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1. Úvod 

Nákladové účetnictví představuje nedílnou součást informační podpory řízení 

podnikatelské činnosti a spočívá především ve zjištění skutečnosti a její porovnání 

s plánovaným stavem. Následná analýza odchylek je vlastním jádrem nákladového účetnictví.  

V nákladovém účetnictví hrají významnou roli náklady a jejich různá hlediska členění, 

která umoţňují podniku efektivnější řízení, rozhodování a mají vliv na postavení podniku 

v konkurenčním prostředí. Nástrojem vnitropodnikového řízení jsou vedle nákladů také 

kalkulace a rozpočty. Kalkulace představují informační nástroj pro řízení po linii výkonů. 

Oblast kalkulací zahrnuje kalkulační techniky, vzorce a metody, které podnik vyuţívá 

při stanovení nákladů na kalkulační jednici. Volba kalkulačních metod je brána s ohledem 

na situaci a předmět podnikání, ve které se podnik nachází. Rozpočetnictví se orientuje 

na budoucnost, zahrnuje stanovení plánů a cílů podniku, jejich plnění a následnou kontrolu.  

V oblasti nákladového účetnictví je důleţitou funkcí koordinace. Význam má úzká 

spolupráce manaţerů, řídících pracovníků jednotlivých středisek a oddělení controllingu. 

Informovanost mezi sebou navzájem je nezbytností. 

Nákladové účetnictví hraje významnou roli v kaţdém podniku, a to bez ohledu na jeho 

podnikatelskou činnost. Téma diplomové práce jsem si vybrala se zaměřením na zemědělský 

podnik. Kalkulace a rozpočty nákladů jsou v zemědělství specifické. Samotné porovnání 

kalkulací a rozpočtů rostlinné a ţivočišné výroby v sobě zahrnuje odlišnost, a tím i samotnou 

zajímavost.  

Cílem diplomové práce je zaměření na: 

- charakteristiku nákladového účetnictví, jejího obsahu a formy, pojetí a členění 

nákladů v nákladovém účetnictví, orientaci, předmět a metody nákladového 

účetnictví; 

- problematiku kalkulací a rozpočtů nákladů v účetnictví, jejich charakteristiku, 

klasifikaci, organizaci, vyuţití a metody jak pro oblast kalkulací, tak pro oblast 

rozpočetnictví; 

- vyuţití nákladového účetnictví v zemědělském podniku s názvem 

Obchodní druţstvo vlastníků Oldřišov, se zaměřením na charakteristiku podniku, 

na uplatňované kalkulační vzorce a metody rostlinné a ţivočišné výroby, 

a na pouţívané rozpočty vybrané firmy v zemědělství. 
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Metody, které jsou pouţity v diplomové práci, vycházejí z cíle práce.  

Zvolenou metodologii v diplomové práci představuje metoda postupu, 

při které se vychází z jednoduchých úvah ke stále sloţitějšímu určení a zachycení vzájemných 

vztahů. 

Důleţitou metodou uplatněnou v diplomové práci je metoda praktické aplikace, 

kdy tato metoda je pouţita v kapitole čtvrté diplomové práce při zpracování vyuţití 

nákladového účetnictví v zemědělském podniku Obchodní druţstvo vlastníků Oldřišov. 

Vybrané zemědělské druţstvo se nachází v místě mého bydliště, kterým je obec Oldřišov. 

Dá se říci, ţe důvodem zvoleného podniku k praktické aplikaci nákladového účetnictví bylo 

právě shodné místo bydliště, s kterým se pojí blízkost nejen orientační, ale také vědomě 

znalostní, čímţ mám na mysli např. zaměstnance a vedení Obchodního druţstva vlastníků 

Oldřišov tvoří především spoluobčané obce Oldřišov, okolní plochy k pěstování rostlinné 

výroby, či téměř denně potkávající zemědělské stroje vybraného podniku. 

Pro porovnání rozpočtů a kalkulačních vzorců nákladového účetnictví v zemědělském 

podniku pro rostlinnou a ţivočišnou výrobu byla pouţita metoda komparace. Na základě této 

metody se analyzují vybrané jevy a hledají se společné znaky, vlastnosti či odlišnosti. 

Pouţitá převzatá schémata a obrázky z odborné literatury jsou v diplomové práci 

označena jako poznámka pod čárou s uvedením jména autorů a zdroje čerpání.  

Vlastní názory, návrhy, doporučení a zhodnocení, které povaţuji za podstatné, 

jsou v diplomové práci psány kurzívou. Neoznačené tabulky, grafy a obrázky představují 

vlastní zdroj zpracování.  
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2. Teoretické vymezení nákladového účetnictví 

 

2.1. Charakteristika nákladového účetnictví 

Nákladové účetnictví při svém vzniku mělo za úkol poskytovat informace nejprve 

o skutečných jednicových nákladech, s postupem času i o úplných nákladech výkonů, 

coţ umoţnilo kalkulaci prodejní ceny. Rozvoj průmyslu přinesl do nákladového účetnictví 

další nástroje řízení a nové plánové parametry. Následkem toho se přešlo od pouhého 

zjišťování skutečných nákladů k souměření skutečných nákladů výkonů a středisek 

s jejich náklady kalkulovanými, tedy k zjišťování odchylek a k jejich analýze. Fungování 

kalkulačního systému a rozpočetnictví spolu s nákladovým účetnictvím vytvořilo účinný 

nástroj řízení. [7] 

Úkolem nákladového účetnictví je poskytovat informace o zjištění, jak k celkovému 

výsledku podniku přispěly či přispějí jednotlivé výkony nebo útvary a činnosti.  

Informace nákladového účetnictví vyuţívají především pracovníci na různých 

úrovních managementu. Jedná se o velké mnoţství analytických informací o faktorech, 

které formulují výsledky podniku. Nákladové účetnictví poskytuje informace v peněţním 

vyjádření. 

Účetním obdobím nákladového účetnictví je zpravidla jeden kalendářní měsíc. 

Nákladové účetnictví poskytuje průběţné výsledky hospodaření a umoţňuje poznávat 

současnost i tendence vývoje budoucnosti. Organizace nákladového účetnictví je zcela 

v rukou samotného podniku a navazuje na charakter činnosti daného podniku a na různorodé 

rozhodovací úlohy, které jsou v podniku řešeny.  

Aby nákladové účetnictví mohlo plnit své úkoly, musí: 

- respektovat vazby na organizaci, technologii a řízení výroby, 

- členit zjišťovaná data podle poţadavků managementu,  

- a vyuţívat všech potřebných metodických prvků managementu. [7] 

Nákladové účetnictví plní své úkoly pomocí metodických prvků, které jsou platné 

pro účetnictví a které v podstatě představují postupové kroky při zpracování dat o průběhu 

procesu v podniku. 

Nákladové účetnictví je jedním ze samostatného subsystému manaţerského účetnictví. 

Vztah nákladového a manaţerského účetnictví zachycuje následující schéma 2.1. 
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MANAŢERSKÉ ÚČETNICTVÍ 

(systém účetních informací pro řízení a rozhodování) 

 

 

 

 

        NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ     MANAŢERSKÉ ÚČETNICTVÍ 

 Představuje účetnictví pro řízení 

podnikatelského procesu, o jehoţ 

parametrech jiţ bylo rozhodnuto; 

 

 Obsahuje informace pro operativní řízení 

v návaznosti na řízení taktické; 

 

 Poskytuje informace pro řízení po linii 

útvarů, výkonů a procesů; 

 

 Jedná se o řízení především hospodárnosti 

(informace pro vyhodnocení vlivu změn 

v objemu a sortimentu výkonů dodávaných 

na trh); 

 

 Zachycuje vztah podnikového rozpočtu, 

vnitropodnikových rozpočtů, středisek, 

kalkulačního systému a vnitropodnikových 

cen. 

