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1. Úvod 

Finanční účetnictví je široce známý pojem, který je spojen s každým fungujícím 

podnikem. Díky němu je věrně zobrazeno hospodaření podniku v souvislosti s externím 

prostředím. Při vedení finančního účetnictví se musí podnik řídit jeho právní úpravou a zcela 

ji respektovat. Základním pramenem práva finančního účetnictví je zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Finanční účetnictví je také základem pro následnou 

transformaci výsledku hospodaření na daňový základ. Vedle finančního účetnictví, však 

v posledních letech nabývá na významu účetnictví manažerské. Pokud chce být podnik 

úspěšný, musí věnovat této oblasti velkou pozornost. To se týká zejména podniků výrobních a 

podniků poskytujících služby, které vedle klasického účtování také sestavují plány, rozpočty a 

kalkulace. Tyto podklady jsou pro ně stejně důležité jako obraz finančního účetnictví.  

Koncepce manažerského účetnictví a jeho pojetí se může ve společnostech lišit. 

Jelikož neexistuje žádná pevná právní úprava, jako je tomu u finančního účetnictví, firmy si 

mohou vedení manažerského účetnictví přizpůsobit svým potřebám. Stejně tak podklady, 

které na základě manažerského účetnictví vytvářejí, nemusí mít jednotnou podobu. Zobrazují 

skutečnosti odehrávající se uvnitř podniku, jeho vnitřní vazby mezi vnitropodnikovými útvary 

a ocenění těchto vazeb. Metod, jak účetně zachytit vazby a vztahy středisek podniku je 

spousta a je jen na dané společnosti, aby si pro sebe vybrala či vytvořila tu nejvhodnější. Na 

tom, jak přesně se společnosti podaří zachytit vnitropodnikové skutečnosti, záleží také 

vypovídací schopnost těchto dokumentů. Pokud společnost bude pečlivá, obětuje čas i zdroje 

na kvalitně vedené oblasti manažerského účetnictví, jakými jsou kalkulace či rozpočty, pak 

společnosti tyto reporty poskytnou kvalitní informace pro rozhodování či analýzy.  

Vzhledem k těmto skutečnostem si diplomová práce klade za hlavní cíl poukázání na 

důležitost manažerského účetnictví ve výrobním podniku a poskytnutí uceleného obrazu jeho 

použití. 

Dalším cílem práce je vymezení základních pojmů, jakými jsou vnitropodnikové 

útvary, rozpočetnictví, kalkulace a jejich přiblížení čtenáři v pochopitelné a srozumitelné 

podobě. 

Diplomová práce se také zabývá náklady, vyjádřením nákladů ve vnitropodnikovém 

účetnictví a jejich členěním z různých, pro podnik důležitých, hledisek. 
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Neméně důležitým cílem je poskytnout náhled do sestavování vnitropodnikových 

podkladů v různých podobách a nadále praktická analýza těchto podkladů ve vybrané 

společnosti.  

V diplomové práci je užito metody postupu, kdy jednotlivé kapitoly obsahují 

informace seřazeny od jednodušších po složitější. Metoda je použita zejména v kapitole číslo 

tři, v podkapitolách rozpočetnictví a kalkulace. Následně bylo užito metody komparace a to 

zejména v praktické části diplomové práce, kdy byly porovnávány údaje pekárenské 

společnosti Beta. Ve čtvrté části této práce je taktéž využita metoda praktické aplikace. A 

v práci se také objevují metody teoretické a kritické analýzy.  

Vlastní názory, komentáře a návrhy jsou psány kurzívou.  

 

  



 

2. Obecné vymezení

2.1. Systém účetnictví a jeho 

Účetnictví je nezbytnou sou

jako písemné zaznamenávání infor

v peněžních jednotkách. Účetnictví je také nástrojem, který

stavů, toků a výsledků podnikatelské 

Účetnictví je určeno různým uživatel

informace. Jednotliví uživatelé úč

od systému požadují. Zajiště

vysoké nároky na zpracování a jediný zpracovatelský zp

operací se rozčlení do tří odlišných subsystém

Schéma 2.1: Členění účetnictví

Na manažerské účetnictví m

pojetí lze v manažerském účetnictví dále rozlišit dva subsystémy ú

systém účetních informací sloužících k

účetnictví, a účetní informace pro taktické a strategické rozhodování 

v užším pojetí.  

Jednotliví uživatelé úč

systému požadují. Zajištění tě

nároky na zpracování a jediný zpracovatelský zp

rozčlení do tří odlišných subsystém

 

Finanční

Obecné vymezení manažerského účetnictví 

četnictví a jeho členění 

etnictví je nezbytnou součástí agendy každého podniku. Lze je

jako písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech, jež v podniku nastaly, a to 

četnictví je také nástrojem, který slouží pro sledování a zobrazení 

ů podnikatelské činnosti.  

čeno různým uživatelům, ovšem ne všichni uživatelé budou stát o tytéž 

informace. Jednotliví uživatelé účetních informací mají totiž různé nároky na informace,

od systému požadují. Zajištění těchto různých informačních potřeb má poté v

vysoké nároky na zpracování a jediný zpracovatelský způsob zobrazení hospodá

ří odlišných subsystémů.  

četnictví (vlastní zpracování) 

četnictví může být pohlíženo v širším nebo užším pojetí. V

četnictví dále rozlišit dva subsystémy účetních informací. A to 

etních informací sloužících k řízení podnikatelského procesu 

etní informace pro taktické a strategické rozhodování – manažerské ú

Jednotliví uživatelé účetních informací mají různé nároky na informace, které od 

ění těchto různých informačních potřeb má poté v

nároky na zpracování a jediný zpracovatelský způsob zobrazení hospodář

í odlišných subsystémů.  

Účetnictví

Finanční Daňové Manažerské

Pro řízení 
(nákladové)

Pro 
rozhodování 
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slouží pro sledování a zobrazení 

m, ovšem ne všichni uživatelé budou stát o tytéž 

zné nároky na informace, které 

řeb má poté v důsledku 

sob zobrazení hospodářských 

 

širším nebo užším pojetí. V širším 

četních informací. A to 

procesu – nákladové 

manažerské účetnictví 

zné nároky na informace, které od 

eb má poté v důsledku vysoké 

sob zobrazení hospodářských operací se 
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Jednotlivé subsystémy účetních informací mající rozdílné požadavky na pojetí, 

ocenění a strukturu jednotlivých položek v účetnictví ukazuje následující obrázek.  

Obr. 2.1: Uživatelé účetních subsystémů 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fibírová  (2007) – vlastní zpracování 

 

2.2. Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví může být prezentováno jako souhrn nástrojů a metod 

poskytující informace vedení společnosti, na jejichž základě jsou poté činěna rozhodnutí. 

Z tohoto pohledu lze také říci, že manažerské účetnictví je založeno na matematicko – 

statistických metodách, jejichž výsledky jsou posléze postoupeny jako informace důležité pro 

řízení a rozhodování. Těmito nástroji a metodami lze rozumět kalkulace, rozpočty, analýzy 

odchylek a různé propočty pro rozhodování o stávající a budoucí kapacitě. Primárním cílem 

manažerského účetnictví je plnění podpůrné a servisní funkce pro řízení. [11]  

Co se právní úpravy týče, není moc obsáhlá. Dle Českých účetních standardů pro 

účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., je jeho cílem poskytnout 

podklady pro potřeby finančního účetnictví.    

Manažerské účetnictví prošlo a stále ještě prochází vývojem. Především v posledních 

letech došlo k nemalým změnám v podnikatelském prostředí. Tím se rozumí například 

přechod od standardizovaných produktů vyráběných ve velkých dávkách k výrobě 

přizpůsobené požadavkům zákazníka, globalizace trhu, nové styly řízení, rozvoj informačních 

Finanční účetnictví 

Odlišné požadavky na: 
• Pojetí 
• Ocenění 
• Strukturu 

Aktiv, vlastního kapitálu, závazků, nákladů, výnosů, zisku, příjmů a výdajů 

Finanční úřady 
- daň z příjmů 

Externí uživatelé 
- finanční stabilita a výkonnost 

Interní uživatelé 
- hodnotové řízení 

Daňové účetnictví Manažerské účetnictví 
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technologií atd. Dále dochází také ke změnám faktorů ovlivňujících výkonnost podniku. A to 

především takzvaných měkkých faktorů, mezi které se řadí například následující: 

• vztahy se zákazníky, 

• tržní pozice, 

• kvalita požadovaných produktů dle jednotlivých segmentů trhu, 

• kvalifikace zaměstnanců a jejich motivace, 

• a další. 

Do budoucna lze říci, že vývoj manažerského účetnictví se bude ubírat směrem 

vzájemného přibližování a propojování sociálního a environmentálního aspektu řízení a také 

se bude zabývat i vlivy působícími na životní prostředí a společnost. [11] 

2.2.1. Definice manažerského účetnictví 

Definice manažerského účetnictví se v odborné literatuře různí. Všeobecně lze říci, že 

hlavní rolí MÚ je zjišťování, třídění, analýza a prezentace informací způsobem, který by 

umožnil řídícím pracovníkům ovládat svou podnikatelskou činnost, což znamená řídit vztah 

mezi vynaloženými zdroji a dosaženými výsledky, také možnost ovlivnit faktory 

ekonomického vývoje podniku včetně podpory jeho výkonnosti a zlepšování finanční pozice. 

[4]   

Několik příkladů definic MÚ: 

Atkinson (2004, s. 38) tvrdí, že „manažerské účetnictví je souvislý doplňující se 

proces měření, stanovení, interpretace a předávání systému finančních i nefinančních 

informací, které podporují rozhodování řídících pracovníků, ovlivňují chování složek podniku 

a přispívají k vytvoření vztahů mezi nimi a jsou nezbytné pro dosažení strategických, 

taktických a operativních cílů.“ 

Oproti tomu Drury (2003, s. 52) říká, že „manažerské účetnictví je proces identifikace, 

měření a předávání (sdělování) ekonomických informací s cílem umožnit kvalifikované 

posouzení a rozhodování uživatelů těchto informací.“ 

Další významná definice dle Horngrena (2010, s. 50) zní, že „manažerské účetnictví je 

oblastí účetnictví, která poskytuje informace pro řídící pracovníky v podniku (organizaci). Je 
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to proces identifikace, měření, shromažďování a analýz podkladů, v němž se připravuje 

interpretace a sdělení informací, které pomáhají řídícím pracovníkům naplnit stanovené cíle.“ 

2.2.2. Manažerské účetnictví – účetnictví pro rozhodování 

Účetnictví pro rozhodování je systém informací, který umožňuje využití informací jak 

pro běžné řízení podnikových výkonů, útvarů a procesů s již předem stanovenými parametry, 

tak i pro rozhodování o možnostech budoucího vývoje. [7]  

Účetnictví pro rozhodování tvoří jakýsi předěl mezi jednotlivými účetními 

subsystémy, respektive zobrazuje přerůstání nákladového účetnictví v účetnictví manažerské. 

Účetnictví pro rozhodování lze označit za jakýsi subsystém hodnotových informací, jenž 

navazuje na účetnictví nákladové, ale jehož primárním cílem je výběr informací 

z nejrůznějších subsystémů podniku, které dále poslouží vedení jako podklad pro manažerské 

rozhodování. Těmito subsystémy jsou například: 

• nákladové účetnictví, 

• finanční účetnictví, 

• daňové účetnictví, 

• informační systémy podniku, 

• okolí podniku. 

Účetnictví pro rozhodování, nebo-li manažerské účetnictví v užším významu je možno 

vysvětlit i jako taktické a strategické rozhodování o možných alternativách činnosti a podle 

daných cílů a kritérií optimalizovat využití existující kapacity i kapacity budoucí. Přičemž 

existující kapacity nevyžadují žádné vklady investičních prostředků. [4] 

Vztah nákladového účetnictví a účetnictví pro rozhodování znázorňuje následující 

obrázek. 
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Obr. 2.2: Vztah mezi nákladovým účetnictvím a účetnictvím pro rozhodování 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

výběr informací ze subsystému nákladové účetnictví 

vztahy mezi jednotlivými částmi informačního systému 

informační podpora rozhodování – imputované a odložené veličiny 

Zdroj: Král (2010, s. 24) 

 

V systému účetnictví pro rozhodování je důležité, aby jednotlivé typy rozhodování 

byly začleněny do příslušných skupin dle společných znaků. To znamená, že je nutné 

rozhodovací úlohy zobecnit a rozčlenit do skupin, v kterých jsou typy rozhodování 

s obdobnými charakteristickými informacemi. Nejvýznamnější jsou tyto dvě skupiny: 

• úlohy řešené na existující kapacitě, 

• úlohy o budoucí kapacitě.  

2.3. Finanční účetnictví 

Primárním úkolem finančního účetnictví je poskytnutí a zobrazení přehledu majetku a 

závazků podniku, výnosů a nákladů. Výstupem je pak jakýsi obraz o finanční situaci podniku, 

který je poskytnut široké veřejnosti, nebo-li účetní závěrka společnosti, která je sestavena za 

dané období. Finanční účetnictví vždy pracuje s pravdivými a přesnými údaji na takzvaném 

akruálním principu. To znamená, že položka je podvojným zápisem zaúčtována do toho 

období, ke kterému se věcně a časově vztahuje. Účtování je provedeno dle směrné účtové 

osnovy účetní jednotky. Jelikož finanční účetnictví slouží také daňovým účelům, bylo 

nezbytné jej právně upravit. 

Nákladové účetnictví 



12 
 

Výsledkem jsou závazné právní normy, nejvýznamnější z nich pak zajisté zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dálen jen „zákon o účetnictví). Na 

tento zákon pak navazuje vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

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

jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. A v neposlední řadě se účetní 

jednotky řídí Českými účetními standardy pro podnikatele.  

Jak je již zmíněno výše, finanční účetnictví slouží jako podklad pro výpočty daní. 

Výsledek hospodaření dán finančním účetnictvím lze úpravami dle zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dzp“) přetransformovat na 

daňový základ.  

Dá se říci, že finanční účetnictví stejně tak jako účetnictví daňové ve výsledku vede 

k určení základu daně u daně z příjmů právnických osob. Rozdíl mezi těmito dvěma účetními 

systémy je ovšem ve způsobu vedení účetnictví. Daňové účetnictví je vedeno tím způsobem, 

aby již nemuselo být upravováno o případné nedaňové výnosy či náklady. A zisk vzešlý 

z daňového účetnictví je roven základu daně pro výpočet daně z příjmů právnických osob. 

2.3.1. Srovnání finančního a manažerského účetnictví 

Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím dle jednotlivých oblastí uvádí 

následující tabulka. 

Tabulka 2.1: Srovnání finančního a manažerského účetnictví (vlastní zpracování) 

Oblast Finanční účetnictví Manažerské účetnictví 

uživatelé externí interní 

předmět zájmu minimalizace daní maximalizace zisku 

účty syntetické účty analytické účty 

právní úprava ano ne 

ceny reálné kalkulované 

 

Finanční účetnictví je vytvářeno pro externí uživatele, ale samozřejmě je k dispozici i 

uživatelům interním. Mezi externí uživatele lze zařadit především banky, finanční úřady a 

akcionáře společnosti.  
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Jak již bylo zmíněno výše, transformací výsledku hospodaření z finančního účetnictví 

vzejde daňový základ, a za jeden z předmětů zájmu lze tedy označit minimalizaci daní. 

Naproti tomu manažerské účetnictví je orientováno na výsledek a tedy maximalizaci zisku.  

Manažerské účetnictví slouží pro vnitřní potřeby podniku, z toho se také odvíjí jeho 

vedení v rámci účetnictví. Účtování na jednotlivých účtech je dáno účtovým rozvrhem účetní 

jednotky, jenž vychází ze závazné účtové osnovy dané zákonem. Pro manažerské účetnictví 

lze najít místo v účtové třídě 8 a 9, kde je účtováno o vnitropodnikových výkonech a 

nákladech.  

2.4. Nákladové účetnictví 

Nákladové účetnictví se snaží o zobrazení podnikatelského procesu včetně výsledků, 

jež charakterizují činnost podniku daného období. Jeho cílem je poskytnout podklady pro 

řízení, přičemž o hlavních parametrech již bylo rozhodnuto dříve. Tyto již dříve vyjasněné 

parametry mohou mít podobu úrovně výnosů z prodeje, nákladů na prodané výrobky, marže. 

Nákladové účetnictví zachovává tradiční podobu účetnictví, tedy jeho obecných principů. Lze 

zmínit bilanční princip, podvojné zobrazení transakcí, vyjádření dynamiky podnikání atd. 

Kromě obecných principů zachovává i principy technické, tedy dokumentaci a inventarizaci, 

jenž slouží k zajištění průkaznosti a souladu reality s účetním zobrazením. To, že nákladové 

účetnictví zachovává modifikované principy účetnictví jako takového, je jeho významný rys, 

nazývaný systémové zobrazení. [4] 

Nákladové účetnictví tedy poskytuje informace pro operativní řízení v návaznosti na 

taktické řízení. Pod tímto si lze představit například porovnání plánu se skutečností, provádění 

kontrol jak preventivních tak běžných. Informace z těchto procedur jsou poté dále 

poskytovány řízení po linii útvarů, výkonů a procesů se zaměřením na řízení hospodárnosti. 

Z těchto informací tedy mohou vyplynout změny v objemu a sortimentu výkonů dodávaných 

na trh.  

2.4.1. Srovnání manažerského a nákladového účetnictví 

Přesné vymezení nákladového účetnictví a manažerského účetnictví je problematické, 

neboť neexistuje přesná hranice, která by určovala, kde končí jedno a začíná druhé. 

Manažerské a nákladové účetnictví se navzájem prolínají a doplňují. V praxi se tyto dva 

„okruhy“ dokonce někdy ani nerozlišují a jsou spojeny do jednoho – manažerského 

účetnictví. Zajisté ani odlišné pojetí a názvy v různých zemích nečiní toto rozdělení zrovna 
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jednoduchým. Kupříkladu lze uvést, že v anglosaských zemích se uvádí oba názvy společně, 

ve Francii naopak začíná převládat tendence používat jenom pojem „manažerské účetnictví“. 

Základní rozdíly mezi jednotlivými systémy ukazuje následující tabulka 

Tabulka 2.2: Srovnání manažerského a nákladového účetnictví 

Oblast Nákladové účetnictví Manažerské účetnictví 

Systém Systém účetních informací pro 
řízení podnikatelského procesu 

Systém účetních informací pro 
rozhodování o budoucích 

alternativách činnosti 
Zaměření Zaměřeno na informace pro 

operativní řízení 
Informace pro vrcholové 
řízení a rozhodování 

Informace Informace pro řízení po linii 
útvarů, výkonů a procesů 

Komplexní informace pro 
vrcholové řízení a 

rozhodování 
Řízení Řízení hospodárnosti Řízení účinnosti a efektivnosti 
 Podnikové rozpočty – výsledovka, rozvaha, cashflow 

Rozpočty Vztah podnikového rozpočtu, 
vnitropodnikových rozpočtů, 

kalkulace 

Podnikové střednědobé a 
dlouhodobé rozpočty 

Zdroj: Fibírová (2007) – vlastní zpracování 

Z uvedené tabulky vyplývá, že manažerské účetnictví na rozdíl od nákladového 

účetnictví nepracuje s již danými parametry, nýbrž rozhoduje o budoucích alternativách 

činností a také poskytuje komplexní informace pro vrcholové řízení a rozhodování.  

