmínek přepočtu Výchozí 

základny a různých úrovní vlivů předpokládaných v plánu, jak vyplývá z níţe uvedeného HIPO 

diagramu:  

 
 

5.2 Funkční oblast Výroba 

Funkční oblast Výroba simulační hry pro výuku controllingu je určena pro praktické 

procvičování výpočtu materiálových a časových bilancí výroby v detailu za kalkulační jednice 

(výrobky, výrobní jednice) v rámci jednotlivých výrobních středisek.  

Ve funkční oblasti Výroba učitel nejprve vyplní základní číselníky (kalkulačních jednic, 

jednicových kalkulačních poloţek, poloţek časové bilance) a základní hodnoty (měrné spotřeby 

jednicových vstupů, normy pracnosti – výkonů, měsíční objemy výdeje ze skladu hotových výrobků) 

dle níţe uvedeného HIPO modelu (diagramu).  
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Podle počtu účastníků (studentů) simulační hry vytvoří učitel pomocí generátoru náhodných čísel 

pro kaţdého studenta jednu verzi základních hodnot funkční oblasti Výroba dle níţe uvedeného HIPO 

diagramu, který navazuje na předchozí proces. 

 
V rámci Časové bilance výroby zadá student nejprve výpočet potřeby Čistého provozního času 

(ČPČ)na základě vytvořené verze norem pracnosti (výkonů) a objemu výdeje ze skladu hotových 
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výrobků. Následně pak provede definování disponibilního ČPČ. V závěru bude proveden výpočet 

rozdílu mezi disponibilním a potřebným ČPČ dle níţe uvedeného HIPO diagramu. 
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Součástí funkční oblasti Výroba bude moţnost provádět simulace měsíčních změn stavu zásob 

polotovarů a hotových výrobků s cílem časové optimalizace výroby.  

 

5.3 Funkční oblast Kalkulace 
Funkční oblast Kalkulace simulační hry pro výuku controllingu je určena pro praktické 

procvičování výpočtu úplných i neúplných kalkulací, především plánových a cenových. Kalkulace zde 

budou vypočítávány na základě plánovaných objemů výrob a měrných spotřeb jednicových vstupů za 

kalkulační jednice (převod z funkční oblasti Výroba) a dále na základě plánu střediskových reţijních 

nákladů (převod z funkční oblasti Rozpočet). 
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Měrné spotřeby jednicových vstupů budou následně oceněny, kdy „základní“ hodnoty cen definuje 

učitel stejně jako „základní“ hodnoty rozvrhových kritérií určené k rozvrhování střediskových 

reţijních nákladů převedených z Rozpočtu.  

 

Podle počtu účastníků (studentů) simulační hry vytvoří učitel pomocí generátoru náhodných čísel pro 

kaţdého studenta jednu verzi základních hodnot cen jednicových vstupů a hodnot rozvrhových kritérií. 
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V následujícím procesu program provede výpočet jednicových nákladů.  

 

 

Na tento proces bude navazovat proces výpočtu (rozvrhování) střediskových reţijních nákladů na 

kalkulační jednice. 

 

 

Po provedení výpočtu jednicových a reţijních kalkulačních poloţek v detailu za kalkulační jednice 

všech středisek je moţno přistoupit k automatickému výpočtu ocenění polotovarů. Tento výpočet 

program provede postupně od první technologické fáze výroby k poslední (technologický postup 

výroby je definován ve funkční oblasti Výroba), a to v rámci definované technologické posloupnosti 

středisek nebo kalkulačních jednic. Ocenění polotovarů bude provedeno za zvolenou agregovanou 
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poloţku (vlastní náklad výroby), která bude prioritně vypočítávána vţdy při výpočtu ocenění 

polotovarů. 

Proces výpočtu ocenění polotovarů a výpočtu agregovaných kalkulačních poloţek je definován 

v níţe uvedeném HIPO diagramu. 

 

 

Součástí funkční oblasti Výroba bude moţnost provádět simulace různých úrovní ocenění 

jednicových vstupů v rámci Ceníku jednicových kalkulačních poloţek a simulace variantního 

rozvrhování střediskových reţijních nákladů na kalkulační jednice pomocí volby různých rozvrhových 

kritérií.  
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6. Závěr 

Splnění hlavního cíle disertační práce „Definování funkčních a metodických zásad pro tvorbu 

počítačové simulační hry na podporu výuky controllingu v oblasti řízení nákladů a výnosů v procesní 

výrobě s vyuţitím receptur“ je provedeno v Projektu simulační hry, který je součástí III. části 

disertační práce. Výtah je uveden v 5. bodu tohoto autoreferátu. Projekt je definován pomocí popisů 

jednotlivých funkčních oblastí simulační hry, určením struktury databáze, vyjmenováním jednotlivých 

hlavních funkcí a popisem procesů formou HIPO diagramů.  

Splnění prvního vedlejšího cíle „Vymezení terminologie nákladů a výnosů pro přesné 

definování výpočtu kalkulací“ je provedeno v bodě 2.4 Klasifikace nákladů v I. části disertační 

práce, kde jsou definovány důvody vhodnějšího pouţívání rozdělení nákladů na jednicové a reţijní, a 

to v oblasti sestavování plánových kalkulací. Toto rozdělení nákladů umoţňuje přesnější definování 

algoritmů výpočtu kalkulací, kdy při výpočtu jednicových nákladů se vychází z měrných spotřeb 

jednicových vstupů na jednotku kalkulační jednice a u reţijních nákladů se vychází z celkových 

hodnot těchto nákladů za střediska. Tato problematika je součástí bodů 4.4 a 4.5. 

Splnění druhého vedlejšího cíle „Definování typového kalkulačního vzorce pro výrobu na 

základě receptur“ je provedeno v rámci bodu 4.2.2 Dynamický kalkulační vzorec a bodu 4.2.3 

Kalkulační vzorec ABC – členění dle činností v I. části disertační práce. Návrh kalkulačních vzorců je 

uveden v bodě 4.4 tohoto autoreferátu. 

Přínos pro vědu: 

V disertační práci autor definuje nový pohled na pouţívání kalkulačních vzorců ABC jako oborových 

vzorců pro potřeby tvorby kalkulací výrobků vyráběných na základě receptur. Rovněţ navrhuje pro 

tvorbu kalkulací zásadní pouţívání členění nákladů na jednicové a reţijní, místo dosud převaţujícího 

členění na přímé a nepřímé, které nevyhovuje především jednorázové algoritmizaci výpočtu kalkulací.  

 

Přínos pro praxi: 

V disertační práci autor vytváří projekt počítačové podpory výuky controllingu v oblastech 

sestavování rozpočtů, výpočtů kalkulací a tvorby časových a materiálových bilancí výroby, které 

zatím nebyly publikovány a software pro tuto podporu výuky na českém trhu chybí. Realizací tohoto 

projektu bude umoţněno nejen zefektivnění výuky controllingu, ale rovněţ i výrazně zlepší přípravu 

studentů pro praxi.  
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