 

 Představuje účetnictví pro rozhodování 

o budoucích alternativách činnosti; 

 

 

 Obsahuje informace pro variantní 

rozhodování; 

 

 Poskytuje komplexní informace 

pro vrcholové řízení a rozhodování; 

 

 Jedná se o řízení zejména účinnosti 

a efektivnosti (informace pro zásadní 

změny činnosti); 

 

 Zachycuje vztah podnikových 

střednědobých a dlouhodobých rozpočtů. 

 

 

Schéma 2.1: Vztah nákladového a manaţerského účetnictví
1
 

                                                           
1
 Zdroj: FIBÍROVÁ, J., L. ŠOLJÁKOVÁ a J. WAGNER. Manažerské účetnictví - nástroje a metody. 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 34 s. ISBN 978-80-7357-712-4. 
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2.2. Obsah nákladového účetnictví 

Obsahem nákladového účetnictví je informační zachycení procesů, které v podnicích 

probíhají při přeměně vstupních ekonomických zdrojů na výsledky činnosti podniku.  

Aby nákladové účetnictví mohlo dosáhnout svých cílů, musí si kaţdý podnik odvodit 

specifické metodické prvky nákladového účetnictví, které zahrnují: 

 stanovení předmětu nákladového účetnictví. Podnik stanovuje, na jaký objem 

podnikových úkonů se budou skutečné náklady zachycovat a zjišťovat (podnik 

si stanoví počet účtů nákladového účetnictví). Zde hrají důleţitou roli vnitropodnikové 

útvary, které jsou v dnešní době charakterizovány různou mírou samostatnosti 

a druhem vykonávané činnosti. Můţe jít o vnitropodnikové útvary výrobní, technické, 

obsluţné, správní aj. Předmětem činnosti výrobních útvarů je transformace vstupů 

(ekonomických zdrojů) na výstupy (finální výkony) podniku. Předmětem činnosti 

ostatních útvarů je zejména obsluha, řízení a správa podniku jako celku. Je potřeba, 

aby podnik měl pro vnitropodnikové útvary sestavenou organizační i ekonomickou 

strukturu podniku; 

 způsob zachycování nákladů na výrobu. V průběhu procesu výroby podnikových 

výkonů vznikají náklady spojené s jejich výrobou, které je potřeba zachytit 

na příslušné účty provozně-procesních účtů (zúčtování na straně MD podle výkonu 

středisek); 

 způsob ocenění dohotovených výkonů. Dohotovené výkony podniku se evidují 

na skladě hotových výrobků a oceňují se způsobem, jaký dovoluje dosaţený stupeň 

organizace nástrojů manaţerského účetnictví; 

 způsob ocenění nedokončené produkce. Ke konci zúčtovacího období musí být zjištěn 

a vykázán zůstatek nedokončené produkce, který představuje rozdíl mezi náklady 

zúčtovanými na straně MD provozně-procesního účtu výkonu a náklady zúčtovanými 

na straně Dal; 

 způsob stanovení skutečných nákladů na předmět nákladového účetnictví. 

Při stanovení skutečných nákladů jde o korekci ocenění dohotovených výkonů. 

Korekce se provádí sloučením rozdílu, který se zjistí porovnáním strany MD 

provozně-technického účtu výroby a strany Dal stejného účtu, kde jsou zachyceny 

náklady dohotoveného výkonu. [7] 
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Konkrétní náplň metodickým prvkům nákladového účetnictví určují podmínky 

organizace výrobního procesu (faktory technicko-organizačního charakteru) a poţadavky 

řízení výrobního procesu (faktory řídícího charakteru).  

2.3. Formy nákladového účetnictví  

Nákladové účetnictví můţe být organizováno dvěma způsoby: 

 jednookruhové soustavy účetnictví, 

 dvouokruhové soustavy účetnictví.  

Jednookruhová účetní soustava vyhovuje poţadavkům jak managementu podniku, 

tak i poţadavkům externích uţivatelů analytickým členěním syntetických účtů finančního 

účetnictví (zejména se jedná o účty nákladů – účtová třída 5, účty výnosů – účtová třída 6). 

Analytická evidence zde představuje základní předpoklad pro fungování jednookruhové 

účetní soustavy z hlediska věcné náplně účtů a z hlediska jednotlivých útvarů a výkonů.  

 

 

 

 

Obr. 2.1: Jednookruhová účetní soustava 

Dvouokruhová účetní soustava řeší poţadavky externích uţivatelů ve finančním 

účetnictví a poţadavky managementu v nákladovém účetnictví. Jedná se tedy o dva 

samostatné okruhy, mezi kterými existuje vzájemná vazby pomocí spojovacích a rozdílových 

účtů.  

Spojovací účty slouţí k převodu příslušných částek z finančního účetnictví 

do nákladového účetnictví a také naopak. Mezi spojovací účty se řadí např. spojovací účet 

nákladů, výnosů, zásob, k aktivaci vnitropodnikových výkonů, k časovému rozlišení atd. 

Hlavní funkcí spojovacích účtů je kontrola správnosti a dodrţení metodických prvků 

účetnictví, mezi které patří podvojnost a souvztaţnost.  

Účetní závěrka 

Hlavní kniha a její analytická 

evidence pro potřeby externích 

uživatelů 

Analytická evidence pro potřeby 

interních uživatelů 
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Rozdílové účty slouţí k zachycení rozdílů převáděných poloţek nákladů a výnosů 

v obou samostatných kruzích. Rozdílové účty poskytují velmi důleţité informace 

pro vrcholové vedení. Jedná se o důleţitý doplňkový zdroj informací pro analýzu zjištěného 

hospodářského výsledku ve finančním účetnictví. [4]    

 

 

 

       Spojovací a rozdílové účty 

 

 

 

        Obr. 2.2: Dvouokruhová účetní soustava 

Při výběru jednookruhové a dvouokruhové účetní soustavy informací je třeba zváţit 

mimo jiné faktory, mezi které patří úroveň obsahové odlišnosti obou systémů účetních 

informací a optimalizaci nákladů při zpracování prvotních nákladů. Pokud se výrazně liší 

poţadavky externích a interních uţivatelů účetních informací, je vhodnější vytvořit 

dvouokruhovou účetní soustavu informací. Jednookruhová účetní soustava postačí 

při podrobnějším sledování informací za podnik jako jeden celek. [5]    

Kombinace jednookruhové a dvouokruhové účetní soustavy 

Obě výše popsané formy nákladového účetnictví lze vhodně kombinovat. V praxi 

je moţné pouţít jednookruhovou účetní soustavu v případě, ţe lze poţadavky externích 

uţivatelů zajistit součtovou agregací podrobnějších informací pro hodnotové řízení pomocí 

analytické evidence. Naopak v případě, ţe poţadavky hodnotového řízení na obsah některých 

účetních informací nelze zajistit pomocí syntetických účtů a analytické evidence, zřídí se dva 

okruhy účetních informací. Dva okruhy účetních informací lze pouţít např. pro oceňování 

vnitropodnikových výkonů. [5]    

 

Účetní závěrka 

Hlavní kniha a její analytická 

evidence pro potřeby externích 

uživatelů 

Nákladové účetnictví 

Syntetické a analytické účty členěné 

dle potřeb interních uživatelů 
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2.4. Orientace nákladového účetnictví 

O orientaci nákladového účetnictví rozhoduje samotný podnik. Nákladové účetnictví 

můţe být orientováno na jednu z následujících dvou linií řízení nákladů: 

 linii výkonovou, 

 linii útvarovou (nazývanou také jako linie odpovědnosti). 