Nákladové účetnictví z tohoto pohledu se zabývá dílčími problémy a poskytuje 

podrobnější informace pro operativní řízení. Manažerské účetnictví se také snaží o řízení 

účinnosti a efektivnosti a poskytování informací pro případné změny činnosti, které se mohou 

projevit změnami v objemu a sortimentu výkonů dodávaných na trh.  

Pokud lze za vstupy označit parametry, jak již předem dané, tak i proměnlivé pak 

výstupem manažerského a nákladového účetnictví jsou podnikové rozpočty. V případě MÚ se 

bude ovšem jednat o střednědobé a dlouhodobé rozpočty, tedy rozpočty pro dlouhodobý 

výhled. Což je logické vyústění, neboť, jak bylo řečeno, manažerské účetnictví je vedeno pro 

potřeby vedení, které má pravomoc rozhodovat a to zajisté bude zajímat především výhled 

dlouhodobý. 
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2.5. Controlling 

Controlling vznikl v německy mluvících zemích zejména proto, že pod pojmem 

účetnictví byly chápány pouze informace zobrazující skutečnost. Pojem manažerské 

účetnictví, který byl typický pro anglosaskou oblast, se v tehdejší době nepoužíval. 

Pojem controlling se objevil v 70. letech minulého století v Německu a jeho význam 

spočíval v poskytnutí informací nejen zobrazujících skutečnost, nýbrž i informace o předem 

stanoveném stavu a jejich porovnání. Informace jsou poskytovány všem oblastem řízení.  

Obecně lze controlling chápat jako metodu, jejímž cílem je zvýšení účinnosti systému 

řízení a to průběžným srovnáváním skutečného průběhu podnikatelského procesu se 

žádoucím stavem, dále pak vyhodnocováním odchylek a aktualizací cílů. Controlling také 

mimo jiné zpracovává technicko – ekonomické plány a sleduje vývoj určitých vybraných 

ukazatelů a to pro potřeby na všech stupních řízení, tedy jak pro vrcholové vedení, tak pro 

střediska, provozy, úseky až po majitele podniku. Z uvedeného vyplývá, že controlling 

představuje ucelený informační systém, který slouží hlavně pro řízení ekonomické, výrobní a 

obchodní politiky. [4] 

Stejně jako ostatní systémy a agendy podniku i controlling se může nadále členit na 

dva subsystémy, a to: 

• subsystém plánování a kontroly, 

• subsystém zajištění informační základny. 

Zatímco controlling jakožto vědní disciplína je specifický pro německy mluvící země, 

s controllorem a controllingovým oddělením se lze setkat po celém světě. Mezi 

nejvýznamnější činnosti controllera patří koordinace plánování a rozhodování a také tvorba 

podnikového rozpočtu. Dále také zjišťuje odchylky plánu od skutečností a navrhuje jejich 

řešení.  

Subsystém plánování a kontroly se považuje za základ fungování controllingu, 

respektive integrace plánování a kontroly do jednoho subsystému. Důležité je, aby fungovala 

vazba mezi plánováním a kontrolou, to znamená, že všechny naplánované body, které slouží 

k dosažení cíle, by měly následně projít kontrolou. Zjednodušeně lze říci, že tyto vazby jsou 

vyobrazeny v „řídícím okruhu.“ [7] 
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Schéma 2.2: Systém řízení (vlastní zpracování) 

 

Vztah mezi controllingem a manažerským účetnictvím 

Controlling směřuje ke koordinaci všech funkcí systému řízení, zatímco manažerské 

účetnictví je informačním nástrojem systému řízení. Manažerské účetnictví počítá 

s hodnotovými charakteristikami, kdežto controlling využívá mnohem více i nepeněžní 

informace. Manažerské účetnictví a controlling nejdou porovnat tak snadno, jako manažerské 

účetnictví s jinými subsystémy a to proto, že controlling spojuje úvahy o koordinaci všech 

funkcí systému řízení, ale manažerské účetnictví je pouze informačním nástrojem systému 

řízení. Srovnávat tedy lze pouze manažerské účetnictví a informační nástroje controllingu 

2.6. Strategické manažerské účetnictví 

Termín strategické manažerské účetnictví se začal objevovat až v poslední době jako 

důsledek výhrad k manažerskému účetnictví. Pod pojmem strategické manažerské účetnictví 

je tedy prezentováno manažerské účetnictví v nových podmínkách s hlubší orientací na 

strategické řízení. Strategické manažerské účetnictví navazuje na tradiční manažerské 

účetnictví s cílem přispívat k plnění strategických cílů.  

Strategické manažerské účetnictví se do podvědomí odborné veřejnosti dostalo v 80. 

letech, kdy řada autorů odborné literatury začala upozorňovat na nedostatečné informace, 

které poskytovalo tehdejší manažerské účetnictví. Z pozdějších reakcí a různých názorů na 

tyto připomínky vyplynulo, že jedním z hlavních cílů manažerského účetnictví vedle cílů 

Stanovení 
úkolů na 

příští období

Zjištění 
skutečných 

údajů

Analýza 
rozdílů

Vyhodnocení 
informací a 

přijetí 
rozhodnutí
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stávajících by se mělo stát poskytování informací sloužících k určení a naplnění strategie a 

také pro získání komparativní výhody. Dále pak transformace formulovaných strategických 

cílů na taktickou a operativní úroveň. [11] 

Příčiny, jež vedly ke vzniku strategického manažerského účetnictví: 

• orientace MÚ pouze na taktické a operativní řízení a opomíjení strategického 

rozvoje podniku, 

• zaměření na hodnotové řízení bez zahrnutí dalších charakteristik – naturálních a 

kvalitativních (pozice na trhu, spokojenost zákazníků atd), 

• mú neklade důraz na faktory ovlivňující dlouhodobý rozvoj oproti důrazu na 

příčiny a odpovědnost za dosažené výsledky, 

• manažerské účetnictví neposkytuje srovnání informací vůči vnějšímu prostředí. 

[11] 

 

2.6.1. Pojetí strategického manažerského účetnictví 

K splnění nových cílů a odstranění výtek se manažerské účetnictví začalo 

transformovat a to tak, že tradiční metody a nástroje manažerského účetnictví se modifikují a 

rozšiřují a také se manažerské účetnictví propojuje s nástroji a metodami strategického řízení. 

Manažerské účetnictví se také snaží o zapojení informací z externího prostředí.  

Ve strategickém manažerském účetnictví jsou rozvíjeny: 

• nástroje řízení po linii výkonů, jenž jsou orientovány na strategické řízení nákladů 

a zisku výkonů, 

• nástroje řízení po linii aktivit a procesů, kterými lze rozumět takové metody a 

nástroje, jenž podporují řízení na základě dílčích aktivit, 

• nástroje řízení po linii odpovědnosti, tyto souvisejí se strategickým řízením 

výkonnosti strategických podnikatelských jednotek a s měřením, jak jednotlivé 

podnikové útvary přispívají ke strategickým cílům. [11] 
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3. Rozpočetnictví a kalkulační systém podniku 

3.1. Rozpočetnictví 

Rozpočetnictví, stejně jako kalkulace, je nedílnou součástí manažerského účetnictví a 

představuje samostatnou problematiku, jejíž náplní je sestavení a vyhodnocení rozpočtů. 

Rozpočetnictví je jedním ze subsystému podnikového řízení. Jedná se o širokou oblast, která 

respektuje, že systém řízení podniku je členěn na systém řízení podniku jako celku a 

vnitropodnikový systém řízení. V obou případech, ale platí, že rozpočetnictví je zaměřeno na 

budoucnost a snaží se co nejblíže představit budoucí průběh řízení podniku. Rozpočetnictví 

využívá soustavu rozpočtů pro modelování budoucího průběhu podnikatelského procesu. 

Úkoluje jednotlivá střediska podniku a slouží pro srovnání skutečnosti se stanovenými cíly.   

Samotný rozpočet je významným nástrojem řízení a lze jej vymezit jako vyjádření 

údajů v peněžních jednotkách plynoucí z očekávané reality. Jednotlivé rozpočty sestavené na 

různých úrovních, vychází z vnitřních potřeb řízení podniku. Rozpočet je zaměřen na 

budoucnost a promítají se do něj náklady a výnosy organizačních celků na základě 

předpokládaných úkolů v budoucnu. Charakteristika jednotlivých cílů rozpočtů je následující: 

• Zefektivnění řídícího procesu. Rozpočty představují pro řídící pracovníky a 

management souhrn informací o budoucích podnikových aktivitách a finanční pozici 

podniku. A tím zároveň poskytují informace o plánovaném vývoji podniku a dosažení 

podnikových cílů;  

• Koordinovat podnikové činnosti. Díky rozpočtům si může vedení společnosti 

představit vývoj podniku a odhalit tak případné komplikace a nedostatky, které budou 

muset být odstraněny. Díky rozpočtům tak dochází ke sladění jednotlivých částí 

podniku do jednoho fungujícího celku;  

• Poskytnutí podkladu pro průběžnou kontrolu. I v průběhu období chce vedení podniku 

samozřejmě vědět, jak si podnik stojí a zda jeho části plní stanovené cíle. K tomu 

poslouží kontrola založená na srovnání skutečných údajů a rozpočtů. Management 

bude chtít především vědět, zda pracovníci plní stanovené plány a pokud vzniknou 

výrazné odchylky, pak se vedení bude zajímat o důvody jejich vzniku a předpoklad 

trvání;  

• Motivace k dosažení cílů podniku. Pokud vedení chce přimět pracovníky, aby plnily 

vytýčené cíle, pak je více než vhodné pracovníky motivovat. Účinné bude zajisté 
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provázat splnění požadovaných cílů s finanční odměnou pracovníkům. Finanční 

odměna by v tomto případně sloužila jako dostatečná motivace pro pracovníky, aby se 

zaměřili na splnění cílů a vyvarování se nežádoucích odchylek. Motivace by však 

měla být zaměřena na ty cíle, které pracovníci mohou ovlivnit a jsou v jejich 

kompetenci. [6] 

Pro sestavení rozpočtu je důležité do uvažování zahrnout i informace z vnějšího 

prostředí. A to zejména informace o očekávaném vývoji poptávky na trhu a výnosů, ceny 

materiálových vstupů, technologické připravenosti a také informace o obchodně platebních 

podmínkách klíčových partnerů. Zjednodušeně řečeno, vedení bude od rozpočtu očekávat 

zejména peněžně vyjádřené údaje o vývoji hodnotových veličin, jakými jsou náklady, výnosy, 

zisk, aktiva, závazky, příjmy, výdaje: 

 pro stanovené období, 

 pro stanovenou strukturu a objem vytvořených a prodaných výkonů, 

 pro podnik jako celek a také pro jednotlivá vnitropodniková střediska na nižší úrovni 

řízení. 

Na rozpočetnictví může být nahlíženo ve dvou pojetích – užšího a širšího. V užším 

pojetí je rozpočetnictví vyobrazeno pouze jako souhrn rozpočtů nepřímých nákladů. Toto 

pojetí je značně omezené a nedostačuje pro nastínění významu rozpočetnictví v různých 

ohledech. Širší pojetí má proto větší vypovídací schopnost a rozpočetnictví je zde přiblíženo 

jako systém, jenž je odrazem celého plánu nákladů vyjádřeného v peněžních jednotkách. Plán 

nákladů je zde myšlen jako plán nákladů přímých a rozpočtu nákladů nepřímých.  

V rozpočetnictví se rozlišují dvě hlediska, která ovlivňují strukturu a rozsah rozpočtu. 

Je to hledisko časové a hledisko organizačních celků, za které jsou rozpočty sestavovány. 

Z organizačního hlediska se rozlišují:  

• rozpočty sestavené za podnik jako celek, takzvané hlavní podnikové rozpočty, zde 

patří rozpočty pro podnik zcela nezbytné, kterými jsou rozpočtová rozvaha, 

výsledovka a cashflow; 

• a detailní rozpočty vnitropodnikových útvarů, kdy každé středisko má svůj vlastní 

rozpočet, který plní a kontroluje. 

Z hlediska časového se rozpočty člení stejně jako je tomu u mnoha jiných systémů na 

krátkodobé a dlouhodobé rozpočty.  Dlouhodobé rozpočty jsou zaměřeny na větší a důležitější 
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změny zásadního charakteru v podnikatelském procesu než rozpočty krátkodobé. Takovými 

změnami může být budování nové distribuční sítě, změna struktury zákazníků, postupné 

nahrazení technologií za novější. Dlouhodobý rozpočet může být sestaven na několik let 

dopředu, zatímco rozpočet krátkodobý je sestavován vždy jen na jeden rok. Pokud ovšem má 

být rozpočet sestaven na rok, jeho obsah vyžaduje podrobné rozpracování rozpočtu 

dlouhodobého. Z tohoto lze odvodit, že krátkodobé rozpočty budou sloužit jako podpora 

rozpočtů dlouhodobých. To, co je v dlouhodobých rozpočtech plánovitě nastíněno, je 

v krátkodobém rozpočtu vztahujícímu se k jednomu z období tohoto dlouhodobého rozpočtu 

vypracováno do velmi podrobných detailů. Pokud například bude firma zahrnovat 

v dlouhodobém rozpočtu navýšení celkového dlouhodobého majetku o významnou částku 

z důvodu nových technologií na trhu, v rozpočtu krátkodobém za jednotlivé roky budou 

upřesněny výdaje, které firma v ten rok vynaloží pro splnění části dlouhodobého rozpočtu. 

[12] 

Chápání dlouhodobých a krátkodobých rozpočtů se může v praxi různit. Podnik, který 

je výrobním podnikem a sestavuje rozpočty například na týdenní, dekádní či měsíční bázi, 

může chápat roční rozpočet jako dlouhodobý. A dle teorie dlouhodobé rozpočty může vydávat 

za plány, které chce v budoucnosti plnit.  

3.1.1. Plánování a rozpočtování 

Plány a rozpočty podnik tvoří z dlouhodobého i krátkodobého hlediska. 

Z dlouhodobého pohledu jsou to strategické dokumenty, které se přibližují systematizaci. 

Krátkodobé podnikové plány a rozpočty jsou takticky orientovány a je na ně nahlíženo jako 

na jednotlivé prvky systému, které mají svou vymezenou funkci a strukturu. Jako struktura 

zde funguje systém vzájemně propojených vazeb.  

Vnitropodnikové plánování je složitá disciplína, kdy se jednotlivé vnitropodnikové 

útvary a jejich specialisté podílejí na tvorbě velmi podrobných plánů a rozpočtů. 

Vnitropodnikové plánování se člení na dvě složky: 

• Operativní plánování výroby, což jsou plány toků; 

• Plánování nákladů a rozpočetnictví. Pokud si pod plánováním nákladů lze představit 

plánování přímých nákladů na výrobu, tak rozpočetnictví představuje rozpočty 

režijních nákladů. [12] 
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3.1.2. Operativní plánování 

Při operativním plánování se vychází z celkového plánu podniku. Jak již bylo řečeno 

podnikové plány a rozpočty zastřešují rozpočty a plány na nižších úrovních a platí to také pro 

operativní plánování. Operativní plánování rozpracovává dopodrobna za jednotlivé 

vnitropodnikové útvary celkový plán výroby. Vnitropodnikovými útvary jsou nejčastěji 

jednotlivá střediska. Samozřejmě mohou být tyto plány sestavovány i na jiné úrovni, 

například za jednotlivé provozy, dílny, pracoviště atd. Každý podnik může mít jiné chápání 

pro hospodářské středisko, ovšem vždy by mělo splňovat následující podmínky: 

• lze za něj sestavit samostatný plán, 

• oceňování je na úrovni vnitropodnikových cen, 

• dokáže vyjádřit vstupy a výstupy z účetního pohledu, 

• pracovníci středisek mají zájem o plnění daného plánu, neboť jsou motivování 

odměnou. 

Plánování po jednotlivých střediscích je obtížné, plány musí respektovat rozplánování 

výrobních úkolů jak v čase, což je nazýváno lhůtovým plánováním, tak i v jejich obsahu, kdy 

se hovoří o rozpisu plánu výrobních úkolů v množství a hodnotě.  

Jednotlivá plánování vnitropodnikových středisek lze zobecnit a rozčlenit do takzvané 

soustavy operativního plánování na: 

a) zakázkové plánování, 

b) předstihové plánování, 

c) souborové plánování, 

d) skladové plánování, 

e) číselné plánování, 

f) plánování rozpracovanosti, 

g) dávkové plánování, 

h) odváděcí plánování. [12] 

Ad a) Zakázkové plánování 

Je typické pro výrobní podnik, který se orientuje na klienta a jeho individuální přání a 

potřeby. V tomto případě nestačí vyrábět stále stejný kus výrobku, ale vždy je potřeba jeho 

podobu a parametry pozměnit. Zakázková výroba se plánuje podle lhůtového plánu výroby. 
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Při následné kontrole plánu u zakázkové výroby mohou vznikat různě velké odchylky 

skutečnosti od plánů. A to zejména z důvodu individuálního přístupu k výrobě, u kterékoli 

zakázky mohou nastat nepředpokládané potíže, které pak musí zaměstnanci na místě řešit.  

Ad b) Předstihové plánování 

Předstihové plánování se týká výroby, která není sice zakázková, ale také se nejedná o 

hromadnou výrobu. V tomto případě se vyrábí vždy určité počty stejných kusů výrobků, které 

se značí jako ucelené série. Příprava jednotlivých sérií není vždy stejná a náročnost výroby je 

různá a proto zabírá vždy jiné množství času. V plánech je proto nutné počítat s časovou 

rezervou pro předvýrobní přípravu pro každou ucelenou sérii. 

Ad c) Souborové plánování 

Je velmi obtížné plánovat potřebný čas na výrobu jednotlivých výrobků. Pokud 

existuje podobný technologický postup a podobná potřebná délka výroby je možno při 

sestavování plánů použít souborové plánování. Podle popsaných dvou kriterií jsou výrobky 

rozčleněny do souborů, ze kterých se bude vycházet při sestavování operativního plánu. 

Ad d) Skladové plánování 

Podmínkou pro použití tohoto typu plánování je, že součásti potřebné při výrobě je 

možno využít ve všech druzích výrobků. Pokud jsou výroba a odbyt pravidelné, pak je možno 

součásti taktéž vyrábět v pravidelném množství. V případě, že by výroba a odbyt nebyly 

pravidelné, je určena minimální hranice zásob na skladě, pod kterou by součásti nesměly 

klesnout. Pokles pod tuto hranici by sloužil jako pokyn k výrobě.  

Ad e) Číselné plánování 

Výrobky a jejich součásti jsou označeny stejnými čísly a vytvoří tak komplet k 

výrobku. Proto se tomuto plánování taktéž občas říká plánování kompletové. Tento druh 

kompletování může být velmi náročný na koordinaci, čímž může vznikat vysoké procento 

nedokončené výroby, což se samozřejmě jeví jako nevýhoda tohoto druhu plánování. Tento 

proces plánování má ovšem i své výhody, mezi které zajisté patří jednodušší výpočet vytížení 

výrobních kapacit, jenž se odvíjí od souborů.  
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Ad f) Plánování rozpracovanosti 

Plánování dle rozpracovanosti je vhodné do větší výroby, kde jsou výrobky vyráběny 

sériově. Do výroby jsou součásti zadávány v dávkách a poté jsou plynule komplementovány 

montáží. Za základní veličinu v této metodě je stanovena zásoba rozpracované výroby, která 

podléhá neustálé kontrole. Pro použití této metody je nutné znát velikost dávky a průběžnou 

dobu výroby pro stanovení výrobní a skladové zásoby rozpracovanosti.  

Ad g) Dávkové plánování 

Dávkové plánování navazuje na metodu rozpracovanosti, kromě jejích předpokladů, 

zde však přibývá ještě jeden navíc, a to homogennost výroby. To znamená, že je vyráběn stále 

stejný produkt v pravidelných sériích. Pokud jsou do plánu zadány správná a podrobná data o 

výrobě, je možné sestavit plán pro dlouhé období. 

Ad h) Odváděcí plánování 

Tento způsob plánování je vhodný pouze pro velkovýrobu – hromadnou výrobu 

homogenních produktů. Výroba je nastavena podle určitých parametrů, které se nemění a 

dlouhodobě fungují. V tom případě lze sestavit operativní plán dle rytmu odvádění výroby. 

[12] 

3.1.3. Typy operativních plánů 

Jednorázové plány 

Plány pro jedno použití jsou vhodné zejména při výjimečných, jednorázových akcí. 

V této souvislosti jsou používány dva typy jednorázových plánů: 

Program obsahuje velký počet různých činností spojených s dosažením hlavního cíle. 

Jsou často využívány při zavádění nového výrobku do výroby. Při sestavování programu je 

nutné správně určit zejména konečný termín celého programu, naplánovat etapy jednotlivých 

kroků, naplánovat potřebu zdrojů pro jednotlivé etapy, dát tyto etapy na starosti zodpovědným 

pracovníkům a určit kontrolu etap.  

Projekt je používán pro jednorázového akce menšího rozsahu, než je tomu u 

programů. Projekt může být dokonce i součástí programu, ovšem nic nebrání tomu, aby se 

třeba také jednalo jen o samostatný plán.  
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Programy i plány jsou zařazeny do procesu tvorby souvisejícího rozpočtu, ve kterém 

budou uvedeny přesné finanční částky potřebně pro realizaci programu a projektu.  

Permanentní plány 

Na rozdíl od jednorázových plánů mohou být užity opakovaně bez nutnosti je 

přepracovat. Jsou určeny pro takové činnosti, které se pravidelně opakují a je proto vhodné 

pro ně sestavit dlouhodobý plán. V zásadě lze rozlišit tři druhy takovýchto dlouhodobých 

permanentních plánů: 

• Plány podnikové politiky – je v nich jasně nastíněno, jak se zachovat za určitých 

okolností a také obsahují pravidla pro výjimky; 

• Standardní operační postupy – tyto plány zahrnují všechny možné postupy 

v jednotlivých fázích výroby, prodeje, servisu atd. Jedná se o jakési manuály, které 

mají pomoci pracovníků držet se stanovených podmínek, ovšem někdy mohou být, 

právě kvůli tomuto na škodu; 

• Pravidla a regulativy – přesně popisují, jak má být činnost provedena či neprovedena. 

V některých případech mohou přímo zastoupit stanovisko vedoucího pracovníka, 

neboť je sdělena právě přes vydané pravidlo. [12] 

3.1.4. Proces sestavování rozpočtu 

Je několik metod, jak sestavit rozpočet, který by odpovídal potřebám podniku. Podnik 

může pro rozpočet zvolit různě dlouhá období. Platí, že na čím kratší dobu je rozpočet 

sestaven, tím je přesnější a blíží se skutečnosti. Krátkodobé rozpočty jsou sestavovány ročně, 

kdy dvanáct měsíců nemusí kopírovat kalendářní rok, pro podnik je vhodnější rozpočet 

sestavit za hospodářský rok. Také je možnost, že podnik rozpočet sestaví za čtyři čtvrtletí, 

přičemž na začátku sestaví rozpočet pouze pro čtvrtletí první. Rozpočty pro zbylá čtvrtletí 

jsou sestaveny a upřesněny v průběhu roku na základě výsledků předcházejícího rozpočtu. 

Takovýto způsob sestavování se nazývá klouzavé rozpočtování. Při sestavení rozpočtu pouze 

jednou ročně je značně omezena jeho vypovídající schopnost, kdežto u klouzavého 

rozpočtování je příprava rozpočtu procesem, který podporuje řízení orientované na řešení 

budoucích problémů a upřesňuje budoucí plány. Při kontrole rozpočtu srovnáním se 

skutečností se vždy vychází z jednoho měsíce či čtyř týdnů bez ohledu na to, zda byl rozpočet 

sestaven jako roční či čtvrtletní.  



25 
 

Samotné sestavení rozpočtu je v kompetenci controllingového oddělení ve spolupráci 

s řídícími pracovníky hospodářských středisek, za která jsou rozpočty sestavovány. Jednotlivé 

rozpočty musí být sestaveny v souladu s celkovým podnikovým rozpočtem, případně 

rozpočtovanými výkazy. Pracovníci na nejvyšší úrovni vedení pověří pracovníka controllingu, 

aby zajistil sestavení střediskových rozpočtů při současném respektování hlavního rozpočtu, 

který jimi byl nejprve sestaven. Controlling poté vypracuje metodické postupy sestavení 

rozpočtu, které kromě popisu sestavení obsahují i základní informace. Poté je zodpovědnost 

již na pracovnících hospodářských středisek, aby sestavili finální podobu rozpočtu za jejich 

středisko, případně doladili detaily rozpočtu obdrženého od controllingu. Takto sestavený 

střediskový rozpočet musí být schválen kompetentními osobami. Pokud by k odsouhlasení 

nedošlo, je nutné rozpočet přepracovat. [4] 

Příprava rozpočtu, kdy za sestavení zodpovídá pracovník daného střediska a následně 

jej předává dál je takzvaná metoda „bottom-up“. Rozpočet je tedy nejdříve sestaven na nižší 

úrovni a na úrovních vyšších je koordinován a dolaďován.  

Sestavení rozpočtové výsledovky 

Před samotným sestavením rozpočtové výsledovky, by měla být vymezena rozpočtová 

politika podniku, základní principy a směr vývoje. Měly by být určeny faktory, které mohou 

omezit výkonnost podniku, případně ovlivnit výši výnosů z prodeje či nákladů. Musí být 

určeny kompetentní osoby, zodpovědné za sestavení rozpočtu na jednotlivých úrovních a 

osoby zodpovědné za následné schválení.  

3.2. Rozpočtová politika podniku 

Pracovníci, zodpovědní za sestavení rozpočtu, musí být důkladně seznámeni 

s podnikovými cíly a politikou. Tyto vědomosti totiž následně zahrnou do zpracovávání 

rozpočtů. Pracovníci by měli být také seznámeni s investičními akcemi, které vedení 

v budoucnu zamýšlí. Může se to jevit jako zbytečné, ovšem je důležité, aby pracovník, který 

rozpočet sestavuje, byl zasvěcen do všech podnikových plánů v budoucnosti, i když se to 

zrovna nemusí jevit jako relevantní pro dané období.  

Omezení výkonnosti podniku 

Je zapotřebí učinit rozbor faktorů, které by mohli ovlivnit podnikovou výkonnost. 

Pokud by se takové faktory vyskytovaly, musí být zohledněny při sestavení rozpočtu. Je totiž 
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pravděpodobné, že faktor negativně působící na velikost například prodeje, ovlivní i výnosy a 

to je třeba v rozpočtu zohlednit. Podnik přece nemůže počítat s jistou výší výnosů, pokud je 

reálný předpoklad, že na tuto výši nedosáhne. Rozbor faktorů omezující výkonnost podniku 

může být zrádný, ne hned a vždy je možné tyto faktory odhalit nebo jsou mylně považovány 

za neškodné. Typickým faktorem, který omezuje výkonnost je poptávka na trhu. V závislosti 

na tom, zda je poptávka vyšší nebo nižší než nabídka na trhu, mohou být spuštěny další 

negativní faktory. Pokud by poptávka byla vyšší, podnik nemůže okamžitě disponovat se 

zvýšenou kapacitou, která by byla zapotřebí k uspokojení poptávky.  

Výnosy plynoucí z prodeje 

Rozpočet výnosů z prodeje je jedním z nejdůležitějších dílčích rozpočtů, které musí 

podnik sestavit. Od tohoto rozpočtu se mohou odvíjet další dílčí rozpočty, a pokud je sestaven 

nesprávně, pak bude tato chyba extrapolována na všechny rozpočty. Správné sestavení tohoto 

rozpočtu souvisí také se správným odhalením faktoru, který by mohl výnosy negativně 

ovlivnit, jak je popsáno výše. Při sestavování se vychází také z plánu prodeje a jejich předem 

stanovených prodejních cen.  

Základní struktura nákladů 

Základní členění nákladů z manažerského pohledu je na variabilní a fixní. Ne jinak 

tomu bude u struktury nákladů v rozpočtové výsledovce. Zde se budou náklady členit na 

variabilní, fixní a také stupňovité členění fixních nákladů. Ve větších podnicích je velmi 

členitá hierarchie a je vhodné, aby tato hierarchie byla respektována i v takové oblasti, jakou 

je struktura nákladů. Fixní náklady jsou podrobněji členěny na fixní náklady výkonu, fixní 

náklady útvaru, fixní náklady skupiny útvarů, fixní náklady správy. Při postupném odčítání 

těchto fixních nákladů od výnosů z prodeje, jsou vytvořeny různé úrovně, na kterých podnik 

dosahuje zisku. [4] 

Stupňovité členění fixních nákladů zobrazuje následující schéma 
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Schéma 3.1: Stupňovité členění fixních nákladů 

Výnosy z prodeje výkonů 
 - Variabilní náklady prodaných výkonů   
Marže I (marže po úhradě variabilních nákladů) 
 - Fixní náklady výkonu     
Marže II (marže výkonu) 
 - Fixní náklady skupiny výkonů   
Marže III 
 - Fixní náklady vnitropodnikových útvarů 
Marže IV 
Marže IV  
- Společné fixní náklady podniku   
Zisk podniku 
 
Zdroj: Fibírová (2007, s. 360) 

 

Mohou být sestaveny dva typy rozpočtové výsledovky v závislosti na sestavení ve 

výrobkovém nebo střediskovém členění. Zatímco výsledovka ve výrobkovém členění 

poskytuje informace o vlastní tvorbě zisku a z výnosu jsou postupně uhrazeny náklady období 

a lze vyvodit informace o přínosu z prodeje prodaných výkonů, výsledovka ve střediskovém 

členění propojuje řízení podniku s řízením nákladů středisek. [4] 

3.3. Metody sestavení rozpočtu 

Podniky používají pro sestavení rozpočtu různé metody, nejčastější variantou je jejich 

kombinace. Základní odlišnosti těchto metod spočívají v prvotních údajích pro sestavení 

rozpočtu, způsobu zpracování a způsobu stanovení nákladového úkolu.  

Vstupem pro sestavení rozpočtu jsou vynaložené režijní náklady. Informace o 

skutečném vývoji těchto nákladů, o jejich skutečné výši jsou sice základem pro sestavení 

rozpočtu, nicméně v praxi nemusí být vždy jednoduše zjistitelné. Navíc skutečné náklady 

minulého období, ze kterých se má vycházet při sestavení rozpočtu, mohou být zkreslené. 

V minulosti se mohly přihodit události, které ovlivnily výši nákladů. Pro podnik by v tom 

případě bylo nejlepší, kdyby mohl náklady vyčíslit bez zahrnutí tohoto vlivu. Pokud by tak 

nebylo učiněno, rozpočet by byl sestaven na nepřesných datech a vznikaly by odchylky, které 

by se dále nabalovaly v dalších letech. V případě, že podnik opravdu náklady eliminuje o 

mimořádné vlivy a takto očištěné náklady použije dále pro sestavení rozpočtu, de facto jen 

opakuje režijní náklady dosažené v minulosti. Opakem této metody sestavení je progresivní 
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rozpočtování od nulového základu. Tato metoda nevychází z minulých dat, ale ze současnosti. 

Typické pro ni je, že bere ohled na výkony a činnosti, které provádí útvar a stanoví režijní 

náklady, které s těmito výkony budou souviset. Aby tato metoda byla úspěšná, je třeba na 

začátku stanovit cíle a činnosti, které s nimi souvisí, nalézt jejich vzájemné vazby. V praxi je 

metoda progresivního rozpočtování s nulovým základem pracná a časově náročná. Jelikož 

bere ohled na to, zda je činnost produktivní nebo zbytečná a případně je ruší, v praxi může být 

velmi obtížné jednoznačně identifikovat, do které kategorie činnost spadá. Většinou je to na 

pomezí užitečnosti a zbytečnosti. [7] 

Další metodou je indexní metoda. Index vyjadřuje růst či pokles nákladových položek, 

podkladem jsou informace o předpokládaných změnách v objemu výkonů. Indexem se tedy 

upraví ta položka, u které je předpoklad, že je závislá na objemu výkonů. V praxi je tato 

metoda velmi rozšířená. [7] 

I matematické a statistické metody mají v rozpočetnictví své místo. Jsou s oblibou 

používány pro strategické a taktické řízení. Jejich využití je ovšem velmi omezené, zvlášť 

z krátkodobého hlediska.  

Kvůli vysokým nárokům na čas a podklady se lze s metodou progresivního 

rozpočtování setkat jen málokdy. Ovšem ani indexní metoda není vždy využívána v „čisté 

formě“. Podniky si metodu upraví dle svého uvážení. I když podnik při tvorbě rozpočtu 

nebude postupovat dle typových metod, je nezbytné, aby měl vybudován jakýsi ucelený systém 

pro tvorbu rozpočtu. Přeci jen, rozpočetnictví je velmi důležitou součástí manažerského 

účetnictví a podniky by tuto oblast neměly podceňovat. Správně aplikované rozpočetnictví 

může být pro podnik velkým přínosem při rozhodování a hodnocení výkonnosti. Aby ovšem 

mělo takovouto vypovídací schopnost, musí být vedeno velmi pečlivě a splňovat požadavky 

podniku. Také musí být neustále aktualizováno, nelze sestavit rozpočet na několik let dopředu 

a dále již s ním nepracovat. Jeho vypovídací schopnost by byla velmi nízká. Rozpočty musí být 

sestavovány pravidelně a již sestavné rozpočty musí být nadále sledovány, jestli z jistých 

důvodů není nutné pozměnit jejich obsah.  

3.4. Kalkulační systém podniku 

Stejně jako rozpočty i kalkulace jsou podnikem pravidelně sestavovány. Kalkulace 

patří mezi základní nástroje řízení. Jejich využití je mnohostranné, z oblasti, kde jsou 

kalkulace využity, jsou zde vyjmenovány ty nejdůležitější: 
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Propočtová kalkulace 

Od propočtové kalkulace se očekává, že poslouží jako podklad pro zhodnocení 

efektivnosti ceny daného výrobku či výkonu. Svou charakteristikou se řadí mezi kalkulace 

předběžné, tedy kalkulace, které jsou sestaveny v okamžiku, kdy ještě nejsou známy přesné 

údaje a data, které do kalkulace vstupují. Jsou nahrazeny, co nejbližším odhadem. Při 

sestavování se vychází z informací o nákladech, které jsou firmě známy (například z produkce 

již podobného výrobku), ze zavedených norem spotřeby a odhadů. Úkolem propočtové 

kalkulace je poukázat a vyjádřit nákladovou náročnost výrobku či výkonu. Jsou sestavovány 

zejména v zakázkové výrobě. Ale její využití je velké i v hromadné a sériové výrobě, kdy 

slouží jako základní kritérium pro posouzení účinnosti nového výkonu. Z kalkulace lze také 

vyčíst, jaký případný zisk firma z prodeje výkonu získá. Postup zpracování propočtové 

kalkulace začíná průzkumem trhu za účelem zjištění poptávky zákazníků, následně je vyvíjen 

poptávaný produkt a je sestavena propočtová kalkulace, podnik se technologicky připraví na 

zahájení výroby, stanoví se marže, které chce podnik dosáhnout a projedná cenu s odběrateli.  

Plánová kalkulace 

Taktéž se jedná o předběžnou kalkulaci, která je užívána zejména pro výkony, jejichž 

výroba se bude opakovat po delší časové období. Většinou je sestavena ve chvíli, kdy už 

podnik zná normy spotřeby, náročnost výroby a technologický postup. Plánová kalkulace 

může být vyjádřena buďto ve formě kalkulace sestavené za dílčí období nebo plánovou 

kalkulaci celého rozpočtového období. Plánová kalkulace je také jedním z pokladů při 

sestavování hlavního podnikového rozpočtu, rozpočtování nákladů ve výsledovce, výdajů 

v cashflow a zásob v rozvaze. [7] 

Operativní kalkulace 

Operativní kalkulace jsou dalším druhem předběžné kalkulace, ovšem na rozdíl od 

kalkulace propočtové a plánové, je operativní kalkulace sestavena na přesnějších údajích. Je 

vyjádřena v předem stanovených nákladech, které jsou propojeny s konkrétními podmínkami 

činnosti. Operativní kalkulace může být vyjádřena ve formě kalkulace dílčího období nebo 

celého sledovaného období. Operativní kalkulace celého sledovaného období je sestavena 

váženým průměrem dílčích kalkulací. Její využití je zejména při zadávání nákladového úkolu 

výrobním útvarům a následné kontroly plnění. Dále se operativní kalkulace porovnává i 

s kalkulací plánovou a výsledky srovnání slouží ke kontrole zajištěnosti ročního plánu 

nákladů.  
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Výsledná kalkulace 

Výsledné kalkulace jsou základem pro kontrolu efektivnosti a plnění plánů. Jak již 

název napovídá, kalkulace není založena na předběžných údajích a datech, nýbrž vychází ze 

skutečnosti. Vyjadřuje náklady připadající na vyráběnou jednotku. Je ale sestavována také na 

úrovni plných nákladů z důvodu zjištění skutečných nákladů výkonů. Výsledné kalkulace jsou 

vhodné ve výrobě s delším časovým obdobím, jakou může být třeba zakázková výroba. Pro 

výrobu běžící v krátkých cyklech se výsledné kalkulace příliš nehodí, vypovídací schopnost 

není velká.  