Nákladové účetnictví sleduje více úkolů najednou, a proto lze v konkrétní organizaci 

nákladového účetnictví nalézt jak oblast s výkonovou orientací, tak oblast s orientací 

útvarovou, jinými slovy odpovědnostní. [7] 

2.4.1. Řízení po linii výkonů 

Podstatou linie výkonové je zjištění vztahu nákladů k jednotlivým výkonům, 

např. k výrobkům, pracím či sluţbám. Výkonová linie řízení nákladů se uplatňuje tak, 

ţe skutečné náklady se rozčlení na jednicové a na reţijní náklady. Důleţitá je v tomto směru 

kalkulace nákladů výkonů, o které je pojednáno v následující třetí části diplomové práce. 

Cílem účetních informací pro řízení linií výkonů je dát odpověď na nejčastější otázky, 

např. jaké jsou náklady prováděných výkonů? Jakým způsobem řídit jejich hospodárnost? 

Jak měřit přínos z prodeje konkrétních výkonů? Odpovědi na tyto otázky jsou důleţité 

pro rozhodování o preferencích, zda má dojít k rozšíření či naopak k zúţení sortimentu 

prodávaných výkonů, pro cenové jednání se zákazníkem, pro rozhodování o zavedení nových 

výkonů a také pro sestavení rozpočtu nákladů, výnosů a zisku. [5]    

2.4.2. Řízení po linii útvarové  

V linii útvarové jde o zjištění, ve kterém odpovědnostním vnitropodnikovém středisku 

náklad vznikl.  

Cílem informací pro řízení po linii odpovědnosti je vyjádřit diferencovaný přístup 

konkrétních středisek k celopodnikovým výsledkům a nalézt vhodná účinná kritéria 

hodnocení a odměňování pracovníků. Mezi nejčastější otázky řízení po linii odpovědnosti 

patří např., zda je podniková strategie přenesena do konkrétních plánů? Jaký je měřitelný 

přínos vnitropodnikových útvarů k celopodnikovým výsledkům? Směřuje podnik 

k dosaţení plánovaných cílů? Pohybuje se podnik v rámci stanovených parametrů plánu 

nebo je mimo stanovené hranice? [4]    

 Důleţitou roli v odpovědnostním řízení hrají plány a rozpočty. Podnik musí vymezit 

činnost středisek, jejich pravomoci a odpovědnosti, nástroje personálního řízení a motivace.   
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Zpravidla se rozlišují následující základní typy odpovědnostních středisek: 

 nákladové a výnosové středisko, 

 ziskové středisko, 

 investiční středisko, 

 rentabilní středisko, 

 a výdajové středisko. 

Nákladové středisko 

Nákladové středisko představuje typ odpovědnostního střediska, jehoţ pracovníci 

mohou ovlivnit výši nákladů, které vznikají jeho činností. Předpokladem vyuţití je vymezení 

nákladů, které můţe útvar ovlivňovat svou činností. Důleţitá je také pravomoc rozhodovat 

o objemu vytvářených výkonů.  

Jedná se o nejniţší útvar, za nějţ se zjišťují náklady z hlediska odpovědnosti. 

Pracovníkům nákladového střediska se stanoví rozpočty ovlivnitelných nákladů, 

které jsou předmětem kontroly. Následná kontrola rozpočtů probíhá dvojím způsobem: 

- skutečné náklady nákladového střediska se srovnávají s pevným rozpočtem, nebo 

- skutečné náklady nákladového střediska se srovnávají s předem stanovenými náklady, 

které jsou přepočtené na skutečný výkon střediska.  

Srovnání s pevným rozpočtem se pouţívá u středisek, jejichţ aktivitu nelze vyjádřit 

měřitelnými jednotkami. Porovnání skutečných nákladů s předem stanovenými náklady 

se pouţije u středisek, jejichţ aktivitu lze kvantifikovat. [7]    

Výnosové středisko 

Výnosové středisko je typ odpovědnostního střediska, jehoţ pracovníci mohou 

ovlivnit výši externích výnosů. Předpokladem vyuţití střediska je jeho pravomoc vstupovat 

do vztahů se zákazníky a tím ovlivňovat objem a strukturu prodaných výkonů. [4]    

Ziskové středisko 

Ziskové středisko je typ odpovědnostního střediska, jehoţ pracovníci mohou ovlivnit 

výši nákladů a současně i výši externích výnosů souvisejících s činností střediska. 

Předpokladem vyuţití je pravomoc tohoto střediska řídit celý podnikatelský proces. 
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Ziskové středisko vstupuje do vztahů s externími dodavateli i odběrateli, 

čímţ ovlivňuje faktory působící na vývoj střediskových nákladů, výnosů a zisku. Pracovníci 

ziskového střediska nemají pravomoci týkající se rozhodování o investicích. Ziskové 

středisko obvykle zastřešuje několik nákladových a výnosových středisek, které jsou 

vůči němu v podřízené pozici. [4]    

Investiční středisko 

Investiční středisko je typ odpovědnostního střediska, které je zaloţeno na delegování 

pravomoci a odpovědnosti v investičním rozhodování z vrcholového vedení na střediska. 

Jedná se o určité převedení moţnosti rozhodovat o výši a způsobu vyuţití investic. Investiční 

střediska přestavují nejvyšší úroveň ekonomické struktury. U podniků s uţším zaměřením 

činnosti je investičním střediskem vrcholové vedení podniku. [5]    

Rentabilní středisko 

Rentabilní středisko je typ odpovědnostního střediska, které odpovídá nejen 

za náklady a výnosy, ale i za výši střediskem vázaného čistého pracovního kapitálu.  

Rentabilní středisko má pravomoc ovlivnit poloţky čistého pracovního kapitálu, 

především pohledávky, zásoby, závazky z obchodního styku apod.  

Výdajové středisko 

Výdajové (rozpočtové) středisko, je typ odpovědnostního střediska, jehoţ činnost 

nepřináší prospěch v současné době, ale zvyšuje budoucí potenciál rozvoje firmy. 

Jedná se především o útvary vzdělávání, strategického marketingu, výzkumu a vývoje.  

Předpokladem vyuţití hodnotových nástrojů je pravomoc ovlivňovat střediskové 

náklady. Následné hodnocení probíhá u výdajového střediska zejména věcným posouzením 

prospěchu plynoucího podniku. Nejistota spojená s měřením kvantifikovatelných přínosů 

výdajového střediska se promítá v účetnictví do výdajů jako náklady uhrazované v daném 

období nebo jako náklady aktivované a uhrazované v budoucnosti. [4]    

Pracovníci výdajového střediska jsou zpravidla zaměřeni na dodrţení limitu účelově 

vynaloţených výdajů a na měřitelný dlouhodobý efekt, kterým můţe být např. růst firemního 

podílu na trhu, pokles nákladové náročnosti výrobků apod.  
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2.5. Předmět nákladového účetnictví 

Důleţitou otázkou organizace nákladového účetnictví je stanovení předmětu 

nákladového účetnictví, který představuje zjišťování a přiřazování nákladů vnikajících 

v procesech uskutečňování podnikových výkonů v určité podnikové struktuře (základní 

členění výkonů představuje výrobky, práci a sluţby). Díky stanovému předmětu nákladového 

účetnictví lze výkony podniku konkretizovat. Předmět nákladového účetnictví musí 

respektovat také vazbu na operativní řízení výroby. [7]    

Existuje celá řada způsobů klasifikace účtů, které se pouţívají dle předmětu 

nákladového účetnictví. Jedná se o účty syntetické, analytické a provozně-procesní účty. 