Kalkulace ceny 

Kalkulace ceny je opakem kalkulací nákladových. Zatímco nákladové kalkulace se 

zabývají sestavením kalkulace s určením nákladů na jednotku výkonu a tedy postupem „kolik 

to bude firmu stát“, cenová kalkulace vychází z peněžních toků, které přitečou do firmy, tedy 

„za kolik výkon prodat“. Cenová kalkulace postupně na několika úrovních sestavuje náklady, 

které musí být do ceny zahrnuty a taky podnikovou marži. V dnešní době se cenové kalkulace 

nesestavují již tak často. [7] 

3.4.1. Předmět kalkulace 

Kalkulace se může týkat všech druhů výkonů i výrobků. V posledních letech získala 

na důležitosti a málokterý podnik si dovolí sestavit nekvalitní kalkulaci. V souvislosti 

s kalkulacemi se vyskytují pojmy kalkulační jednice a kalkulační množství. Jednice je určitý 

druh výkonu, na který je možno stanovit náklady. Kalkulační množství je součet jednic nebo 

jejich souhrnný počet. 

Kalkulační jednice je výchozím bodem, na kterém bude záleže rozvržení nákladů. U 

nákladů přímých nebude s jejich přiřazením kalkulační jednici problém, neboť je přímo 

známa norma spotřeby na kalkulační jednici. U nepřímých nákladů je určení jejich výše na 

kalkulační jednici komplikovanější. Část nepřímo vynaložených nákladů závisí na stupni 

využití kapacity a část nákladů je vynaložena bez ohledu na výrobu a výkony – fixní náklady. 

Pro určení výše fixních nákladů na kalkulační jednici je možno použít několika metod: 

a) kalkulace dělením 

- prostá, 

- poměrová. 
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b) kalkulace přirážková 

- sumační,  

- diferencovaná. 

Pro obě metody platí, že se snaží přiřadit fixní náklady kalkulační jednici za použití 

vztahu mezi takto přiřazovaným nákladem a výkonem. Prosté dělení je vhodné použít za 

okolností, kdy všechny druhy výkonů, které náklady vyvolávají, si jsou navzájem podobné, a 

proto můžou být náklady proporcionálně rozpočteny. Dělení s poměrovými čísly již počítá 

s dalším parametrem, identifikuje vztah, který použije k přepočtení kalkulační jednice, aby co 

nejvěrněji zobrazovala náročnost výroby. Přirážková kalkulace využívá takzvaných 

rozvrhových základen. Je určen parametr, na základě kterého jsou fixní náklady rozvrženy 

jednotlivým výkonům. Využívá se v sumační i diferencované verzi. Rozdíl mezi nimi spočívá 

v tom, že v sumační metodě je určena univerzální rozvrhová základna, v diferencované verzi 

je rozvrhových základen více podle různých skupin nákladů. Rozvrhová základna může být 

vyjádřena naturálně či peněžně. [4] 

Předmětem kalkulace může být jakýkoli výrobek či služba. Jelikož jsou kalkulace 

časově náročné, podniky zpravidla netvoří kalkulace pro všechny své výrobky. Nejčastěji 

sestaví kalkulace pro ty, jež jsou pro podnik jistým způsobem důležité. 

3.4.2. Kalkulační vzorec 

Kalkulační vzorce mohou mít různou podobu, firmy si je mohou upravit, aby co 

nejlépe vyhovovaly jejich potřebám. Dá se říci, že následující schéma je nejrozšířenější a 

nejznámějším typem kalkulačního vzorce. 

Schéma 3.3: Kalkulační vzorec (vlastní zpracování) 

1. Přímý materiál 
2. Přímé mzdy 
3. Ostatní přímé náklady 
4. Výrobní režie 
Vlastní náklady výroby 
5. Správní režie 
Vlastní náklady výkonu 
6. Odbytové náklady 
Úplné vlastní náklady výkonu 
7. Zisk (ztráta) 
Prodejní cena 
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Kromě tohoto známého typického vzorce existují i jeho různé obměny. Pomocí vzorce 

se podnik může zaměřit buď vyloženě na náklady, nebo cenu. Zvláštním druhem kalkulací 

jsou retrográdní kalkulace, které zdůrazňují rozdíl a vztah mezi náklady, průměrným ziskem a 

cenou. Tyto kalkulace používají odčítací metodu, tzn., že je dána hodnota, která je postupně 

očišťována o další parametry. 

Schéma 3.4: Retrográdní kalkulace (vlastní zpracování) 

Cena výkonu 
 - cenové zvýhodnění 
 - sleva zákazníkům 
Cena po úpravě 
 - náklady 
Zisk 
 

Dalším druhem kalkulací jsou takové, které respektují strukturu nákladů. Od ceny jsou 

postupně odčítány variabilní náklady, kdy rozdílem je marže a poté fixní náklady přepočtené 

na jednici.  

Kalkulace nákladů se může ještě dále členit a modifikovat. Jedna z těchto 

modifikovaných kalkulací člení fixní náklady na několik druhů, které opět postupně odčítá od 

ceny. Členění souvisí s druhem výrobku nebo jejich skupinou. Takovéto kalkulaci se říká 

kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů. [7] 

Schéma 3.5: Stupňovité rozvrstvení (vlastní zpracování) 

Cena 
 - variabilní náklady výrobku 
Marže I 
 - fixní výrobkové náklady 
Marže II 
 - fixní náklady skupiny výrobků 
Marže III 
 - fixní náklady podniku 
Zisk na výrobek 
 

Modifikovaných druhů kalkulačních vzorců je samozřejmě více. Jsou zde uvedeny jen 

nejrozšířenější druhy. Tradiční kalkulační vzorec má v manažerském účetnictví stále 

nezastupitelné místo. A většina modifikovaných vzorců z něj více či méně vychází.  
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3.5. Vnitropodniková struktura podniku 

Struktura podniku je tvořena jednotlivými podnikovými útvary, které zabezpečují 

konkrétní činnosti v podnikatelském procesu. Útvar má na starosti určitý okruh činnosti a 

zodpovědnost za tyto činnosti. V podstatě lze na vnitropodnikovou strukturu nahlížet jako na 

organizační strukturu podniku nebo jako na ekonomickou strukturu podniku. Vybudování 

těchto struktur je základem každého fungujícího podniku.  

Organizační struktura zobrazuje vertikální a horizontální vztahy mezi podnikovými 

útvary. Horizontální vazby mezi podnikovými útvary představují míru jejich vzájemné 

kooperace, rozdělení jejich činností. Vertikální vazba vypovídá o pravomocích, odpovědnosti 

a nadřazenosti či podřazenosti jednotlivých útvarů. Dle míry pravomocí, která je přenesena na 

podniková střediska, lze hovořit buďto o centralizaci či decentralizaci.  

Centralizace se snaží o co největší soustředění rozhodovacích pravomocí a 

odpovědnosti na jeden konkrétní útvar, který dává pokyny útvarům ostatním, tedy jemu 

podřízeným. Centralizovaný přístup může být v praxi velmi obtížně realizovatelný a 

neefektivní. Pokud by pouze jedno středisko mělo rozhodovací pravomoci, bylo by možné, že 

mu spousta vedlejších informací ujde bez povšimnutí. Proto je vhodné, aby rozhodování a 

s ním spojená odpovědnosti i pravomoci, byly svěřeny několika útvarům, přičemž každý 

z nich by byl orientován na určitou etapu podnikatelského procesu podniku. Takto rozdělené 

rozhodování je decentralizací na nižší podnikové útvary. [7] 

Spolu s organizační strukturou je nezbytné, aby podnik také vytvořil fungující 

strukturu ekonomickou. Ať je podnik zaměřený na jakýkoli druh podnikání, lze 

charakterizovat pár základních útvarů, které v podniku vzniknou. Ať už pod specifickým 

názvem, vlastnosti středisek budou stejné. Středisko, které zabezpečuje samotný výrobní 

proces, bude střediskem hlavní výroby. Význam hlavní výroby prošel vývojem. Nedá se 

přímo říci, že by byl jeho význam v chápání managementu snížen, ale přibyla další střediska, 

jejichž význam postupně narůstal do té míry, že mohou pro management představovat 

středisko stejného významu. Tyto střediska se zabývají koncepcí výkonů a analyzují budoucí 

vývoj na trhu. Jsou jimi střediska marketingu a výzkumu a vývoje. Kromě marketingu může 

ještě existovat i další středisko se zaměřením přímo na navázání kontaktu se zákazníky, jak 

současnými tak potencionálními. Všechny výše vyjmenovaná střediska kromě hlavní výroby, 

která je kategorií sama pro sebe, lze zařadit do kategorie správních středisek. Třetí obecnou 

kategorii představují servisní střediska. [4] 
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Útvar hlavní výroby představuje jádro podniku. Tento útvar je bezprostředně zapojen 

do tvorby externích výkonů. Nejedná se jen o samotnou produkci výkonu, nýbrž i o jeho 

předchozí výzkum. Bez navrhnutí výkresové dokumentace a následného sestavení prototypu 

by nemohla hlavní výroba fungovat. Podle toho na co konkrétně se podnik zaměřuje, může do 

hlavní výroby být členěno i v jiném druhu podnikání nepoužité středisko. Hlavním cílem 

takovýchto středisek je produkce výkonu, jehož pomocí podnik dosáhne zisku. Jinak řečeno, 

cílem je přispět k tvorbě zisku.  

Cílem servisních útvarů je poskytování služeb jiným střediskům v rámci podniku. 

Služby, které servisní útvary poskytují, mohou být odebírány jak interně tak externě. 

V prvním případě se jedná o primární cíl servisního střediska. V druhém případě výkony, 

které je servisní útvar schopen vytvořit, nemusí nutně odebírat jen sám podnik, ale může je 

poskytovat jako statek na trhu. Typickým příkladem je středisko doprava. Podnik použije 

středisko primárně pro zabezpečení vlastní logistiky, ale když už takové středisko má, proč ho 

nenabídnout i externím zájemcům, zejména pokud kapacita střediska není plně využita. A 

zatímco mezi středisky bude služba fakturována za vnitropodnikovou cenu, externím 

zájemcům bude nabízena cena tržní. Kromě střediska dopravy lze uvést i další příklady jako 

informační technologie, opravy a údržby, stravování atd. Ne každý podnik musí disponovat 

servisními středisky. Pro menší podniky by bylo náročné zabezpečovat další středisko, a tak 

často potřebné služby odebírají od externího dodavatele.  

Hlavní výroba zabezpečuje výrobní proces, servisní středisko služby pro ostatní, zbývá 

tedy středisko správní. Správní středisko má docela široký seznam úkolů. Zabezpečuje 

veškeré ostatní výkony, které nemohou zabezpečit výše jmenované střediska. Může se zdát, 

že správní středisko má „široký záběr“. Obecně lze říci, že zde spadají manažerské funkce a 

s tím i řízení celého podniku. Charakteristickou vlastností tohoto typu středisek je, že náklady, 

které během období vynaloží, nelze jednoznačně přiřadit k určitému typu výkonu. Většinou se 

jedná o náklady, které by byly vynaloženy tak jako tak a nezáleží, jakému podnikatelskému 

procesu se podnik věnuje. Modelovým příkladem je mzda účetní. Mzda je jí vyplácena každý 

měsíc bez ohledu na to, jaké jsou zrovna výsledky výroby či prodeje. A tento náklad by byl 

vydán, ať už by se společnost zabývala cestovním ruchem nebo by se jednalo o jednoduchou 

manufakturu. Zkrátka některé náklady společnost vynaložit musí, aniž by musely mít 

příčinnou souvislost s výrobou. Mezi správní útvary patří útvary řízené vrcholovým vedením 

společnosti. [4] 
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Mimo tyto tři obecné kategorie lze konkrétněji rozlišit šest druhů středisek. U každého 

z nich bude uplatňována různá míra decentralizace, jsou jimi střediska: 

• nákladové, 

• ziskové, 

• rentabilní, 

• investiční, 

• výnosové, 

• výdajové. [7] 

 

3.6. Náklady 

Náklady jsou základním stavebním kamenem jak rozpočtů, tak kalkulací. Lze je nalézt 

ve všech zprávách o hospodaření podniku – rozpočty, kalkulace, reportingy, finanční výkazy 

a další. Pro firmu znamená náklad základní ekonomickou jednotku, pomocí níž firmy 

porovnávají přínosy alternativního rozhodnutí s vynaloženými prostředky. Náklad lze také 

definovat jako spotřebu hodnot vyvolanou tvorbou podnikových výkonů v daném období. 

Nákladem je tedy hodnota, kterou podnik vynaloží, a tato hodnota snižuje ekonomický přínos. 

Další definice může hovořit o nákladu jako o spotřebovaném ekonomickém zdroji, jenž je 

obvykle spojen také se současným či budoucím výdajem peněžních prostředků. Opak nákladů 

představují výnosy. Pakliže náklad znamená spotřebu ekonomického zdroje, pak výnos pro 

firmu představuje ekonomický přínos, jehož zdrojem je činnost podniku.  

3.7. Pojetí nákladů a jejich členění 

3.7.1. Druhové členění nákladů 

Náklady lze členit dle různých hledisek. Jedním ze základních hledisek je členění 

nákladů podle druhů, jedná se o nejběžnější členění nákladů ve vztahu k finančnímu 

účetnictví. Toto členění vychází ze spotřebovaných výrobních faktorů, jejichž znaky jsou sobě 

podobné a jejichž vyjádření je v peněžních jednotkách. S tímto členěním se lze často setkat ve 

výkaze zisků a ztrát. Pro tyto náklady jsou charakteristické následující vlastnosti: 
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• druhově vynaložené náklady jsou z hlediska zobrazení prvotní – jsou zpracovány jako 

prvotní náklady ve finančním účetnictví a v účetnictví vnitropodnikovém v členění 

podle účtové osnovy, 

• jedná se o externí náklady, 

• tyto náklady nelze již dále rozlišit na jednodušší složky, ze kterých se skládají. [7] 

Náklady z druhového hlediska členění mohou být rozděleny do těchto skupin nákladů, které 

se nadále podrobněji člení: 

• Provozní náklady: 

- zde lze zařadit spotřebu materiálu, energie,  

- služby (opravy, nájemné, cestovné, náklady na reprezentaci, 

- osobní náklady (zde jsou typickým představitelem mzdy, náklady na zdravotní 

a sociální pojištění, 

- daně a poplatky (daň z nemovitosti, silniční daň, takzvaná trojdaň, 

- odpisy hmotného, nehmotného dlouhodobého majetku, 

- tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, 

- ostatní provozní náklady. 

• Finanční náklady: 

- prodej finančního majetku a úroky, 

- tvorba a zúčtování rezerv přiřaditelných k finančním nákladům, 

- daň z příjmů za běžnou činnost splatná a odložená a ostatní finanční náklady. 

• Mimořádné náklady: 

- zde patří především manka a škody a další mimořádné náklady.  

Význam tohoto členění je především v tom, že slouží jako podklad pro zajištění 

proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou zdrojů (tedy vstupů) a okolím, které tyto zdroje 

poskytuje. Další význam může být spatřen z makroekonomického pohledu, kdy se zjišťují 

materiálové spotřeby, osobní náklady a jim náklady podobné, za národní hospodářství a 

subsystémy. [8] 

Nedostatek druhového členění může spočívat v tom, že pro řízení na nižších stupních 

výroby v podniku se členění z hlediska druhového nemusí zdát zcela efektivní. A to z toho 

důvodu, že tento způsob členění nevypovídá o tom, zda byly náklady vynaloženy efektivně, 

hospodárně, účelně a v souladu s podnikovou koncepcí výroby. Z tohoto vyplývá, že velkým 
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nedostatkem druhového členění nákladů je, že nevyjadřuje příčinu vynaložení nákladů, 

takzvaného věcného nositele. Z druhé strany pohledu může být toto členění výhodné, což 

dokazuje jeho časté využití při vykazování nákladů a výnosů ve výkaze zisků a ztrát, právě 

proto, že konkurence tak nemůže analyzovat faktory podnikové efektivnosti.  

Analytické členění základních nákladových druhů je v kompetenci účetní jednotky. 

S ohledem na určení účtových skupin dle zákona o účetnictví, si účetní jednotka dále zvolí 

příslušné účty, na něž budou náklady účtovány. Pokud je toto členění vhodně zvoleno, lze 

získat podrobné informace o tom, co je spotřebováno, od koho je to spotřebováno a kdy. Což 

je důležité, jak je již zmíněno výše, pro sladění potřeb zdrojů podniku a dodání těchto zdrojů 

od externích dodavatelů. Při nedostatku zdrojů může být ohrožen proces výroby, a pokud 

naopak je zdrojů přebytek, pak nedochází k jejich efektivnímu využití. Lze tedy vyvodit, že 

druhově členěné náklady jsou nezbytnou informací pro správné řízení dodávek služeb, 

materiálu, zásob. Což nadále ovlivňuje například včasné uzavření smluv s partnery, 

optimalizaci cenových, platebních a dodacích podmínek. 

Pro účetní jednotku je také výhodou, že toto členění je průkazné a jednoznačné a tudíž 

velmi dobře poslouží pro kontrolu úplnosti účetních informací v daném období. Také může 

účetní jednotce napovědět, na které nákladové druhy se zaměřit při snaze o optimalizaci či jak 

se může projevit úspora určitého nákladového druhu. Samotné druhové členění by ovšem pro 

účetní jednotku bylo velmi omezené a nemělo by všechny vypovídací údaje, které podnik 

potřebuje pro správné řízení na všech stupních řízení. Proto je důležité vždy druhové členění 

vhodně kombinovat s dalším členěním nákladů. [4] 

Bližší prozkoumání a zaměření se na náklady členěné dle druhu, může napovědět, o 

jaký typ společnosti se jedná. V podstatě lze definovat čtyři základní typy organizací, které se 

liší jak charakterem činnosti, tak strukturou nákladů, jsou jimi: 

Manufaktura 

Manufaktura je charakteristická vysokým podílem osobních nákladů, které budou 

představovat mzdy výrobních pracovníků. Výše odpisů bude nízká, neboť tento typ 

společnosti nebude vykazovat vysokou úroveň automatizace. Předmětem spotřeby jsou 

základní materiály s nízkou vstupní cenou. Jako příklad může být uvedena výroba textilu, 

obuvi. 
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Automatizovaná montáž 

Na rozdíl od manufaktury zde nebudou spotřebovávány základní materiály, ale 

komponenty s dražší vstupní cenou, které jsou přeměněny ve výrobním procesu na výstupy. 

Pro tento typ organizace je typický vysoký podíl spotřeby materiálu a naopak nízká úroveň 

osobních nákladů. To proto, že výroba je automatizována a tudíž lze vysledovat i vyšší úroveň 

odpisů. Typickým příkladem jsou společnosti zabývající se výrobou automobilů a jejich 

komponent.  

Zakázková firma 

Orientuje se na zákazníka, tudíž vyrábí odlišné výrobky, vyráběné na základě 

objednávek jednotlivých zákazníků. Spotřeba materiálu ani osobní náklady nebudou zaujímat 

nikterak výraznou část celkových nákladů, budou na průměrné úrovni. V případě osobních 

nákladů, budou tyto tvořeny zejména režijními mzdami pracovníků. A podstatnou částí 

nákladů oproti prvním organizacím zde budou služby, které jsou nakupovány od externích 

dodavatelů – telekomunikace, obchodní zprostředkování či třeba marketing. 

Služby 

Struktura nákladů je zde zcela odlišná od ostatních uváděných organizací. Za prvé, 

jelikož společnost nepůsobí ve výrobě, její náklady na spotřebu materiálu budou velmi nízké a 

budou tvořeny zejména administrativními potřebami a drobným hmotným majetkem. Osobní 

náklady zde budou zaujímat velmi vysoký podíl. [9] 

3.7.2. Účelové členění nákladů 

Účelové členění nákladů nahlíží na vynaložené náklady ve vztahu k účelu, pro který 

byly vynaloženy. Pro rozpoznání vztahu nákladů k efektivnosti prováděných úkonů je 

druhové členění nákladů nevyhovující. Proto je třeba náklady ještě rozlišovat z účelového 

hlediska, přičemž lze náklady dělit na různé úrovni podrobnosti. Na vyšší úrovni je možno 

náklady rozčlenit na náklady plynoucí z výrobní či hlavní podnikatelské činnosti a 

pomocných a obslužných činností. Na nižších úrovních lze pak dále tyto náklady členit podle 

aktivit nebo jednotlivých operací.  
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3.7.3. Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

Prvním základním členěním v rámci podrobného účelového členění nákladů je právě 

rozdělení nákladů na náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení. Náklady jsou 

členěny dle toho, zda je náklad vyvolán při vlastním vytvoření výkonů či náklad souvisí se 

zajištěním podmínek činnosti jako takové. Náklady technologické jsou bezprostředně 

vynaloženy na tvorbu výkonů a jsou vyvolány nějakou technologií nebo s ní účelově souvisí. 

Příkladem mohou být odpisy strojního zařízení sloužícího k výrobě jistého druhu výrobku 

nebo spotřeba papíru určité kvality v hlavní tiskařské výrobě na konkrétní titul. Oproti tomu 

náklady na obsluhu a řízení slouží k zajištění pomocných činností technologického procesu, 

nebo-li slouží k vytvoření, zajištění a udržení podmínek průběhu dané činnosti. Příkladem je 

mzda administrativních pracovníků, energie na vytápění či osvětlení tiskárny.   

Rozdílem mezi těmito druhy nákladů je, že náklady technologické se transformují na 

konkrétní výkony, kdežto náklady na obsluhu a řízení zajišťují průběh procesu, činnosti, 

útvarů bez ohledu na to, jaký výkon je zrovna vytvářen. Hospodárnost nákladů 

technologických lze vyhodnotit ve vztahu k uskutečněným výkonům, kdežto náklady na 

obsluhu a řízení mají vztah k celkovému zajištění průběhu činnosti. [4] 

Z praktické stránky ovšem ani toto členění není dostačující, neboť může působit příliš 

obecně. Hranice mezi tím, jestli má být náklad stále ještě definován jako náklad technologický 

či již je to náklad na obsluhu a řízení, je občas příliš tenká a lze jen stěží rozhodnout, na 

kterou stranu se přiklonit. Správně rozčlenění nákladů je ovšem nezbytné z důvodu určení 

ovlivňujících faktorů jejich vývoje.  

3.7.4. Náklady jednicové a náklady režijní 

Toto členění je jen podrobnějším členěním nákladů technologických a na obsluhu a 

řízení. Náklady jednicové jsou částí technologických nákladů, které souvisí přímo s jednotkou 

prováděného výkonu. S jednicovými náklady také souvisí norma spotřeby jednicových 

nákladů, která bývá stanovena v procesu přípravy na výrobu. Norma, jakožto nástroj řízení, 

stanoví kolik materiálu (ale i pracovního času, energie atd.) má být spotřebováno na jednotku 

výkonu. Norma bývá vyjádřena v naturálních jednotkách – například metry látky na kus 

výrobku. Pro získání celkových nákladů na výrobu pak stačí pouze vynásobit normu předem 

stanovenými počtem provedených výkonů nebo počtem skutečným. Základním nástrojem 
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řízení jednicových nákladů je kalkulace (kalkulace budou podrobně probrány v další 

podkapitole této práce).  

Režijní náklady na rozdíl od nákladů jednicových jsou náklady, které nelze 

jednoznačně přiřadit k jedné konkrétní jednotce výkonu. Režijní náklady v sobě zahrnují 

náklady na obsluhu a řízení a částečně i náklady technologické. Jedná se o tu část 

technologických nákladů, která souvisí s výrobním procesem jakožto celkem a jenž neroste 

lineárně s počtem provedených úkonů. Právě jejich nejednoznačná přiřaditelnost na jednotku 

výkonu komplikuje snahy vyššího podnikového vedení o analýzu struktury nákladů se 

vztahem ke konkrétním výkonům. Řízení režijních nákladů probíhá pomocí rozpočtu režijních 

nákladů, který stanoví úkol určitému útvaru řízenému odpovědným pracovníkem, na jisté 

období a rozsah činnosti. [4] 

3.7.5. Členění z hlediska odpovědnosti 

Odpovědnost za vznik nákladů může být také považována jako druh účelového členění 

nákladů. Náklad může být přiřazen vnitropodnikovému středisku, které dalo podnět k jeho 

vzniku díky určité probíhající činnosti, za kterou nesou odpovědnost řídící pracovníci. 

Z pohledu vymezení druhu účetnictví jako takového, lze na členění nákladů z hlediska 

odpovědnosti, pohlížet jako na členění v rámci odpovědnostního účetnictví. Hlavním cílem je 

motivovat jednotlivá vnitropodniková střediska k efektivnímu vynakládání nákladů a 

zkvalitňování informací o jejich hospodaření v rámci podniku. [9] 

Odpovědnostní středisko 

Členění nákladů dle místa jejich vzniku je výchozím členěním ve vztahu k útvarům, na 

které ovšem musí navázat další rozčlenění podle odpovědnosti za jejich vznik. 

Vnitropodnikové útvary odpovědné za vznik nákladů jsou nazývány odpovědnostními 

středisky a vztahují se k ekonomické struktuře podniku. Lze rozlišit šest základních typů 

odpovědnostních středisek: nákladové, ziskové, rentabilitní, investiční, výnosové a výdajové.  

Jednotlivá odpovědnostní střediska jsou spojena systémem vazeb, které představují 

vnitropodnikové výkony. Pokud jedno středisko poskytne službu jinému, vzniká jak výkon na 

jedné straně, tak náklad na straně druhé. Tyto náklady jsou označovány jako náklady interní 

nebo-li druhotné. [7] 

 



42 
 

Druhotné náklady 

Za druhotné lze označit ty náklady, jež byly vytvořeny uvnitř podniku, jedná se tedy o 

náklady interní. Projeví se jak ve středisku, ve kterém vznikly, tak v podniku jako celku. 

Jejich výše závisí na množství výkonů a vnitropodnikovém ocenění těchto výkonů. Jejich 

charakteristickou vlastností je také, že se jedná o náklady složené, to znamená, že mohou být i 

dále analyzovány pro potřeby podnikového řízení, lze je tedy přiřadit k jednotlivým 

nákladovým druhům, jež byly spotřebovány při druhotném výkonu. [7] 

Opakem interních nákladů jsou samozřejmě náklady externí, o nichž se již tato práce 

zmiňuje. Jedná se o náklady, které vnikají spotřebou ekonomických zdrojů z externího okolí.  

3.7.6. Členění nákladů z kalkulačního hlediska 

Kalkulační členění nákladů znamená snahu o přiřazení nákladů k výkonu nebo jeho 

části. Management podniku se snaží o efektivní řízení nákladů a řešení otázek typu co a kolik 

koupit a vyrobit, zrušit či ponechat výrobu, jaký nový výrobek začít vyrábět. Všechny tyto 

otázky mají společné to, že pokaždé musí management pečlivě promyslet dopad nákladů. A 

právě správné přiřazování nákladů, takzvané „cost assignment“, je jedna ze základních funkcí 

manažerského účetnictví.  

Druhově členěné náklady jsou svým rozdělením nevhodné pro stanovení nákladů na 

výrobní jednici. Mnohem vhodnější nebo spíše nezbytné je použití členění kalkulačního. 

Kalkulační pojetí nákladů je propojeno s controllingovým přístupem k účetnictví a to proto, 

že je propojeno s dalšími informačními subsystémy, jakým je například rozpočetnictví.  

Jak již název napovídá, kalkulační členění nákladů má co dočinění s kalkulací. Pro 

sestavení kalkulace je totiž nezbytné náklady správně rozlišit na náklady:  

• přímé, 

• nepřímé.  

Jednodušší definice nákladů přímých zní, že jsou to náklady, ke kterým lze přiřadit 

konkrétní druh výkonu, neboť s ním specificky souvisí a existuje mezi nimi vazba. Častými 

představiteli těchto nákladů jsou spotřeba materiálu, náklady na polotovary, obaly, úkolové 

mzdy dělníků atd. Za přímé náklady lze podle předešlého dělení jednoznačně označit 

jednicové náklady. Za jistých podmínek mohou být přímými náklady i náklady režijní. A to 
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za předpokladu, že jsou společné pouze pro jeden druh výkonu a podíl lze zjistit použitím 

prostého dělení.  

Nepřímé náklady se k jednomu druhu výkonu přiřadit nedají, a to buď proto, že nemají 

ke konkrétnímu výkonu vztah, nebo nelze tento vztah jednoznačně identifikovat. Také platí, 

že nepřímé náklady mohou zajišťovat průběh procesu v širších souvislostech.  Za nepřímé 

náklady lze označit takové režijní náklady, které nejsou společné pro jeden druh výkonu, jak 

tomu bylo v případě nákladů přímých. Režijní náklady se k jednotlivým druhům výkonů 

přiřazují nepřímo za použití metod přiřazování nákladů. Příkladem mohou být mzdy 

administrativních pracovníků nebo placené nájemné. [9] 

3.7.7. Členění z hlediska vztahu k objemu prováděných výkonů 

Na rozdíl od předešlých druhů členění se toto liší svým vztahem k účetnictví. Svým 

významem se posunuje od nákladového účetnictví k manažerskému. Protože jak již bylo 

vysvětleno v předešlé kapitole, manažerské účetnictví se zaměřuje nejen na minulost a 

parametry, o kterých již bylo rozhodnuto, ale také na události a výkony, které teprve 

proběhnou a staví tedy svou důležitostí minulá rozhodnutí na roveň budoucích. Klasifikace 

nákladů ve vztahu k objemu prováděných výkonů bude zajímat především řídící pracovníky 

na vyšší úrovni řízení. Jeho cílem je rozčlenění nákladů za předpokladu různých možností 

objemu budoucích výkonů.  

Pracovníci na vyšších stupních řízení musí počítat s tím, že budou řešit otázky typu: 

 jak velký objem výkonů by měl být stanoven pro příští období, 

 jak se změní náklady se změnou plánovaného objemu, 

 co napovídá srovnání skutečného objemu výkonů tohoto období s plánem. 

Při rozhodování o těchto otázkách management musí mít neustále na paměti, jaké 

náklady budou výkony provázet. S ohledem na to, jestli se náklady mění společně se změnou 

objemu výkonů, jsou rozlišovány náklady: 

• variabilní, 

• fixní, 

• smíšené. [9] 
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Variabilní náklady 

Jednoduše řečeno, variabilní náklady jsou takové náklady, které se mění se změnou 

výkonu. V praxi to může být změna spotřeby přímého materiálu na kus výrobku při změně 

objemu výroby, mzda výrobních pracovníků či spotřeba energie. 

 Jedna z jejich vlastností je ta, že při vytvoření výkonu jsou náklady vyčerpány a pro 

novou jednotku je bude muset podnik znovu vynaložit. Ne vždy se ale budou variabilní 

náklady měnit ve stejné výši, jaká je změna v objemu výkonu. Dají se tedy rozlišit tři složky 

variabilních nákladů. První a nejdůležitější je složka proporcionální.  Proporcionální náklady 

vyvolané jednotkou výkonu mají konstantní charakter, celkové proporcionální náklady pak 

rostou přímo úměrně počtu výkonu, mají tedy charakter lineární. Pokud náklady rostou 

rychleji než objem produkce, jedná se o nadproporcionální náklady. V praxi není vznik 

nadproporcionálních nákladů příliš častý. Mohou vzniknout například tím, že pro zvýšení 

objemu produkce je vyžadováno, aby stávající zaměstnanci pracovali přesčas nad stávající 

fond pracovní doby. Podnik potom musí vyplácet nejen odpracovanou dobu, ale také ze 

zákona povinné příplatky za práci přesčas. Logické je, že opakem nadproporcionálních 

nákladů budou náklady podproporcionální. Ty se v praxi objevují velmi často. Pokud se 

podnik rozhodne navýšit objem produkce, musí navýšit nákup materiálu, který bude ve 

spotřebě potřeba a dodavatel se při větším odebraném množství může rozhodnout, poskytnout 

podniku slevu. Následující obrázky ukazují vývoj variabilních nákladů a jejich vzájemný 

vztah. [7] 

Obrázek 3.1: a) jednotkové variabilní náklady, b) průběh celkových nákladů, c) 

průběh průměrných nákladů (vlastní zpracování) 
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Fixní náklady 

Za fixní náklady se označují ty, jenž se neměnní se změnou produkce v různém 

časovém období. Jsou to náklady, které podnik musí vynaložit, při produkci jakéhokoli 

množství objemu. Za častý příklad jsou označovány odpisy budov, mzdy administrativních 

pracovníků. Tyto náklady zajišťují podmínky pro efektivní průběh podnikatelského procesu a 

mohou být nazývány též jako kapacitní náklady. Charakteristickou vlastností je, že celkové 

fixní náklady zůstávají se změnou produkce konstantní, ale jednotkové fixní náklady se 

s růstem objemu produkce snižují. Důvodem je, že fixní náklady se rozpočítávají na vyšší 

produkci, než tomu bylo původně. Podnik ovšem také musí počítat s tím, že fixní náklady 

nelze snižovat donekonečna, tzn. kapacita zdrojů vyvolávajících fixní náklady není 

neomezená. Jakmile je produkce vyšší než hranice využití zdrojů, musí podnik kapacitu 

rozšířit. A to například tak, že přikoupí další strojní zařízení pro výrobu (odpisy jsou fixním 

nákladem), tudíž se navýší zdroje, navýší se fixní náklady a zároveň dojde k snižování fixních 

nákladů na jednotku výkonu, neboť další stroj umožní vyrobit dodatečné množství produkce.  

Při zaměření se na jejich ovlivnitelnost v případě poklesu ve využití kapacity lze 

rozlišit tyto skupiny fixních nákladů. V první skupině jsou náklady, pro které je obvyklé, že je 

podnik vynaloží ještě před zahájením podnikatelského procesu (pořízení strojů, budovy), tedy 

realizuje investiční rozhodnutí. Tyto náklady mohou být nazývány také umrtvené či utopené 

fixní náklady a nelze je v budoucnu ovlivnit během podnikatelského procesu ani snížením 

jeho intenzity. Do druhé skupiny fixních nákladů se řadí takzvané vyhnutelné fixní náklady. 

Vznikají také z důvodu zajištění podmínek podnikatelského procesu, avšak nepojí se 

s investování, nýbrž s využitím již vytvořené kapacity. Z toho plyne, že podnik je může 

omezit při snížení kapacity (např. náklady na vytápění výrobních hal). [7] 

Obrázek 3.2: a) jednotkové fixní náklady b) celkové fixní náklady (vlastní zpracování) 
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Smíšené náklady 

Členění nákladů na fixní a variabilní vypadá z teoretické stránky velmi jednoduše. 

Buď se mění s výší produkce a jsou tedy variabilní anebo je firma musí vynaložit ve stejné výši 

při jakékoli produkci a jsou fixní. V praxi ovšem nastává problém, že podniky nejsou schopny 

náklady rozlišit čistě jen na variabilní či fixní. A i když by to podnik přece jen dokázal, bylo by 

to pro něj neúčelné. Proto je většina nákladů považována za smíšené.  

Smíšená nákladová položka může být rozdělena na dvě složky – fixní a variabilní. 

Některé náklady mohou být zařazeny do jedné kategorie, i když jí úplně neodpovídají. Pro 

společnost by nebylo efektivní, kdyby nesignifikantní náklady členila na složky variabilních a 

fixních nákladů. Jedná se například o náklady na cestovné, i když by mohly mít variabilní 

charakter, pro podnik je jednodušší a efektivnější evidovat je jako fixní náklady. 

Z dlouhodobého hlediska se mění charakter fixních nákladů, neboť v relativně dlouhém 

období se všechny náklady stávají variabilními. V dlouhém období totiž není problém změnit 

počet strojních zařízení (ovlivnit tedy výši odpisů), pořídit nové výrobní prostory atd. [9] 

Příklad 1 - rozlišení variabilních a fixních nákladů 

Společnost Textil vyrábí ručně šité košile. Společnost má spočítánu normu spotřeby 

materiálu na jednu košili. Zaměstnává 5 švadlen, které jsou placeny dle počtu ušitých košil, je 

jim tedy vyplácena úkolová mzda. Firma navíc zaměstnává ještě účetní, řidiče a vedoucího 

dílny, který dostává časovou mzdu. Firma platí měsíčně zálohy na spotřebu energie a má 

propočteno, že 20 % platby tvoří elektrická energie, kterou spotřebují šicí stroje. Firma šije 

košile v pronajaté hale a dále expeduje do butiků. Rozvážku zajišťuje řidič s podnikovým 

autem.  

Řešení: 

Variabilní Fixní 

Spotřeba materiálu Mzda účetní, řidiče a vedoucího dílny 
Mzda švadlen Pronájem haly 
Elektrická energie (20 % z placených záloh) Zálohy na energii 
Spotřeba paliva Odpisy auta 
 

Za jistých podmínek by některé fixní náklady mohly být částečně i variabilní. Pokud by 

vedoucí dostával ke mzdě ještě bonus za počet ušitých košil, byla by tato část mzdy variabilní. 

Také spotřeba paliva může být sporná. Kdyby měla firma uzavřenou smlouvu na dodávku 
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košil jen s jedním butikem a se zvýšenou produkcí by společnost neuzavřela smlouvy s novými 

butiky, ale jen navýšila dodávku do butiku prvního, pak by se mohlo jednat o fixní náklad. 