Na syntetických účtech jsou zachyceny souhrnné údaje, které se vyuţívají především při řízení 

podniku jako celku. Analytické účty jsou vyuţitelné ve vnitropodnikovém řízení. 

Provozně-procesní účty se dělí na účty kalkulační (účty výkonů) a účty uspořádací 

(účty středisek). Pro kaţdý předmět nákladového účetnictví se otevře samostatný účet výkonu, 

na kterém se sledují náklady v členění poloţek stanového kalkulačního vzorce. Účty výkonů 

slouţí k zachycení skutečných nákladů na výkony podniku a v konečné fázi pak k sestavení 

výsledné kalkulace. Účty kalkulační se tedy otevírají pro kaţdý předmět nákladového 

účetnictví. Účty středisek slouţí k zachycení skutečných nákladů, které jsou spojeny s řízením 

a obsluhou výroby, správou podniku jako s materiálem či s odbytem nákladů. Zápisy 

na uspořádacích účtech se člení podle stanovených poloţek reţijních nákladů. Uspořádací účty 

se otevírají pro kaţdý vnitropodnikový útvar (středisko). Na analytické členění kalkulačních 

a uspořádacích účtů mají vliv faktory, mezi které patří např. typ výrobního procesu, 

druh výkonu, členitost výrobního procesu, typ výroby, existence nedokončené produkce, 

sdruţenost či nesdruţenost výroby apod. [7]    

V praxi dnes existují čtyři metody organizace provozně-procesních účtů:  

- prostá výroba, 

- fázová výroba, 

- stupňová výroba, 

- zakázková (kusová) výroba.  

Kaţdá metoda je charakteristická jiným průběhem výrobního procesu, který spočívá 

především v řízení nákladů, na způsobu kalkulace a na zobrazení v účetnictví. 
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2.6. Pojetí a členění nákladů v nákladovém účetnictví 

2.6.1. Charakteristika nákladů v nákladovém účetnictví 

Při vymezení nákladů v nákladovém účetnictví je důleţitý především účel vynaloţení 

ekonomických zdrojů a přiměřenost nákladů.  

„Náklad je v nákladovém účetnictví definován jako hodnotově vyjádřené účelné 

vynaloţení ekonomických zdrojů, které účelově souvisí s uskutečňováním předmětu činnosti 

podniku“, tvrdí Fibírová (2007, str. 93). 

V nákladovém účetnictví je kladen důraz především na potřebu zajištění hospodárnosti 

vynaloţených nákladů, které v sobě skrývají dva podstatné rysy, a to účelnost a účelový 

charakter. Účelnost je splněna za předpokladu, ţe vynaloţení ekonomických zdrojů je účelné 

a přiměřené výsledku činnosti. Účelový charakter představuje skutečnost, ţe smyslem 

vynaloţení ekonomických zdrojů je jejich zhodnocení a důleţitou vlastností je vztah 

k výkonům, které tvoří předmět činnosti podniku. 

Náklady kvantifikují vynaloţení zdrojů nebo vyuţití ekonomických podmínek, 

které existují v čase uskutečňování příslušných výkonů, činností a procesů. Smyslem 

je informační zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů za podmínek, které platí 

v současnosti. [4]    

Náklady v nákladovém účetnictví nemusí vystupovat jen jako peněţně vynaloţené 

zdroje. Můţe se jednat také o faktory, které umoţní lépe vyjádřit skutečný ekonomický přínos 

hodnocených činností. Např. kalkulační odpisy, úroky nebo nájemné.  

2.6.2. Základní typy členění nákladů  

Podrobné členění nákladů útvarů a výkonů poskytuje informace především o tom, 

kde byly náklady vynaloţeny (na jaký výkon), kdo nese odpovědnost za jejich vývoj, jaká 

je závislost na objemu výkonů a jaké náklady byly spotřebovány. Členění nákladů slouţí 

jako informační podklad pro řízení podnikatelského procesu. 

Druhové členění nákladů  

Druhové členění nákladů odpovídá peněţně vyjádřené struktuře a výši primárních 

ekonomických zdrojů vynaloţených na určité vstupy. Pro náklady v druhovém členění 

je charakteristické, ţe se jedná o náklady externí, prvotní a jednoduché. Externí náklady 

vznikají spotřebou výrobků, prací či sluţeb jiných subjektů, prvotní náklady vznikají stykem 
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podniku s jeho okolím či jeho zaměstnanci, a jednoduché náklady představují náklady, 

které nelze dále členit.  

Mezi základní nákladové druhy patří: 

- spotřeba materiálu, 

- spotřeba a pouţití externích prací a sluţeb, 

- mzdové a ostatní osobní náklady, 

- odpisy dlouhodobě vyuţívaného majetku, 

- a finanční náklady. [7] 

Druhové členění nákladů je uplatněno ve výkazu zisků a ztráty nebo v účtové osnově, 

a dále je důleţité pro finanční účetnictví a pro analýzy, např. výpočet zisku, analýzy dílčích 

nákladovostí, ukazatele hodnoty přidané zpracováním aj. [18] 

 

Účelové členění nákladů 

Účelové členění nákladů sleduje vztah k vlastní příčině vzniku nákladů. Základním 

charakteristickým rysem tohoto typu nákladů je účelnost, tzn., ţe kaţdý vznik nákladů musí 

být doloţen konkrétním účelem. [12] 

Základní účelové členění nákladů tvoří: 

 náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení, 

 náklady jednicové a reţijní. 

Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení - základem tohoto členění 

je vztah nákladů k činnosti, technologickému stupni či operaci v rámci produkčního procesu. 

Technologické náklady představují náklady bezprostředně vyvolané danou technologií 

produkčního procesu. Např. se můţe jednat o spotřebu papíru určité kvality v tiskařské výrobě 

určité publikace. Náklady na obsluhu a řízení jsou náklady, které byly vynaloţeny za účelem 

vytvoření, zajištění a udrţení podmínek racionálního průběhu dané produkční operace. 

Např. se můţe jednat o náklady na osvětlení tiskárny a plat mistra. [12] 

Pro členění nákladů jednicových a reţijních je podstatné stanovit si funkce 

jednotlivých sloţek nákladů ve vztahu k příslušnému objektu či výkonu. Jednicové náklady 

se vykazují v samostatných konkrétních poloţkách ve vztahu ke zvolené jednici výkonu. 
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Typickým příkladem je jednicový materiál a mzdy. Náklady jednicové jsou vţdy náklady 

přímé. Reţijní náklady se vykazují v komplexních poloţkách v rozloţení podle jejich funkce 

dle různých typů reţií, např. materiálová, výrobní, odbytová či správní reţie. [12] 

Členění nákladů jednicových a reţijních se vyuţívá zejména při tvorbě různých typů 

kalkulací. Toto členění je základem v podniku, který pouţívá kalkulační vzorce.  

 

Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik  

Náklad tohoto typu členění vyjadřuje vztah ke konkrétnímu vnitropodnikovému 

útvaru, v němţ operace probíhá a jehoţ pracovníci odpovídají za racionální vynaloţení 

nákladů. 