Palivo je spotřebováno stále ve stejné výši, ať je produkce společnosti jakákoli, tzn. řidič 

absolvuje stále stejné dopravní kolečko. Jak lze vidět, firma si již rozdělila poplatky za 

elektrickou energii podle účelu spotřeby, a jistá její část byla označena za variabilní.  

3.7.8. Klasifikace nákladů v manažerském rozhodování 

Relevantní a irelevantní náklady 

Z pohledu manažerského rozhodování lze rozlišit další druhy ne zrovna typických či 

častých nákladů. Manažerský pohled již nevychází jen z čistě vynaložených nákladů, ale 

zahrnuje i teoretické náklady a zabývá se známou frází „co by, kdyby“. Náklady nejsou 

reálné, nýbrž pouze odhadované. Jedním z takovýchto členění je rozlišení nákladů na 

relevantní a irelevantní. Relevantní náklady se mění zároveň se změnou rozhodnutí vyšší 

řízení. Relevantní náklady v konkrétní výši se týkají různých variant rozhodnutí, to znamená 

každé přijetí či zamítnutí návrhu bude provázeno změnou nákladů. Ať se vedení rozhodne 

jakkoli, je zde skupina nákladů, kterých se rozhodnutí nedotkne. Jsou to náklady irelevantní. 

Jejich výše se nezmění a pro dané rozhodnutí, proto nejsou důležité. S relevantními náklady 

se ještě pojí rozdílové náklady. Ty představují rozdíl mezi náklady před tím, než vedení 

učinilo platné rozhodnutí, a po vyčíslení dopadu tohoto rozhodnutí. Mimo nákladů lze také na 

relevantní a irelevantní rozčlenit i výnosy.[9] 

Členění na relevantní a irelevantní náklady je vhodné, zejména proto, že snižují 

zkreslení, které mohou náklady vykazovat. Je pak možné vyčlenit ty náklady, které se 

s rozhodnutím vůbec nepojily.  

Utopené náklady 

Zvané též jako umrtvené náklady, jsou náklady, které již podnik vynaložil v minulosti, 

jejich výši nelze zpětně ovlivnit a management by je neměl zahrnovat do svých rozhodnutí. 

Utopené náklady mohou být náklady irelevantními. Typickým příkladem utopených nákladů 

je povinné ručení u auta. To musí podnik platit, ať využívá auto jakkoli. Proto při posuzování, 

zda použit pro služební cestu automobil či jiný způsob dopravy, pojistka by neměla být brána 

v potaz. Je to náklad utopený a irelevantní.  
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Charakteristické vlastnosti utopených nákladů jsou následující: 

 jsou vynaloženy dávno před momentálním rozhodovacím procesem, 

 jejich výši již nelze ovlivnit, 

 možností snížení je opačné investiční rozhodnutí (v případě auta by to byl jeho 

prodej), 

 typickým příkladem jsou odpisy dlouhodobého majetku. [9] 

Oportunitní náklady 

Oportunitní náklady, známé také pod názvem náklady obětované či ušlé příležitosti, 

představují částku, kterou by společnost získala, kdyby se rozhodla pro druhou nejlepší 

variantu. Vedení musí pečlivě zvážit, kterou variantu zvolit. Pro poměření variant mezi sebou 

je vyjádření oportunitních nákladů nezbytné. Management se ze svého pohledu bude ptát, 

kolik zisku přinese tato varianta a ta samá částka bude představovat náklad obětované 

příležitosti, pokud se management rozhodne pro jinou variantu.  

Oportunitních nákladů je celá řada a jejich vyčíslení dá managementu potřebné 

informace pro učinění důležitého variantního rozhodnutí. Jsou ovšem i taková rozhodnutí, kde 

nebudou hrát co nejnižší oportunitní náklady roli. To by nastalo v případě nějakých 

specifických rozhodnutí, které musí být učiněny daným způsobem i když by se u vybrané 

varianty nejednalo o nejnižší oportunitní náklady.  

Náklady vázané k rozhodnutí 

Každé rozhodnutí, které řízení podniku učiní, s sebou nese různou výši nákladů, které 

na základě tohoto rozhodnutí vzniknou v budoucnu. Jedná se zejména o náklady v souvislosti 

s vývojem a konstrukčním řešením výrobků. [7] 

3.8. Nákladová alokace 

Nákladové alokace znamená přiřazení správných nákladů ve správné výši správnému 

nákladovému objektu. Za nákladový objekt může být označena jakákoli činnost, u níž je 

důležité sledovat zvlášť náklady. Nákladovým objektem mohou být již tradičně výrobky, 

služby ale také samotná hospodářská střediska. Přiřazení nákladů nákladovému středisku 

napomáhá k analýze vynaložení nákladů a následně tím poté usnadňuje jejich řízení a 

snižování. Takto snadno přiřazené náklady jsou náklady přímé, jak již v této práci bylo 

zmíněno. Pokud náklady přímo přiřadit nelze, pak je třeba zahrnout do procesu přiřazování 
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další parametr, na jehož základě by bylo možné náklady v určité výši přiřadit. A právě tento 

druh přiřazení nákladů, tedy přiřazení pomocí přepočtu nákladů s vyjádřením podílu, se 

nazývá nákladová alokace. Parametr, na základě kterého se celý přepočet uskutečňuje, je 

rozvrhovou základnou. Za rozvrhovou základnu může vždy sloužit parametr jiný. Není žádné 

obecné pravidlo, které by určovalo, co by mělo rozvrhovou základnu tvořit. Termín rozvrhová 

základna se používá zejména u tradičních systémů, vedle ní se v moderních systémech lze 

setkat s vztahovou veličinou. Podnik by měl volit za rozvrhovou základnu veličinu, dle které 

mohou být změřeny skutečné náklady, jež nákladový objekt vyvolal.  

Pokud se pro alokaci použije vztahová veličina, která byla skutečnou příčinou vzniku 

nákladů, jedná se o alokaci dle příčinné souvislosti. Opakem je arbitrární nebo svévolná 

alokace, kdy rozvrhovou základnu představuje veličina, která přímo nesouvisí se vznikem 

nákladů. Alokace v tom případě dostává zkreslenou podobu. Bohužel v praxi se s arbitrární 

alokací lze setkat velmi často. Pro podnik bývá zpravidla velkým problémem najít zdroj 

nákladů a volí proto jednodušší způsob a za rozvrhové základny jsou voleny parametry, 

jejichž data jsou snadno dostupná. [9] 

V praxi podnik často zvolí jednodušší variantu, tedy že za rozvrhovou základnu určí 

veličinu, jejíž údaje má k dispozici. A bez posouzení vztahu mezi veličinou, která byla vybrána 

za rozvrhovou základnu a nákladem, jež má být přepočítán, ztrácí svůj smysl. Vypovídací 

hodnota přepočítaného nákladu je zkreslená. Určitě se vyskytují náklady, k nimž není možné 

jednoznačně rozvrhovou základnu přiřadit, ale pokud je to jen trochu možné, podnik by měl 

volit arbitrární alokaci a za rozvrhovou základnu tak volit položku se vztahem k daným 

nákladům.   
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4. Rozpočetnictví ve vybraném podniku 

4.1. Charakteristika společnosti BETA 

Společnost BETA je skutečná společnost, s dlouholetou tradicí, která si ovšem nepřeje 

být jmenována. Proto je název společnosti fiktivní a podobnost s jakoukoli jinou společností 

BETA je jen náhodná. Také údaje a názvy jsou mírně pozměněny, ovšem vždy tak, aby zůstala 

zachycena jejich podstata.  

Společnost Beta působí na českém trhu již od roku devadesátých let minulého století a 

nabízí zákazníkům různé druhy pekárenských a cukrářských výrobků. Své výrobky prodává i 

ve svých podnikových prodejnách lokalizovaných především v Moravskoslezském kraji.  

Společnost byla založena roku 1991. V té době výroba probíhala pouze v jedné 

pekárně a specializovala se především na výrobu běžného a jemného pečiva. Postupem času 

podnik začal rozšiřovat svůj výrobní sortiment a začal zakládat maloobchodní prodejny. Kvůli 

nedostačující výrobní kapacitě zahájil provoz druhé pekárny a nadále rozšiřoval svůj výrobní 

sortiment tentokráte o výrobky z listového těsta a později také o výrobky cukrářské. 

Společnost nadále expanduje a otevírá nové podnikové prodejny v různých městech České 

republiky. 

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti společnosti Beta je výroba a následný 

prodej výrobků. Své výrobky prodává velkým tuzemským i nadnárodním řetězcům. Výnosy 

z těchto prodejů jsou ve výkazech prezentovány jako výnosy z hlavní činnosti. Výrobky, které 

Beta sama nevyrábí, odebírá od svých kooperačních partnerů, s kterými má na odběr výrobků 

dlouhodobé smlouvy, a následně dodává do maloobchodních prodejen a řetězcům. Pro Betu 

se tak jedná o výnosy z prodeje zboží. A v neposlední řadě, výrobky které Beta vyrobí a prodá 

ve svých podnikových prodejnách, jsou pro ni výnosem ve formě aktivace. Krom výroby a 

prodeje pekárenského zboží a cukrářských výrobků, Beta ještě nabízí i služby v podobě 

realitní činnosti. Nabízí pronájmy nebytových prostor.   

Počtem zaměstnanců se společnost může zařadit mezi středně velké podniky. Co se 

ekonomiky podniku týče, ani společnosti Beta se nevyhnula ekonomická krize. V roce 2010 

došlo k plošnému zvýšení cen vstupních surovin potřebných pro výrobu, což velmi ovlivnilo 

hospodářský výsledek (viz graf 4.1), neboť společnosti se nepodařilo zvýšení cen zároveň 

promítnout do cen prodejních. Společnost díky těmto skutečnostem prošla nepříliš vydařeným 
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ekonomickým vývojem, nicméně společnosti se nakonec podařilo adaptovat novému 

ekonomickému dění. Každoročně se ji daří zvýšit průměrnou mzdu a zároveň navýšit 

průměrný počet zaměstnanců. Také ukazatel produktivity práce vykazuje vzrůstající tendenci, 

kromě roku 2010, kdy mírně poklesl. Společnost dlouhodobě vykazuje zisk a snaží se tak 

stále podporovat investiční činnost ať již v podobě různých pekárenských investičních 

projektů či modernizací svých prodejen.  

Graf 4.1: Hospodářský výsledek v jednotlivých letech v tis. Kč (vlastní zpracování) 

 

4.2. Organizační struktura společnosti Beta 

Jelikož společnost Beta je společností s ručením omezeným, společnost je řízena 

dvěma jednateli a dvěma odbornými řediteli. Pod tímto vedením společnosti je podnik 

rozdělen na tři divize dle cílového zákazníka, na kterého je zaměřena. Každá divize je 

zaměřena na svou specifickou činnost, výjimkou jsou pomocné a obslužné služby, jež jsou 

řízeny centrálně.  

 Divize A – hlavním zákazníkem divize jsou maloobchodní jednotky a velkosklady, 

které odebírají pekárenské výrobky. Divize je zaměřena na výrobu a prodej těchto 

výrobků. Na Severní Moravě má divize stovky odběrných míst.  

 Divize B – tuto divizi tvoří samotné podnikové prodejny, kde jsou výrobky dodávány 

a následně prodávány, v tomto případě již konečnému spotřebiteli. Prodejny jsou 

strategicky rozmístěny a firma se snaží o pomalou expanzi prodejen nových a renovaci 

těch starších.  

 Divize C – divize se zabývá jinými blíže nespecifikovanými činnostmi, které 

společnost nabízí na trhu a které nesouvisejí s pekárenskou výrobou a netvoří jádro 

podnikatelského procesu.  
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Obrázek 4.1: Organizační schéma Beta
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za větší marketingové projekty se zaměřením na přilákání nových zákazníků do podnikových 

prodejen.  

Společnost Beta nemá klasické rozčlenění vnitropodnikových útvarů na středisko 

nákladové, ziskové, investiční atd. Toto členění by v případě Bety, která podniká ve velmi 

specifické oblasti, nemělo smysl. Beta je organizačně členěna v logickém uspořádání. Tedy na 

divize podle druhu činnosti a následně v rámci nich na podrobnější hospodářská střediska. 

Každé z nich zodpovídá za plnění podnikových plánů a jsou jim přisuzovány náklady, které u 

nich vznikly. Je tedy dodrženo odpovědnostní členění nákladů. Míra decentralizace je na 

dobré úrovni. Jednotlivé divize mají rozhodovací a kontrolní pravomoci, ovšem pomocná 

střediska jako údržba, marketing atd. jsou stále řízeny centrálně. Toto rozdělení je velmi 

vhodně zvoleno, neboť rozdělení středisek podle divizí zefektivnilo proces rozhodování a 

tvoření rozpočtů a plánů za tyto střediska.  

Podrobné organizační členění společnosti Beta je přílohou číslo 1 diplomové práce. 

4.3. Finanční situace společnosti v posledních letech 

Veškeré tabulky a informace v následujících kapitolách jsou čerpány z interních 

materiálů, finančního účetnictví společnosti Beta, účetních závěrek a výročních zpráv. [13] 

Finanční situace společnosti byla poznamenána ekonomickou krizí a většími 

investicemi, které společnost vydala na rozšiřování stávající kapacity a renovaci starších 

podnikových prodejen. Co se výnosů z hlavní činnosti podniku týče, v posledních třech letech 

mají klesající tendenci. Podrobný meziroční vývoj ukazatelů spojených s hlavní činností 

podniku, tedy pekárenskou výrobou, je obsažen v následující tabulce.   

Tabulka 4.1: Meziroční vývoj tržeb a nákladů v tis. Kč (vlastní zpracování) 

Titul/Rok 2008 2009 2010 
Tržby za prodej zboží 149 151 133 233 114 869 
Výkony 236 974 211 557 201 167 
Tržby celkem 386 125 344 790 316 036 
Náklady na prodané zboží 100 738 92 272 83 173 
Spotřeba materiálu a energie 110 312 88 344 88 912 
Služby 77 281 70 450 60 554 
Náklady celkem 288 331 251 066 232 639 
Přidaná hodnota 97 794 93 724 83 397 
Hospodářský výsledek za úč. období 2 385 7 876 210 
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Mezi roky 2008 a 2009 došlo k proporcionálnímu poklesu tržeb. Ve všech kategoriích 

tržby klesly přibližně o 11 %. Nejvýznamnější pokles na straně nákladů zaznamenala položka 

spotřeba materiálu a energie, která v meziročním srovnání roku 2008 a 2009 klesla o 20 %. 

Firmě se podařilo stlačit náklady a vyrovnat pokles tržeb. Toto lze vysledovat i z celkových 

nákladů a výnosů roku 2009. Zatímco tržby poklesly o zhruba 40 000 tis. Kč, což je pro firmu 

negativní jev, podařilo se ji snížit celkově náklady o asi 37 000 tis. Kč, což je vesměs pozitivní. 

I díky tomuto faktoru firma i přes pokles tržeb dosáhla více než trojnásobného hospodářského 

výsledku za rok 2009 oproti předchozímu roku. Rok 2008 působí vývojem tržeb a nákladů 

nejvyrovnaněji. V tomto roce společnost vypracovala několik projektů, které měly za úkol 

posílit pozici podniku v maloobchodních prodejnách. Kromě externích prodejen se firma 

zaměřila i na rozšiřování vlastní prodejní sítě a výsledkem bylo, že v roce 2008 tvořily 

dodávky do vlastních prodejen celých 20 % produkce. V roce 2009 se firmě podařilo rozšířit 

seznam maloobchodů, do kterých dodávala své výrobky. I přesto ovšem zaznamenala již 

zmiňovaný pokles tržeb. Společnost se v hospodářském roce 2009 dále zaměřila na posílení 

tržeb a snížení nákladů, kterého chtěla Beta dosáhnout v rámci osobních nákladů. To 

znamená, že změnila systém motivace a odměňování zaměstnanců. Tohoto cíle se ji povedlo 

dosáhnout, neboť osobní náklady oproti roku 2008 klesly o 10 000 tis Kč. Beta se také 

pokusila různými marketingovými projekty oslovit nové či stávající zákazníky ve svých 

podnikových prodejnách a zvýšit tak objem tržeb. Jeden z úspěšných projektů spočíval 

v přitáhnutí zákazníků soutěží o hodnotné ceny při koupi daného výrobku. Projekt byl úspěšný 

a návratnost investice, tak byla pouhých 6 měsíců.  

V roce 2010 firma dále navázala na snahu o posílení tržeb a snížení nákladů ve 

vlastních prodejnách. Dlouhodobé marketingové projekty v tomto roce vystřídalo zavedení 

velkého množství nových pekárenských výrobků na trh. Meziročně se celkové tržby v roce 

2010 snížily o 8 %. Společnosti se tak podařilo oproti meziročnímu srovnání roků 2009 a 

2008 mírně pozastavit pokles tržeb. Na druhou stranu pokles nákladů nebyl tak výrazný jako 

v minulém meziročním srovnání, mezi roky 2010 a 2009 náklady klesly pouze o 7 %. V trendu 

klesání pokračovala i přidaná hodnota, která od roku 2009 klesla o dalších 11 % až na 

současných 83 397 tis. Kč. Nejdramatičtější změna se týká samotného hospodářského 

výsledku pro rok 2010. Oproti roku 2009, kdy hospodářský výsledek prudce vzrostl (o 230 %), 

v roce 2010 se firma potýkala skoro s nulovým výsledkem hospodaření, kdy zisk byl 

„pouhopouhých“ 210 tis. Kč. Opět je ale třeba zmínit, že velký podíl na výsledku hospodaření 
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firmy mělo zvýšení cen surovin. Sumarizaci vybraných údajů z výkazu zisků a ztrát za poslední 

tři roky obsahuje následující graf. 

Graf č. 4.2: Meziroční vývoj tržeb a nákladů v tis. Kč (vlastní zpracování) 

 

 

4.3.1. Sestavení podnikového rozpočtu pro rok 2011 

Společnost Beta každoročně před zahájením hospodářského roku (shodný s rokem 

kalendářním) sestavuje podnikový rozpočet nebo-li master budget pro další hospodářský rok. 

Rozpočet sestavuje finanční oddělení v následné spolupráci s vedením společnosti, jehož 

schválení také rozpočet podléhá. Sestavení podnikového rozpočtu je zdlouhavý proces. Pro 

tvorbu rozpočtu je využíván speciální manažerský informační systém. Rozpočet pro další rok 

se začíná tvořit již v září, a to tím, že finanční oddělení zadá požadavky pracovníkům 

jednotlivých středisek a divizí. Finanční oddělení následně sestavuje rozpočet na základě 

podkladů z jednotlivých divizí a pomocných středisek, dle vnitropodnikové směrnice musí být 

rozpočet sestaven nejpozději do 15. prosince. Finanční oddělení tyto podklady zpracuje při 

současném sledování dlouhodobých a krátkodobých podnikových cílů. Zároveň se při 

sestavování rozpočtu vychází z již známých údajů a informací pro další hospodářský rok. 

Sestavený rozpočet musí být nejpozději v lednu roku, pro který je tvořen, schválen vedením 

společnosti. Společnost má již v době sestavování rozpočtu potřebné informace týkající se 

dodávek výrobků odběratelům, zná přibližný plán dodávek pro další rok, který byl 

s odběratelem dohodnut. Samozřejmě tento plán se v průběhu roku upřesňuje a mění do 

podoby měsíčních, týdenních a denních plánů dodávek. Nicméně i přesto se Beta snaží, aby 
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roční plán dodávek co nejvíce odpovídal realitě. Plán nákladů pro další rok může být o něco 

přesnější než plán výnosů. Normy spotřeby na výrobky se nemění a společnost tak může 

zkalkulovat výši nákladů na materiál. Nepředvídatelným faktorem se ovšem může stát 

zvýšení cen surovin, jak se stalo v minulém roce. Skokový nárůst nákladů na materiál může 

způsobit i nevhodné počasí. Pokud nebudou vhodně pěstební podmínky, trh vytlačí cenu 

surovin nahoru a podniku vzrostou náklady. V tomto případě společnosti znalost norem 

spotřeby nepomůže. Nemůže je nijak ovlivnit, nemůže snížit spotřebu materiálu na daný 

výrobek, a přesto náklady budou růst.  

Během roku probíhají pravidelné porady vedoucích jednotlivých oddělení a na těchto 

poradách je diskutován aktuální rozpočet pro tento rok. Jeho plnění či neplnění a případné 

důvody. Pokud by se vyskytly závažné důvody, kvůli kterým je rozpočet opakovaně neplněn, 

finanční oddělení v polovině roku plánovaný rozpočet upraví, aby zohlednil tyto skutečnosti. 

Důvody pro změny v rozpočtu mohou být například změny v zákoně (zvýšení pojištění, jež 

odvádí zaměstnavatel) nebo výrazné zvýšení cen vstupů a výstupů. Změna rozpočtu opět 

podléhá schválení vedení společnosti.  

Hlavním cílem Bety při sestavování hlavního podnikového rozpočtu je zejména co 

nejvěrnější odhad vývoje jednotlivých výkazových položek pro další rok a zároveň se drží 

pravidel své rozpočtové politiky. Ta říká, že v rozpočtu musí být zohledněny všechny známé 

nastalé skutečnosti, u kterých je předpoklad, že ovlivní budoucí ekonomický vývoj 

společnosti. Pro posouzení těchto skutečností je zapotřebí skutečně profesionálního úsudku. 

Před samostatným vypracováním rozpočtovaných výkazů tak ještě zodpovědný pracovník 

sestaví zprávu, která obsahuje údaje a upozornění na skutečnosti, které je nutné vzít při 

rozpočtování v potaz. Do zprávy tak je zahrnuta třeba skutečnost, že podnik zřejmě nesplní 

dodávky vůči drobnému odběrateli, neboť ten krachuje a je tudíž třeba o tyto dodávky ponížit 

případné výnosy.  

Podnikový rozpočet má ve firmě Beta podobu rozpočtovaných výkazů – rozvahy a 

výkazu zisků a ztrát. Rozpočtovaná výsledovka má podobu standardního výkazu, který se 

sestavuje při účetní závěrce, tedy výkaz zisku a ztrát v druhovém členění. Rozvaha je 

sestavena v netto podobě, položky aktiv jsou již očištěny o odpisy a opravné položky. Při 

sestavování rozpočtovaných výkazů pro rok 2011 firma vycházela z nepříliš příznivého 

vývoje v roce 2010. Vybrané parametry z rozpočtované výsledovky, zobrazuje následující 

tabulka. 
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Tabulka 4.2: Vybrané údaje z rozpočtované výsledovky v tis. Kč (vlastní zpracování) 

Rozpočet 2011 Skutečnost 2010 Abs. změna Procent. změna 
Tržby za prodej zboží 120 353 114 869 5 484 5% 
Výkony 220 130 201 167 18 963 9% 
Tržby celkem 340 483 316 036 24 447 8% 
Náklady na prodané zboží 85 439 83 173 2 266 3% 
Spotřeba mater., energie 103 123 88 912 14 211 16% 
Služby 62 611 60 554 2 057 3% 
Náklady celkem 251 173 232 639 18 534 8% 
Přidaná hodnota 89 310 83 397 5 913 7% 
Hospodářský výsledek 2011 2 933 210 2 723 1 297% 

 

Z rozpočtu jasně vyplývá, že společnost si dala za cíl dosáhnout v roce 2011 zisku 

necelé 3 miliony Kč. Cíl to není příliš snadný vzhledem ke skutečným údajům za rok 2010, 

zejména s ohledem na výši zisku. Beta by měla mít důkladně propočítáno, jestli takového zisku 

skutečně může dosáhnout. Rozpočet předpokládá zvýšení jak tržeb, tak nákladů. Beta spoléhá 

zejména na to, že se ji v roce 2011 podaří zvýšit maloobchodní ceny. Tedy, že do cen promítne 

zvýšení nákladů za suroviny, zvýší se její marže a podaří se takto oceněné výrobky dodat 

odběratelům. Více informací o splnění rozpočtovaných výkazů v kapitole 4.4 Plán výnosů. 

Celkovou rozpočtovanou výsledovku a rozvahu pak uvádí následující tabulky.  

Ve společnosti Beta se stírají rozdíly mezi rozpočty a plány. Rozpočtované výkazy Beta 

předkládá na požadavek bance jakožto výkazy plánované. Stejně tak u mnoha tabulek, které 

Beta v rámci rozpočtů tvoří, se lze setkat s pojmem plán, svou podstatou ovšem splňují 

charakter rozpočtů. Nejedná se o žádnou závažnou chybu, kterou by se Beta dopouštěla, 

v praxi je velice běžné, že podniky nerozlišují plány a rozpočty nebo jsou rozdíly jen zcela 

minimální.  
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Tabulka 4.3: Rozpočtovaná rozvaha a výsledovka pro rok 2011 v Kč 

Výsledovka 
Částka obratu [Kč] 2011 
1 I.Tržby za prodej zboží 120 352 632 
4 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 85 438 552 
Obchodní marže 34 914 080 
9 II. Výkony 220 130 389 
10 II.1.Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 165 170 035 
21 II.3. Aktivace 54 960 353 
22 B. Výkonová spotřeba 165 733 875 
23 B.1. Spotřeba materiálu a energie 103 123 064 
40 B.2. Služby 62 610 811 
Přidaná hodnota 89 310 594 
106 C. Osobní náklady 75 470 793 
107 C.1. Mzdové náklady 55 307 033 
113 C.3. Náklady na sociální zabezpečení 18 804 391 
116 C.4. Sociální náklady 1 359 369 
118 D. Daně a poplatky 484 693 
124 E. Odpisy hmot. a nehmot. Investič.majetku 7 244 101 
151 VI. Ostatní provozní výnosy 1 110 000 
156 I. Ostatní provozní náklady 894 094 
Provozní hospodářský výsledek 6 326 913 
190 N. Nákladové úroky 2 352 288 
197 O. Ostatní finanční náklady 354 200 
Hospodářský výsledek z finančních operací -2 706 488 
Hospodářský výsledek za běžnou činnost 1 3 620 425 
Hospodářský výsledek před zdaněním 3 620 425 
HV po zdanění (daň 19%) 2 932 544 

 

Rozvaha 
AKTIVA CELKEM 118 485 513 PASIVA CELKEM 118 485 513 
Dlouhodobý majetek 95 214 751 Vlastní kapitál 30 003 000 
Dlouhodobý nehmotný majetek 2 072 002 Základní kapitál 3 500 000 
Software 15 070 Základní kapitál 3 500 000 
Goodwill 6 804 Kapitálové fondy -150 000 
Jiný dlh nehmotný majetek 2 050 128 Oceň. rozdíly z přecenění maj. a závazků -150 000 
Dlouhodobý hmotný majetek 92 941 749 Rezerv. fondy, nedělitelný fond a ost 550 000 
Pozemky 465 632 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 350 000 
Stavby 86 793 485 Statutární a ostatní fondy 200 000 
Samost. mov. věci a soubory mov. věcí 5 497 422 Výsledek hospodaření minulých let 23 170 456 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 185 210 Nerozdělený zisk minulých let 23 333 096 
Dlouhodobý finanční majetek 201 000 Neuhrazená ztráta minulých let -162 640 
Jiný dlouhodobý finanční majetek 201 000 Výsledek hospodaření  2 932 544 
Oběžná aktiva 22 270 762 Cizí zdroje 88 482 513 
Zásoby 4 810 000 Dlouhodobé závazky 1 321 157 
Materiál 4 500 000 Dlouhodobé přijaté zálohy 250 000 
Výrobky 10 000 Jiné závazky 471 157 
Zboží 300 000 Odložený daňový závazek 600 000 
Dlouhodobé pohledávky 100 000 Krátkodobé závazky 54 097 109 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 100 000 Závazky z obchodních vztahů 37 000 000 
Krátkodobé pohledávky 16 760 762 Záv. ke společníkům,členům družstva… 2 546 800 
Pohledávky z obchodních vztahů 13 000 000 Závazky k zaměstnancům 4 000 000 
Pohl. za společníky,členy dužstva… 1 260 762 Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav.poj. 2 000 000 
Stát - daňové pohledávky 300 000 Stát - daňové závazky a dotace 300 000 
Ostatní poskytnuté zálohy 2 000 000 Dohadné účty pasivní 1 000 000 
Jiné pohledávky 200 000 Jiné závazky 7 250 309 
Krátkodobý finanční majetek 600 000 Bankovní úvěry a výpomoci 33 064 247 
Peníze 500 000 Bankovní úvěry dlouhodobé 1 071 384 
Účty v bankách 100 000 Krátkodobé bankovní úvěry 31 992 863 
Časové rozlišení 1 000 000 x x 
Náklady příštích období 1 000 000 x x 
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4.4. Rozpočet výnosů pro rok 2011 

Rozpočtované výkazy, které společnost pro rok 2011 sestavila, vycházely zejména 

z podrobnějších rozpočtů tržeb a nákladů za jednotlivá hospodářská střediska. V následující 

tabulce lze vidět druhy tržeb, které firma očekává.  

Tabulka 4.4: Plánované výnosy v Kč (vlastní zpracování) 

Částka obratu 2011 - Rozpočet 2011 - Skutečnost Rozdíl 
  001 Tržby z hlavní činnosti 162 207 601 149 658 999 -12 548 602 
  002 Aktivace 54 960 353 47 323 115 -7 637 238 
  007 Změna stavu zásob a polotovarů 23 750 23 750 
  008 Tržby za zboží (008) 120 352 632 103 891 441 -16 461 191 
  009 Tržby z prodeje služeb (009) 7 699 522 7 257 788 -441 734 
  012 Tržby z prodeje materiálu (012) 239 999 239 999 
  022 Slevy na faktuře -766 638 -987 318 -220 680 
  023 Bonifikace dobropisem -3 970 449 -3 730 716 239 733 
  059 Ostatní výnosy 1 110 000 2 881 865 1 771 865 
  062 Finační výnosy 119 442 119 442 
Výnosy za rok 2011 341 593 021 306 678 365 -34 914 656 
 

Kromě rozpočtovaných tržeb ve výsledovce společnost tvoří také rozpočet tržeb pro 

další rok, který na rozpočtovanou výsledovku navazuje. Již ve výsledovce si společnost 

předsevzala dosáhnout tržby kolem 340 miliónů Kč. Skutečnost se ovšem pro společnost od 

plánu lišila v negativním smyslu. Celkové výnosy, které podnik za sledované období zúčtoval, 

činily pouze necelých 307 miliónů Kč. Z tabulky je patrné, že v žádné položce výnosů 

z provozní činnosti kromě prodeje materiálu se společnosti nepodařilo překonat nastavený 

plán. Rozdíly jsou v těchto položkách záporné. Položkami, které překonaly výši stanovenou 

plánem o významnou částku, byly ostatní a finanční výnosy.  

Důvody nesplnění původně plánovaných výnosů jsou různé. Sešlo se dohromady 

několik faktorů, které měly na výši výnosů negativní vliv. Skupina 001, tržby z hlavní činnosti 

se týkají zejména velkých řetězců. Firma dodává své výrobky několika velkým obchodním 

řetězcům, přičemž jeden z velkých českých řetězců v roce 2011 zanikl, respektive koupil jej 

nadnárodní řetězec. Se změnou majitele se změnily i podmínky dodávek, ubylo tuzemských 

provozoven, kterým bylo dodáváno zejména jemné pečivo. Dalším faktorem bylo, že firma 

také přes prostředníka (řetězec) dodávala své výrobky do tuzemských společností zastupující 

automobilový průmysl. Bohužel v roce 2011 se řetězci, přes který byl prodej 

zprostředkováván, nepodařilo obnovit smlouvu s automobilkou. Bylo vyhlášeno výběrové 

řízení, které řetězec prohrál. Došlo také k celoplošnému menšímu odběru jemného pečiva. 

Řetězce si chtějí zachovat výši svých marží a tak tlačí Betu do prodeje výrobků se slevou či 
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pod původně zamýšlenou cenou. Kromě velkých řetězců měli na nesplnění plánovaných 

výnosů podíl také drobní odběratelé. U nich také došlo k poklesu odběrů zejména jemného 

pečiva, vesměs neplnili předem stanovené odběry. V souvislosti s poklesem tržeb z hlavní 

činnosti, klesly také tržby za zboží. Výrobky, které Beta sama nevyrábí, kupuje od svých 

kooperačních partnerů a následně dodává prodejen. Jelikož se snížilo množství dodávek, Beta 

také realizovala méně odběrů od kooperačních partnerů. Ve svých vlastních maloobchodních 

prodejnách byl zaznamenán pokles v objemu prodeje konečným zákazníkům taktéž. I přesto, 

že marže se oproti roku 2010 zvýšila, Beta nedokázala realizovat dostatečnou výši prodejů, 

aby dosáhla požadovaných výnosů.  

4.5. Rozpočet nákladů pro rok 2011 

Stejně jako rozpočet výnosů Beta sestavuje i podrobný rozpočet nákladů. Co se 

nákladů týče, Beta je rozlišuje z pohledu druhového členění. Členění pro účely kalkulací na 

náklady přímé a nepřímé či režie, společnost neaplikuje. Respektive, Beta nesestavuje 

klasické kalkulace a za náklady přiřaditelné danému výrobku považuje pouze přímou spotřebu 

materiálu. Rozpočet nákladů je sestavován zároveň s rozpočtem výnosů. Kromě ročních 

rozpočtů, Beta sestavuje dílčí rozpočty nákladů a výnosů za jednotlivé měsíce či divize 

(střediska).  

Tabulka 4.5: Porovnání nákladů za rok 2011 v Kč (vlastní zpracování) 

Částka obratu 2011 Plán 2011 Skutečnost Rozdíl 
  014 Přímé výrobní náklady 85 109 988 75 909 282 -9 200 707 
  015 Prodané zboží (015) 85 438 552 72 565 723 -12 872 829 
  024 Nákladové bonifikace 322 183 338 576 16 393 
  027 Mzdové náklady (027) 55 307 033 51 055 636 -4 251 397 
  028 Sociální a zdravotní pojištění 18 804 391 17 071 134 -1 733 257 
  029 Penzijní připojištění 0 48 000 48 000 
  030 Nájemné 12 472 935 11 734 731 -738 204 
  031 Energie + stočné 14 368 025 13 510 265 -857 760 
  032 Režijní materiál 3 804 739 3 877 418 72 679 
  033 Výkony spojů 1 327 200 1 192 758 -134 442 
  034 PHM 521 367 526 113 4 746 
  035 Opravy dopravní 330 000 397 110 67 110 
  036 Úrazové pojištění pracovníků 300 000 288 295 -11 705 
  037 Pojištění 799 096 786 888 -12 208 
  043 Cestovné (043) 778 284 855 977 77 693 
  045 Daně, poplatky, kolky 484 693 486 744 2 051 
  048 Obchodní činnost 1 887 220 2 109 465 222 245 
  051 Opravy stavební, strojní a ostatní 4 771 308 4 699 325 -71 983 
  052 Poradenství 715 500 651 658 -63 843 
  053 Ostatní služby (053) 26 281 209 25 133 587 -1 147 622 
  055 Reprezentace 36 000 140 485 104 485 
  056 Školení 50 500 900 639 850 139 
  058 Ostatní provozní náklady (058) 1 008 869 1 935 668 926 799 
  061 Finanční náklady 354 200 374 395 20 195 
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Částka obratu 2011 plán 2011 skutečnost Rozdíl 
  063 Úroky 2 352 288 2 677 975 325 686 
  074 Leasing 13 007 915 13 113 720 105 805 
  075 Odpisy 7 339 099 7 389 335 50 236 
NÁKLADY CELKEM 337 972 596 309 770 900 -28 201 696 

 

Oproti nesplnění předpokládaných výnosů pro rok 2011, se společnosti více než 

podařilo dodržet stanovené limity nákladů. Celková úspora nákladů oproti původnímu plánu 

tak činí 28 miliónu Kč. Nejvýznamnější úspory činily položky přímé výrobní náklady a 

náklady na prodané zboží. Tyto položky zároveň tvoří podnikové celkové přímé náklady. Do 

nich lze přiřadit ještě náklady na prodaný materiál, tato položka ovšem v roce 2011 nebyla 

signifikantní. Úspora v přímých nákladech vznikla zejména díky zefektivnění výrobního 

procesu u vybraných druhů výrobků. V některých položkách firma překročila původní plán, 

nejvýznamnější překročení lze sledovat u školení a ostatních provozních nákladů. V roce 

2011 proběhlo mimořádné školení pro pracovníky, které firma na začátku roku ještě 

neplánovala.  

4.5.1. Výsledek hospodaření za rok 2011 

I přesto, že se společnosti podařilo snížit náklady o skoro 30 miliónů Kč, snížení 

nákladů dostatečně nepokrylo souběžné snížení výnosů ve stejném roce. Společnost proto za 

rok 2011 podle předběžných propočtů (finální výkazy účetní závěrky ještě nejsou známy) 

utržila ztrátu ve výši 2 296 tis. Kč. Betě se tak nepodařil splnit cíl o zvýšení hospodářského 

výsledku oproti roku 2010. Podíl na ztrátě mají všechny divize a úseky kromě divize A 

(pekárenské výrobky), která jako jediná dosáhla zisku skoro 34 miliónů, a divize C (realitní 

činnost). Přehled plánovaných výsledků za jednotlivé divize a úseky a výsledků skutečných 

ilustruje následující graf.  
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druhy nákladů pro získání výše krycích příspěvků. Rozpočet za hospodářské středisko je 

jedním z podkladů, na základě kterého je posuzována ziskovost střediska. Podoba rozpočtu 

může být považována i za kalkulaci retrográdně uspořádanou se stupňovitým členěním 

fixních nákladů. Před sestavením celkového rozpočtu za hospodářské středisko, Beta 

sestavuje dílčí rozpočty nákladů a výnosů.  