Členění nákladů ve vztahu k odpovědnostním střediskům 

Náklady se rozčleňují podle místa jejích vzniku a kaţdé středisko, kterému 

je přiřazena odpovědnost za daný náklad, se nazývá odpovědnostní středisko. Odpovědnostní 

středisko je pojem, který se vztahuje k ekonomické struktuře podniku. Ta navazuje 

na organizační strukturu podniku, jejímţ úkolem je vymezení pravomoci a odpovědnosti 

zejména vedoucích pracovníků středisek. Existuje šest základních typů odpovědnostních 

středisek, mezi které patří nákladové, ziskové, rentabilní, investiční, výnosové a výdajové 

střediska. [10] 

Druhotné (interní) náklady 

Na místo vzniku nákladů a odpovědnosti za vznik je třeba také navázat i způsob 

spojení, který by umoţnil zobrazit vazby mezi útvary a určil odpovědnost výkonů, 

které se spotřebují uvnitř podniku.  

„Základními předpoklady spojení jsou: 

- vymezení činnosti jednotlivých odpovědnostních středisek tak, aby bylo moţné 

vyjádřit jejich náklady, 

- identifikace dílčích výkonů, které odpovědnostní střediska předávají jiným 

vnitropodnikovým útvarům, 

- a ocenění výkonů pomocí stanovení vnitropodnikových cen“, tvrdí 

Král a kolektiv (2010, str. 75). 
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Náklady, které vznikají odebírajícímu středisku, se nazývají interní náklady. Jejich 

výše je dána mnoţstvím dílčích výkonů a vnitropodnikovým oceněním. Interní náklady 

jsou charakteristické dvěma vlastnostmi, a to, ţe se jedná o druhotné a sloţené náklady. 

Druhotné náklady proto, ţe poprvé se projevily v odpovědnostním středisku, které daný 

výkon provedlo a podruhé se objeví na vstupu u odebírajícího střediska. Sloţené náklady 

z hlediska, ţe je lze z podnikové úrovně řízení dále analyzovat ve vztahu k jednotlivým 

nákladovým sloţkám. [10] 

Kalkulační členění nákladů  

Kalkulační členění nákladů odpovídá na otázku, na které výrobky či sluţby byly 

náklady vynaloţeny. Dané členění umoţňuje zjistit zisk jednotlivých výrobků či sluţeb a řídit 

výrobkovou strukturu, neboť kaţdý výrobek přispívá různou mírou k tvorbě zisku podniku. 

Kalkulační členění nákladů je podkladem pro manaţerské rozhodování, např. zda výrobek 

koupit či vyrobit, zda danou činnost zajistit vlastními silami či dodavatelsky, apod. Vymezený 

výkon je nazýván kalkulační jednicí. [18] 

U způsobu přiřazování nákladů na kalkulační jednici se rozeznávají dvě skupiny 

nákladů. Jedná se o náklady přímé, které bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem 

výkonu, a o náklady nepřímé, které nejsou vázány k jednomu druhu výkonu, ale zajišťují 

průběh podnikatelského procesu jako celku. Do nákladů přímých se řadí veškeré jednicové 

náklady a náklady reţijní, které s určitým výrobkem přímo souvisí. Mezi nepřímé náklady 

patři reţijní náklady, které jsou společné pro více druhů výrobků. [10] 

Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování 

Jedná se o členění, která jsou důleţitá pro zhodnocení budoucích variant podnikání. 

Toto členění se vyuţívá v části manaţerského účetnictví, které se orientuje na informace 

pro rozhodování.  

Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů  

Základem tohoto členění jsou dvě základní skupiny nákladů: 

 náklady variabilní, které se mění v závislosti na výkonech, 

 náklady fixní, které zůstávají neměnné při změně prováděných výkonů 

či vyuţití kapacity.  
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Variabilní náklady 

Nejdůleţitější část variabilních nákladů tvoří náklady proporcionální, které spočívají 

v tom, ţe náklady připadající na jednotku jsou konstantní a jejich celkový objem roste přímo 

úměrně počtu výkonů. Dalším část variabilních nákladů tvoří náklady podproporcionální 

a nadproporcionální. Podproporcionální náklady jsou charakteristické tím, ţe náklady 

rostou zpravidla pomaleji neţ objem prováděných výkonů a jejich průměrný podíl 

na jednotku produkce klesá. Nadproporcionální náklady spočívají v tom, ţe náklady rostou 

rychleji neţ objem prováděných výkonů a jejich průměrný podíl na jednotku produkce roste.  

 

Graf 2.1: Průběh celkových variabilních nákladů v závislosti na změnách objemu výkonů
2
 

Fixní náklady 

Fixní náklady představují tzv. kapacitní náklady, tedy náklady vyvolané potřebou 

zajištění podmínek pro efektivní průběh podnikatelského procesu. [10] 

Rozlišují se dvě skupiny fixních nákladů: 

 utopené fixní náklady, 

 vyhnutelné fixní náklady. 

Utopené fixní náklady jsou charakteristické tím, ţe jsou vynakládány často 

před zahájením podnikatelského procesu a souvisí s realizací investičního rozhodnutí. 

Celkovou výši utopených fixních nákladů pak nelze ovlivnit v průběhu podnikatelského 

                                                           
2
 Zdroj:  KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví.  3. vyd. Praha: Management Press, 2010. 80 s.  

  ISBN 978-80-7261-217-8. 
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procesu. Existuje zde časová prodleva mezi výdajem, nutným k pořízení příslušné majetkové 

sloţky, a jejím projevem v nákladech. [10] 

Vyhnutelné fixní náklady vznikají v důsledku zajištění kapacitních podmínek 

podnikatelského procesu. Nejsou spojeny s investičním rozhodnutím, ale s vyuţitím 

vytvořené kapacity. Časově jsou těsněji propojeny s výdaji nutnými na jejich úhradu. [10] 

Relevantní a irelevantní náklady 

Základem tohoto dělení nákladů je posouzení, které náklady budou uskutečněnou 

variantou změněny a které naopak nebudou změněny. 

Relevantní náklady jsou náklady, které ovlivňují určité rozhodnutí, protoţe 

se v závislosti na něm změní. Irelevantní náklady jsou takové náklady, které změnou variant 

nemění svoji výši. Základní formou relevantních nákladů jsou rozdílové náklady. Ty vyjadřují 

rozdíl nákladů před uvaţovanou změnou a po změně. [10] 

Oportunitní náklady 

Oportunitní, tzv. alternativní náklady představují částku peněz, která je ztracena, 

kdyţ zdroje v podobě práce a kapitálu nejsou pouţity na nejlepší ušlou alternativu. 

Oportunitní náklady jsou charakterizovány jako „ušlé výnosy“. [18] 

Náklady vázané k rozhodnutí 

Jedná se o strategicky vyuţívanou kategorií nákladů. Vázané náklady jsou náklady, 

které na základě současných rozhodnutí vzniknou v budoucnosti. Vázané náklady jsou 

spojovány především s vývojem a technologickým řešením výrobků, které podstatně 

determinují budoucí úroveň jejich nákladů. [10] 

2.7. Vstupní doklady nákladového účetnictví 

Účetnictví zachycuje všechny hospodářské operace pomocí dokladů, které představují 

jeden z metodických prvků účetnictví. Základní členění dokladů zahrnuje externí a interní 

doklady. Externí doklady se zpracovávají především ve finančním účetnictví. Interní doklady 

slouţí pro zúčtování operací, např. zúčtování odpisů, pokladních operací apod.  V nákladovém 

účetnictví jsou vyuţívány interní účetní doklady, neboť při účetních operacích na účtech 

výkonů a středisek se nákladové účetnictví bez interních dokladů neobejde. Interní doklady 
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mohou zachycovat jednotlivé, ale také i sběrné účetní případy (souhrn účetních případů 

stejného druhu).  

Mezi vstupní doklady nákladového účetnictví patří: 

- výdejky, převodky a příjemky materiálu, 

- pracovní lístky, 

- pokladní doklady, 

- vyúčtování pracovních cest, 

- doklady o zaplacených poplatcích, 

- vnitropodnikové faktury, 

- převodky reţijních nákladů na výkony, 

- převodky dohotovených výkonů na sklad, 

- a převodky prodaných výkonů do expedice. [7]    

Doklady nákladového účetnictví mohou mít odlišný obsah, který je dán především 

druhem, charakterem transakce, technologií či výrobou.  

2.8.  Metody nákladového účetnictví 

Metody nákladového účetnictví se orientují na způsob prvního zachycení jednicových 

nákladů na účtech výkonů a přizpůsobují se metodám sestavování předběţné kalkulace.  

Metody nákladového účetnictví jsou: 

 souhrnná metoda, zaloţená na dodatečně zjištěných nákladech vznikajících ve výrobě 

bez ohledu na to, zda náklad odpovídá předem stanovené normě spotřeby v případě, 

ţe byla stanovena pro kaţdý jednotlivý účetní případ; 

 rozdílová metoda, zaloţená na předem stanovených nákladech vznikajících ve výrobě, 

jejíţ součástí je normová metoda, zaloţená na standardních nákladech. [7]    

 

2.8.1. Souhrnná metoda 

Prvotním cílem souhrnné metody je shromáţdění, zachycení a zjištění skutečných 

vlastních nákladů dle předmětu nákladového účetnictví, a dále poskytnout podklady 

pro sestavení výsledné kalkulace na kalkulační jednici. 
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Souhrnnou metodu lze pouţít vţdy, bez ohledu na to, zda se: 

- účetní doklady vystavují před uskutečněním hospodářských operací, spojených 

se zhotovením či provedením výkonu, nebo aţ po jejich realizaci, 

- účetní doklady vystavují na kaţdou hospodářskou operaci samostatně, 

nebo na jejich souhrn za části výkonu či za celý finální výkon, 

- předběţné kalkulace sestavují či nikoliv. [7]    

 

2.8.2. Rozdílová metoda 

Rozdílová metoda zaloţená na předem stanovených nákladech je praktickou aplikací 

řízení podle odchylek v oblasti řízení výrobního procesu. Odchylky se zachycují jednotlivě 

u kaţdé operace či u kaţdé spotřeby materiálu. Rozdílové metody umoţňují: 

- odstranit přibliţné oceňování dohotovené produkce a tím i nesprávné 

vykazování výsledku hospodaření, 

- sestavovat periodické výsledné kalkulace kdykoliv během účetního období, 

- přispět ke sníţení počtu analytických účtů výkonů vyuţitím nových moţností 

oceňování dohotovené i nedokončené produkce. [7]    

Představitelem rozdílových metod nákladového účetnictví je normová metoda, 

která spočívá v zkvalitnění řídícího procesu. Základem normové metody je zjištění 

skutečných nákladů ve dvou samostatných sloţkách, a to v nákladech podle norem 

a v odchylkách od nich. Náklady dle norem se sestavují na základě předběţné kalkulace. 

Jinými slovy jde o běţné operativní normy. Standardní náklady lze také stanovit pomocí 

plánovaného standardu či standardu rozpočtového (odhadového).  

Odchylky nákladů vznikají porovnáním předběţné kalkulace s náklady skutečně 

vzniklými. Tyto odchylku se zúčtovávají podle principu odpovědnosti do nákladů 

nebo výnosů odpovědného střediska, čímţ také ovlivňují výsledek hospodaření odpovědného 

střediska. [7] 
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3. Kalkulace a rozpočty nákladů v účetnictví 

 

3.1. Charakteristika kalkulací 

Kalkulace představují jeden z hlavních nástrojů pro zjišťování a analýzu nákladů 

ve vztahu k jednotlivým podnikovým výkonům. 

Pojem kalkulace lze definovat ve třech základních významech: 

- jako činnost vedoucí ke zjištění či stanoví nákladů na jednotku výkonu 

(přesně druhově, objemově a jakostně vymezenou), 

- jako výsledek této činnosti, 

- jako nezastupitelná část informačního systému podniku. [10] 

Úkoly kalkulací  

Kalkulace představují základní informační podklad pro řízení nákladů jednotlivých 

výkonů. Také slouţí jako základ při plánování a kontrole v operativním řízení a jsou jedním 

z významných podkladů pro rozhodování o struktuře a sortimentu produkovaných výkonů. 

Kalkulace jsou výchozí základnou pro rozhodování týkajícího se cenové politiky a slouţí 

jako podklad pro stanovení vnitropodnikových cen. [7] 

Při stanovení kalkulací je důleţité rozlišovat základní kalkulační pojmy, 

mezi které patří předmět kalkulace, proces přiřazování nákladů předmětu kalkulace 

a struktura nákladů. 

Předmětem kalkulace jsou výkony podniku, a to výkony odbytové i vnitropodnikové. 

Odbytovými výkony se rozumí finální výkony podniku určené pro externí zákazníky. 

Vnitropodnikové výkony jsou určeny pro spotřebu uvnitř podniku. Vnitropodnikovým 

výkonem je např. doprava pro vnitropodnikové útvary, údrţbářské práce, výroba energie 

a také dodávky finálních výkonů nebo polotovarů podniku, které jsou určené pro vlastní 

potřebu podniku. [8] 

Předmět kalkulace lze vymezit jednak kalkulační jednicí, jednak kalkulovaným 

mnoţstvím. Kalkulační jednice je definována jako přesně specifikovaná jednotka výkonů 

daného podniku, určena druhem výkonu a dalšími parametry, které jsou důleţité k jejímu 

odlišení od ostatních výkonů. Kalkulované mnoţství jako předmět kalkulace se vymezuje 

zpravidla ve výrobách sériového charakteru, kde se do výroby zadává pod jedním výrobním 

příkazem dávka nebo série výrobků. [7] 
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3.1.1. Obsah kalkulace  

Obsah kalkulací představuje náklady na výrobu výkonů, které se skládají 

ze svých jednotlivých prvků. Lze je charakterizovat jako nákladové druhy. Nákladové druhy 

se vymezují do pěti následujících základních nákladových poloţek: 

- spotřeba materiálu a energie, 

- spotřeba a pouţití externích prací a sluţeb, 

- mzdové a ostatní osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, 

- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

- a finanční náklady (např. nákladové úroky, bankovní výlohy apod.).  

Zmíněné členění nákladů dle nákladových druhů neobsahuje hledisko účelu nákladů. 

Členění nákladů podle účelu představuje členění ve vztahu k danému technologickému 

procesu. Zde hrají svou roli náklady technologické, které vznikají pouze v technologickém 

procesu při výrobě daného výkonu (jde o náklady jednicové) a náklady na vytvoření, zajištění 

a udrţení podmínek racionálního průběhu daného procesu (jedná se o náklady reţijní). 

Jednicové a reţijní náklady představují kalkulační členění nákladů. Jednicové náklady patří 

mezi náklady přímé, protoţe jsou vyvolány přímo příslušnou kalkulační jednicí. Reţijní 

náklady se člení obvykle podle funkce, kterou zastávají při vytváření, zajišťování a udrţování 

podmínek průběhu daného výrobního či jiného procesu, např. na výrobní, správní, 

materiálovou či odbytovou reţii. [7] 

 

3.1.2. Forma kalkulace 

Kalkulace jako vyjádření nákladů na výkon má svou formu – tzv. kalkulační vzorec.  