4.6.1. Hospodářské středisko chléb 

Středisko chléb spadá pod divizi A a jedná se o jedno z nejziskovějších středisek 

společnosti. Jak již název napovídá, ve středisku chléb jsou vyráběny různé druhy chleba. Za 

rok 2011 bylo ve středisku vyrobeno 2 148 214 ks chlebů. Středisko vyrábí celkem 31 druhů 

chleba. Pro každý je sestaven jednoduchý plán čítající předpokládanou výrobu, prodej a tržbu. 

Následující tabulka ukazuje skutečnou výrobu a prodej výrobků za rok 2011.  

 
Tabulka 4.6: Výrobky v hospodářském středisku chléb (vlastní zpracování) 

Středisko chléb skutečnost r. 2011 Výroba v ks Prodej v ks Tržba v Kč 
   Chléb  krájený 1000g 8 383 8 192 95 848 
   Chléb  krájený 500g 233 230 234 785 1 952 575 
   Chléb 1200 g 505 223 504 584 8 989 899 
   Chléb 500g 21 100 20 408 176 512 
   Chléb 300g 15 407 14 534 157 303 
   Chléb  předpeč.bal.1ks 29 212 28 340 349 875 
   Chléb  předpeč.bal.4ks 27 823 27 580 1 537 720 
   Chléb 750g 72 766 71 711 1 242 449 
   Chléb  krájený 350g 105 912 105 215 1 109 984 
   Chléb 400g 226 064 219 493 2 112 672 
   Chléb  předpeč.bal.5ks 4 706 4 735 201 531 
   Chléb  předpeč.bal. 117 115 12 688 
   Chléb 600g 1 722 1 356 15 297 
   Chléb 500g 10 478 9 895 174 019 
   Chléb 600g 19 469 17 061 283 867 
   Chléb  krájený 400g 81 134 80 118 929 875 
   Chléb 900g 210 089 207 757 3 694 700 
   Chléb  krájený 900g 18 242 18 218 390 481 
   Chléb 300g 5 519 4 923 66 203 
   Chléb 800g 15 138 14 894 229 940 
   Chléb  krájený 800g 9 404 9 350 155 685 
   Chléb 400g 2 014 1 931 20 558 
   Chléb 750g 111 472 111 075 1 876 948 
   Chléb 1500g 53 926 53 420 1 396 965 
   Chléb 900g 72 153 71 376 1 203 714 
   Chléb 900g 66 478 59 943 1 231 448 
   Chléb  krájený 430g 25 653 24 897 264 138 
   Chléb 3000g 5 830 5 110 249 576 
   Chléb 600g 80 394 76 991 864 813 
   Chléb  předpeč.bal. 105 749 104 650 1 451 413 
   Chléb  předpeč.bal.6ks 3 407 2 949 235 010 

Celkem 2 148 214 2 115 606 32 673 705 
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Rozpočet střediska 

Za celé středisko je sestaven rozpočet ve výsledovkové podobě. Rozpočet je 

sestavován za jednotlivé měsíce. Rozpočty za jednotlivé měsíce nejsou sestaveny najednou, 

ale postupně. Podnik v určitých intervalech vždy sestaví rozpočet na následující měsíc. Tato 

metoda je velmi vhodná, neboť tím zpřesňuje údaje. Následující tabulka ukazuje sumarizaci 

jednotlivých měsíců do podoby ročního rozpočtu střediska chléb.  

Tabulka 4.7: Rozpočet střediska chléb za rok 2011 v Kč (vlastní zpracování) 

Částka obratu  16 Středisko Chléb  

001 Tržby z hlavní činnosti 24 641 225 

002 Aktivace 5 685 916 

Výnosy celkem 30 327 140 

014 Přímé výrobní náklady 12 010 727 

Přímé výrobní náklady celkem 12 010 727 

Krycí příspěvek 1 18 316 413 

Slevy a bonifikace celkem 0 

Krycí příspěvek 2 18 316 413 

027 Mzdové náklady  3 322 304 

028 Sociální a zdravotní pojištění 1 129 583 

029 Penzijní připojištění 0 

031 Energie + stočné 1 056 569 

032 Režijní materiál 129 814 

033 Výkony spojů 9 600 

051 Opravy stavební, strojní a ostatní 246 500 

053 Ostatní služby  250 000 

058 Ostatní provozní náklady  160 494 

Náklady celkem 6 304 865 

Krycí příspěvek 2 12 011 548 

075 Odpisy 802 417 

Controlingový hospodářský výsledek 11 209 131 

 

Jak lze vidět, v rozpočtu jsou náklady relevantně seřazeny tak, aby byly vyjádřeny 

krycí příspěvky. Od celkových výnosů jsou odečteny přímé náklady a zůstane tak krycí 

příspěvek, nebo-li marže I. V tomto případě je krycí příspěvek I roven krycími příspěvku II 

neboť položka bonifikace a slevy je nulová. Pokud by tomu tak nebylo, byly by zde tři různé 

druhy krycího příspěvku. Od krycího příspěvku jsou nadále odčítány vesměs režijní náklady a 

po odečtení všech položek zůstane vyjádřen krycí příspěvek III. V poslední části se odečtou 

fixní náklady, které jsou představovány odpisy, a zůstane již jen výsledek hospodaření.  
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Beta do přímých nákladů neřadí žádné jiné náklady mimo přímých výrobních nákladů, 

které zahrnují spotřebu materiálu a surovin. Do přímých nákladů tak nezahrnuje ani přímé 

mzdy, ale jak lze v rozpočtu vidět, celkové mzdy jsou zahrnuty mezi ostatními režijními 

nákladovými položkami. Nejedná se o výjimku pro středisko chléb, nýbrž o pravidlo, které je 

uplatňováno ve všech rozpočtech. Rozpočtování mezd by zde nebylo vůbec jednoduché, 

pracovníci ve výrobě se podílejí na výrobě různých výrobků různou měrou. Jako schůdné 

řešení se může jevit rozpočtení mezd pomocí rozvrhové základny – přímého materiálu. Jestli 

by bylo takovéto řešení, ovšem i vhodné je otázkou. Rozpočet je i bez rozčlenění mezd 

sestaven logicky a podle pravidel manažerského účetnictví. Je zde velmi přehledně vypočítáno 

několik krycích příspěvků.  

Kalkulace ve středisku chléb 

Beta nesestavuje klasické kalkulace podle známého kalkulačního vzorce – přímý 

materiál, přímé mzdy, výrobní režie atd. I v kalkulacích se Beta drží svého systému krycích 

příspěvků. Chléb, který se ve středisku nejvíce vyrábí je „chléb 1200 g“, kterého bylo za celý 

rok 2011 vyrobeno 505 223 ks a následně prodáno skoro to samé množství, a „chléb 900g“, 

kterého se vyrobilo 210 089 ks. Beta používá kalkulace variabilních nákladů (metoda krycího 

příspěvku).  

Tabulka 4.8: Kalkulace variabilních nákladů (vlastní zpracování) 

chléb 1200 g chléb 900 g 

počet ks 504 584 207 757 

cena 17,82 17,78 

variabilní náklady (ks) 7,56 6,20 

příspěvek na úhradu 10,25 11,58 

celkový příspěvek 5 174 140 2 406 581 

hrubá rentabilita 58 % 65 % 
  

Hrubá rentabilita neboli procentně vyjádřený příspěvek na úhradu, vyjadřuje podíl 

krycího příspěvku a ceny. Beta má stanoveno pravidlo, že rentabilita by neměla klesnout pod 

50 %. Beta nepoužívá klasické kalkulace, neboť se snaží eliminovat negativní dopady plné 

alokace fixních nákladů. Fixní náklady nerozpočítává na jednotlivé druhy výrobků, ale uhradí 

je vcelku ze sumy všech krycích příspěvků. Rentabilita pro každý druh výrobku je velmi 

odlišná a vyjadřuje prostředky, které společnosti zůstanou na úhradu fixních nákladů po 

odečtení nákladů variabilních.  
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Společnost Beta nedává svým odběratelům vždy stejné a jednotné ceny. Stanovení 

prodejní ceny závisí na vztahu s odběratelem, plnění dodávek, množství dodávek, platební 

morálce a dalších aspektech. Nedá se tedy jednoznačně určit jakási procentní přirážka, kterou 

Beta připočte k vnitropodnikové ceně výrobku, čímž vznikne cena prodejní. Stanovení 

vnitropodnikových cen, ve kterých budou výrobky oceněny, je složitý proces. Společnost Beta 

má sestaveny interní ceníky, ovšem ty podléhají utajení.  

4.6.2. Hospodářské středisko cukrárna 

Rozpočetnictví je pro všechny hospodářské střediska podniku Beta stejné. Probíhá 

vždy stejný proces sestavení. Ovšem každé středisko je specifické a může mít jinou skladbu 

nákladových položek. Středisko cukrárna vyrábí různé druhy zákusků. Mezi nejprodávanější 

patří „zákusek 60 g“, kterého za rok 2011 bylo prodáno 197 445 ks, a „zákusek 95 g“, kterého 

se prodalo 97 174 ks. Rozdíl mezi množstvím, které se vyrobí a které se prodá, činí 

maximálně jedno procento.  

Tabulka 4.9: Rozpočet střediska cukrárna za rok 2011 v Kč (vlastní zpracování) 

Částka obratu 11 Středisko Cukrárna 

001 Tržby z hlavní činnosti 7 020 929 
002 Aktivace 12 828 742 
008 Tržby za zboží 3 741 520 
Výnosy celkem 23 591 191 
014 Přímé výrobní náklady 5 740 466 
015 Prodané zboží 6 852 532 
Přímé výrobní náklady celkem 12 592 998 
Krycí příspěvek 1 10 998 193 

023 Bonifikace dobropisem 685 252 
Slevy a bonifikace celkem 685 252 
Krycí příspěvek 2 11 683 445 

027 Mzdové náklady 3 704 791 
028 Sociální a zdravotní pojištění 1 259 629 
029 Penzijní připojištění 0 
031 Energie + stočné 525 236 
032 Režijní materiál 201 386 
033 Výkony spojů 10 800 
051 Opravy stavební, strojní a ostatní 154 000 
053 Ostatní služby 168 840 
056 Školení 750 
058 Ostatní provozní náklady  90 447 
Náklady celkem 6 115 880 
Krycí příspěvek 3 5 567 565 

074 Leasing 153 956 
075 Odpisy 49 608 
Controlingový hospodářský výsledek 5 364 001 
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Ve srovnání se střediskem chléb lze vidět, že od střediska chléb se očekávají větší 

tržby než od střediska cukrárna. Naproti tomu, výše výrobních nákladů je pro obě střediska 

skoro stejná (přes 12 miliónů Kč). Výroba ve středisku cukrárna je dražší než ve středisku 

chléb. Je to pochopitelné, neboť výroba zákusků je materiálově náročnější. Suroviny jsou 

dražší. Také při porovnání prodaných kusů nejprodávanějších výrobků střediska chléb a 

cukrárna, je vidět, že středisko chléb prodává skoro 2,5 krát více svého výrobku „chléb 

1 200 g“ (505 584 ks) než středisko cukrárna výrobku „zákusek 60 g“ (197 445 ks).  

V rozpočtu jsou stejně jako u střediska chléb vypočítány tři druhy krycích příspěvků. 

Na rozdíl od střediska chléb se krycí příspěvek 1 nerovná příspěvku 2. První krycí příspěvek 

je ještě upraven o položku bonifikace dobropisem, která byla v předchozím rozpočtu nulová. 

Tato položka v sobě zahrnuje uznané dobropisy, které pro Betu představují výnos. Dále 

následuje výčet režijních nákladů. Mzdové náklady jsou zde skoro stejné, jako tomu je u 

střediska chléb. Lze tedy vyvodit, že náklady na potřebné vstupní suroviny se velmi liší, ale 

potřeba zaměstnanců zůstává v podstatě stále stejná. Rozpočet střediska cukrárna se liší pouze 

v částkách jednotlivých položek, jeho charakter i sestavení jsou stejné jako u střediska chléb.  

4.7. Zhodnocení rozpočetnictví ve společnosti Beta 

Pro společnost Beta je nesmírně důležité využívání informací, které společnosti 

poskytuje vnitropodnikové účetnictví. Jelikož se jedná o společnost působící v oblasti 

pekárenství, je jeho využití více než nutné. Jakožto součást vnitropodnikového účetnictví Beta 

tvoří plány, kalkulace a rozpočty. Sestavování rozpočtů je prováděno pomocí speciálního 

softwaru, probíhá systematicky a prochází několika koly než je schválena finální podoba.  

Je zde možno identifikovat několik kontrol pracovníky na různých pozicích. Za první 

kontrolu by se dalo označit shromáždění podkladů finančním oddělením od jednotlivých 

středisek. Pracovník finančního oddělení posoudí, zda jsou podklady správě vypracovány a 

zda je jejich splnění reálné. Poté je vypracován souhrnný rozpočet za všechny hospodářská 

střediska finančním oddělením, kde na jeho správné zpracování dohlíží finanční manažerka, 

což je další kontrolní stupeň. Posledním a nejdůležitějším stupněm je schválení, kterým 

prochází kompletní rozpočet na poradě vedení podniku. Dá se tedy říci, že ve společnosti Beta 

je nastaven velmi efektivní a kontrolní přístup k sestavování rozpočtů. Ty Beta sestavuje pro 

všechny své výrobky, hospodářská střediska, divize a nakonec je také sestaven hlavní 

podnikový rozpočet.  
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Z uvedeného vyplývá, že Beta plně využívá potenciál rozpočetnictví. Rozpočty jsou 

velmi přehledné a mají dobrou vypovídací schopnost. Rozpočet je sestaven tak, aby z něj 

ihned bylo patrné, jak tržby kryjí jednotlivé druhy nákladů. Po skončení daného období jsou 

k rozpočtu vždy přidány skutečné údaje, kterých bylo v období dosaženo, a je vyhodnoceno, 

zda byl rozpočet splněn či nikoli. Nesplnění rozpočtu prochází důslednou analýzou a důvody 

neplnění musí být vysvětleny ve zprávě, která je předložena vedení podniku na poradě. U 

závažných důvodů může být rozhodnuto o změně již schváleného rozpočtu. Tudíž podnik 

neustále kontroluje aktuální skutečnosti a data. Beta se tedy velmi správně snaží o zachování 

vypovídací schopnosti rozpočtu při případném zapracování důležitých změn.   

Lze shrnout, že Beta má velmi dobře propracovaný systém tvorby rozpočtů a není 

nutné tento systém upravovat či měnit. Tento systém má již dlouholetou tradici a v praxi se 

ukazuje jako velmi funkční. Což je pro výrobní podnik, jakým Beta je, nejdůležitější faktor. I 

když se praktické pojetí rozpočtů v Betě může lišit od teorie vycházející z manažerského 

účetnictví, nejedná se o žádný závažný problém. V praxi je velmi běžné, že si podniky rozpočty 

upravují „na míru“ podmínkám, ve kterých podniky fungují. A je to dobře, protože kdyby se 

držely rozpočetnictví definovaného teorií, ztratily by rozpočty pro ně vypovídací schopnost.  
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5. Závěr 

Tématika manažerského účetnictví a jeho význam pro výrobní podniky se 

v současnosti dostává do popředí zájmu odborné veřejnosti. V posledních letech se zejména 

začalo hovořit o manažerském účetnictví jako o subsystému informací, který je stejně důležitý 

jako subsystém účetnictví finančního. Se stále zvyšujícím se významem manažerského 

účetnictví, započala i jeho modifikace a modernizace. Manažerské účetnictví se tak 

transformuje do strategické podoby, aby co nejlépe vyhovovalo náročným požadavkům 

vedení společností. Manažerské účetnictví může mít ve firmě mnoho podob. Mezi 

nejpoužívanější oblasti patří plány, rozpočty a kalkulace. A stejně jako prochází modifikací 

manažerské účetnictví jako celek, prochází změnami i jeho jednotlivé oblasti. Společnosti 

nyní více než kdy dřív, se snaží, aby manažerské účetnictví bylo vedeno co nejpečlivěji a 

společnosti se tak mohou lépe připravit na budoucí rozhodnutí. Ne vždy je společnost úspěšná 

a mnohdy tak může vzniknout manažerské účetnictví, které ale nezobrazuje skutečné aktivity 

a vazby uvnitř podniku, a spíše se jedná o jakousi nepovedenou modifikaci finančního 

účetnictví. Společnostem s tímto může napomoci kvalitní software, ve kterém lze tvořit 

vnitropodnikové podklady.  

Pro výrobní společnost jakou je Beta, vedení oblastí manažerského účetnictví není nic 

snadného, zvlášť když v poslední době se neustále potýkají s problémem nepředvídatelných 

cen surovin. Kvůli nepříznivému počasí v loňských letech ceny surovin neustále rostou, a 

zakomponovat tento faktor do sestavování rozpočtů není jednoduché. Rozpočty mohou být 

tímto faktorem zkresleny a při hodnocení skutečnosti po skončení daného období mohou 

vzniknout velké rozdíly.  

Diplomová práce byla věnována tématice manažerského účetnictví a rozpracování 

částí zabývajících se sestavením vnitropodnikových podkladů, za které jsou považovány 

plány, kalkulace a především rozpočty. Práce postupně nastínila význam manažerského 

účetnictví pro současné vedení podniku a jeho přijetí v podniku. Důležitou částí diplomové 

práce bylo vymezení obsahu manažerského účetnictví a jeho další rozpracování.  

Hlavním cílem diplomové práce bylo zdůraznění důležitosti rozpočetnictví jako 

součást manažerského účetnictví a jeho správné aplikování ve výrobních společnostech. Jedná 

se o oblast velmi obsáhlou, a proto byla tato problematika v diplomové práci pouze nastíněna. 

Praktickou částí práce byla aplikace rozpočtů v podniku Beta. Podklady tak byly velmi 



70 
 

specifické a názorně předvedly odlišný přístup společnosti k sestavení tradičních 

vnitropodnikových podkladů. Zejména v případě kalkulací má společnost odlišný postoj 

v jejich sestavení neboť nepoužívá klasický kalkulační vzorec nýbrž jeho modifikaci, která 

zahrnuje krycí příspěvek.  

Diplomová práce měla přinést kompletní ucelený pohled na využití manažerského 

účetnictví a jeho vývoj z teoretické i praktické stránky. Dalším cílem, kterým byla diplomová 

práce pověřena, bylo vymezení pojmů souvisejících s manažerským účetnictvím a jejich 

vysvětlení v podobě srozumitelné i neodborníkovi. Neméně důležitým cílem bylo poskytnutí 

praktické ukázky použití rozpočetnictví ve vybrané společnosti.   
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Seznam zkratek 

CF   cashflow 

DZP   daň z příjmů 

HS   hospodářské středisko 
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vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 27. dubna 2012. 

 

 

         

            Pavla Weineltová 

                  Jméno a příjmení studenta 
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