Kalkulační vzorec se skládá z jednotlivých kalkulačních poloţek, které jsou setříděné 

v určitém sledu za sebou (vyuţití kalkulačního členění nákladů) a obsahují příslušné peněţní 

částky vztahující se k danému výkonu. [7] 

Kaţdá výroba má svá specifika, proto nelze vydat jednotný kalkulační vzorec 

pro všechny podniky. Podniky si ve svých vnitropodnikových směrnicích stanovují 

své kalkulační vzorce, náplň jednotlivých kalkulačních poloţek a metody vypracování 

kalkulace. Existuje však typový kalkulační vzorec, který je zobrazen v následujícím 

schématu 3.1. 
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Schéma 3.1: Typový kalkulační vzorec 

Obsah jednotlivých poloţek typového kalkulačního vzorce: 

Přímý materiál – zahrnuje veškeré suroviny, základní materiál, polotovary, které při výrobě 

přecházejí do výrobku a tvoří jeho podstatu;  

Přímé mzdy – mzdy výrobních dělníků, kteří se přímo podílejí na výrobě výrobku. 

Přímé mzdy jsou normovány úkolovými sazbami na jednotlivé operace; 

Ostatní přímé náklady – tvoří např. sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance z přímých 

mezd, technologická energie apod.; 

Výrobní reţie – představuje náklady vzniklé při výrobě kalkulační jednice, které nelze zjistit 

přímo a které vznikají v souvislosti s výrobou; 

Správní reţie – zahrnuje nepřímé náklady, které souvisejí s řízením firmy; 

Odbytová reţie – tvoří náklady spojené se skladováním a prodejem výrobků; 

Kalkulovaný zisk – tento zisk si stanoví výrobce, např. jako určité procento 

z určené rozvrhové základny; 

DPH – představuje náklad podniku (účtová skupina 53); 

Marţe – zahrnuje zisk obchodu. [3] 

Přímý materiál 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

Výrobní reţie                                          

Σ Vlastní náklady výroby 

Správní reţie 

Σ Vlastní náklady výkonu 

Odbytová reţie 

Σ Úplné vlastní náklady výkonu 

Kalkulovaný zisk 

Σ Prodejní cena bez DPH 

DPH 

Σ Prodejní cena s DPH 

Marţe 

Prodejní cena pro konečného 

spotřebitele 
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Typový kalkulační vzorec představuje kalkulaci úplných nákladů, nazývanou 

také absorpční kalkulace. Tato kalkulace ukazuje vztah všech spotřebovaných nákladů 

k příslušné kalkulační jednici. Absorpční kalkulace zachycuje primární informace o nákladech 

kalkulovaného výkonu. Tato kalkulace má význam zejména pro: 

- dlouhodobé analýzy nákladové náročnosti produkovaných výkonů, 

- stanovení cen individuálně vyráběných zakázek, 

- reálné zobrazení změny stavu vnitropodnikových zásob, 

- reálnou skupinu tzv. reprodukčních úloh, které slouţí ke zjištění, zda objem 

produkce zajistí návratnost všech nákladů spotřebovaných v souvislosti 

s činností podniku. [7] 

 

3.1.3. Struktura kalkulačních vzorců 

K základním typům kalkulačních vzorců patří: 

 typový kalkulační vzorec, 

 retrográdní kalkulační vzorec, 

 kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady, 

 dynamická kalkulace, 

 kalkulace se stupňovým rozvrstvením fixních reţijních nákladů 

 a kalkulace relevantních nákladů.  

Retrográdní kalkulační vzorec zachycuje vzájemný vztah reálné kalkulace nákladů, 

průměrného zisku a dosaţené ceny. Tento vzorec vychází z ceny, příp. jejich variant a úroveň 

zisku se vyjadřuje jako rozdíl mezi cenou a náklady.  

 

 

 

 

 

Schéma 3.2: Retrográdní kalkulační vzorec [10] 

Základní cena výkonu 

- Dočasná cenová zvýhodnění 

- Slevy zákazníkům 

- Sezónní 

- Mnoţstevní 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

- Náklady 

ZISK (jinak vyjádřený přínos) 
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Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady je charakteristický tím, 

ţe se k výkonům přičítá odděleně část nákladů variabilních, které jsou ovlivněny změnami 

v objemu výkonů a část nákladů fixních. Fixní náklady se vyčíslují spolu s provozním ziskem 

za období v samostatné kalkulační poloţce, která se nazývá příspěvek na úhradu fixních 

nákladů a tvorbu zisku (zkráceně nazýváno marţe). 

 

 

                    

 

Schéma 3.3: Kalkulační vzorec s rozlišením fixních a variabilních nákladů [10] 

 

Dynamické kalkulace vychází z kalkulace úplných vlastních nákladů a jsou 

charakteristické tím, ţe především poloţky reţií se rozčleňují na část fixní a část variabilní. 

Tento kalkulační vzorec se vyuţívá jako podklad pro ocenění vnitropodnikových výkonů 

předávaných na různé úrovně podnikové struktury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3.4: Kalkulační vzorec dynamické kalkulace [10] 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

- Variabilní náklady výrobku 

 - přímé (jednicové) náklady 

 - variabilní reţie 

Krycí příspěvek na úhradu       MARŢE 

- Fixní náklady v průměru připadající na jeden výrobek 

Zisk v průměru připadající na výrobek 
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Výrobní reţie  
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 Σ Vlastní náklady výroby 

Prodejní reţie 

- Fixní část 

- Variabilní část 

Σ Vlastní náklady výkonu 

Správní reţie 

Σ Úplné vlastní náklady výkonu 
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Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů je úpravou kalkulace 

variabilních nákladů, která spočívá v tom, ţe fixní náklady se neposuzují jako nedělitelný 

celek. Fixní náklady se v kalkulaci člení podle toho, zda jsou vyvolány konkrétním druhem 

výrobku či skupinou výrobků a odděleně se uvádí část fixních nákladů podniku. 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3.5:  Kalkulační vzorec se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů [10] 

Kalkulace relevantních nákladů zobrazuje vztah stupňovitě rozvrstvených fixních 

nákladů k peněţním tokům. Tato kalkulace má význam především u nestejnorodé struktury 

fixních nákladů ve vztahu k výkonům i z hlediska jejich nároků na peněţní výdaje. Struktura 

kalkulačního vzorce relevantních nákladů je obdobná s kalkulačním vzorcem se stupňovitým 

rozvrstvením fixních nákladů. Rozdíl spočívá v tom, ţe poloţky nákladů jsou rozděleny 

podrobněji na náklady, které ve sledovaném období mají zároveň vliv na peněţní toky 

a které naopak vliv nemají. [10] 

3.2. Kalkulační systém 

Mezi základní pojmy v oblasti kalkulací se řadí také kalkulační systém. Kalkulační 

systém lze definovat jako souhrn všech druhů kalkulací v podniku a vazeb 

mezi nimi navzájem. Také představuje hlavní nástroj řízení nákladů na výkony.  

Kalkulační systém můţe obsahovat různý počet druhů kalkulací a je ovlivněn zejména 

následujícími faktory: 

- druhem podniku,  

- velikostí podniku, 

- dle nároku na vypovídací schopnost kalkulací, 

- a dle spotřeby jejich vyuţití v různých časových horizontech. [8] 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

- Variabilní náklady výrobku 

- přímé (jednicové) náklady 

- variabilní reţie 

Marţe I 

- Fixní výrobkové náklady 

Marţe II 

- Fixní náklady skupiny výrobků 

Marţe III 

- Fixní náklady podniku 

ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek 
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Kalkulační systém lze formulovat jako soubor kalkulací předběţných a výsledných. 

Členění kalkulací v kalkulačním systému zobrazuje následující schéma 3.6. 

 

Schéma 3.6: Členění kalkulací [3] 

3.2.1. Předběţné kalkulace 

Předběţné kalkulace se člení na normové a propočtové kalkulace. Normové kalkulace 

jsou sestaveny na základě operativních či plánovaných norem. Propočtové kalkulace 

jsou sestavovány na základě různých propočtů či podkladů, které nemají charakter 

podrobných norem spotřeby ekonomických zdrojů. [7] 

Normové kalkulace 

Normové kalkulace se dále dělí na operativní a plánové kalkulace. 

Operativní kalkulace se vyuţívá při zadávání nákladového úkolu výrobním útvarům 

a při kontrole jejich plnění. Sestavuje se vţdy v případě změn v průběhu výrobního procesu. 

Operativní kalkulace určuje výši nákladů za předpokladu, ţe budou podnikem dodrţeny 

konstrukční, technologické a výrobní předpoklady. [12] 

Plánové kalkulace se sestavují na základě operativních norem platných k začátku 

plánovaného období, pro které se plánová kalkulace stanoví. Zpravidla se jedná o období 

jednoho roku. Do operativních norem se promítají veškeré změny norem spotřeby, 

které budou podle plánu provedeny v plánovaném období. Plánové kalkulace 

jsou charakteristické svou intervaloví, protoţe platí po celé plánované období 

a tak představují průměrné plánované náklady daného výkonu. Jejich pouţití je však omezeno 

spíše na sériovou či hromadnou výrobu. [8] 
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Propočtové kalkulace 

Propočtová kalkulace se sestavuje u nových výrobků v době, kdy výrobek není zcela 

technicky vyjasněn a není ještě zpracována podrobná konstrukční a technologická 

dokumentace. Podkladem pro sestavení propočtové kalkulace jsou různé náčrtky, vzorky, 

kalkulace, ceny, hmotnosti, parametry apod. stejných či podobných výrobků. [8]  

3.2.2. Výsledné kalkulace 

V případě výsledné kalkulace se jedná o završení celé kalkulační soustavy. Výsledná 

kalkulace se sestavuje aţ po dokončení příslušného výkonu. Tím funguje jako kontrolní 

nástroj všech druhů předběţných kalkulací daného výkonu. Výsledné kalkulace lze uplatnit 

především:  

- při srovnávání s některým druhem předběţné kalkulace, 

- jako jeden z podkladů pro řízení cen,  

- jako podklad pro sestavování propočtových kalkulací podobných výkonů, 

- při sestavování časových řad pro sledování dlouhodobého trendu ve vývoji 

vlastních nákladů určitého výkonu, apod. [7] 

Výsledné kalkulace mohou být charakteru okamţitého nebo intervalového.  

3.3. Metody kalkulace 

„Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení předpokládané výše, 

resp. následného zjištění skutečné výše hodnotové veličiny na konkrétní výkon“, tvrdí 

Král a kolektiv (2010, str. 124). 

Metody kalkulace závisí na předmětu kalkulace, na způsobu přičítání nákladů 

výkonům a na poţadavcích kladených na strukturu a podrobnost členění nákladů. Metody 

kalkulace se liší ve způsobu přičítání nákladů kalkulační jednici. [18] 

V současnosti existují následující metody kalkulace: 

 metoda kalkulace dělením,  

 metoda kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalentními) čísly, 

 metoda přiráţkové kalkulace, 

 metoda odčítací kalkulace, 

 metoda rozčítací kalkulace.  
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Metoda kalkulace dělením 

Jedná se o nejjednodušší metodu kalkulace, kterou lze pouţít v případě, kdy podnik 

vyrábí stejnorodé kalkulační jednice. Uplatnění této metody je především v podnicích 

se stejnorodou hromadnou výrobou, např. výroba energie, těţba uhlí, ve sluţbách apod. 

V případě, ţe se tato metoda pouţije při výrobách více druhů kalkulačních jednic, poté 

je potřeba zajistit sledování nepřímých nákladů odděleně na kaţdý druh výrobku. [3] 

Metoda kalkulace dělením s poměrovými čísly 

Tato metoda kalkulace se povaţuje za zvláštní případ metody kalkulace dělením. 

Své vyuţití nachází ve výrobě s několika druhy stejnorodých výrobků totoţného 

technologického postupu, které se navzájem liší např. rozměrem, hmotností, jakostí 

či pracností. [8] 

Metoda přiráţkové kalkulace 

Metoda přiráţkové kalkulace se uplatňuje ve výrobě několika nákladově různorodých 

výrobků s odlišnými technologickými postupy. Náklady se rozdělí do dvou skupin na náklady 

přímé a nepřímé. Přímé náklady se na příslušnou kalkulační jednici přičítají u předběţné 

kalkulace podle příslušných norem, u výsledné kalkulace se vyuţívají údaje o skutečné 

spotřebě. Nepřímé náklady jsou společné pro všechny výkony, na příslušné kalkulační jednice 

se přičítají nepřímo a to pomocí vhodně zvolené rozvrhové základny a vypočtených reţijních 

přiráţek. [12] 

Metoda odčítací kalkulace 

Zmíněná metoda se pouţije při výrobě, ve které lze povaţovat jeden z výrobků 

za hlavní a ostatní výrobky za vedlejší. Základ této metody spočívá v tom, ţe od celkových 

nákladů za zúčtovací období se odečtou vedlejší výrobky oceněné prodejními cenami 

a zůstatek je povaţován za náklady hlavního výrobku. Náklady na kalkulační jednici hlavního 

výrobku se zjistí dělením zbývajících nákladů počtem kalkulačních jednic hlavního výrobku. 

[18]  

Metoda rozčítací kalkulace 

Metoda rozčítací kalkulace se vyuţívá v případě, ţe se ve výrobě z výchozích surovin 

vyrobí několik výrobků a všechny lze označit za hlavní. Kalkulace jednotlivých výrobků 

se vypočtou z celkových nákladů výrobního procesu dle zvolených poměrových čísel. [7] 
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3.4. Charakteristika rozpočetnictví 

Rozpočetnictví představuje hlavní nástroj vnitropodnikového řízení.  

Rozpočetnictví v sobě zahrnuje pojem rozpočet, kterým se rozumí kvantitativní 

v peněţních jednotkách vyjádřené údaje o očekávané, resp. plánované realitě. 

Pomocí rozpočtů se zjistí náklady a výnosy vnitropodnikových útvarů v podniku 

na jejich plánovanou činnost za určité období. [8] 

Rozpočetnictví se zaměřuje především na budoucnost tím, ţe ve své soustavě rozpočtů 

připravuje budoucí průběh transformačního procesu podniku. Rozpočetnictví je tedy 

nástrojem hodnotového řízení – stanovuje úkoly příslušným adresátům v podniku 

a poté slouţí jako opora pro kontrolu plnění předem stanovených úkolů. Mezi základní úlohy 

rozpočtů v řízení podniku patří: 

- zefektivnit řídící proces, 

- koordinovat podnikatelské činnosti, 

- poskytnout podklad pro průběţnou kontrolu, 

- a motivovat k dosaţení cílů podniku. [7] 

Následující tabulka 3.1 zachycuje hlavní rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací. 

ROZPOČET KALKULACE 

- vypočítává se pro určité období 

- je zaměřen na náklady a výnosy 

- u nákladů je prvotní hledisko odpovědnosti 

- týká se vnitropodnikového útvaru 

- je podrobnější v reţijních nákladech 

- vypočítává se pro určitý počet výrobků 

- je zaměřena na náklady 

- u nákladů je prvotním hlediskem účelu 

jejich vynaloţení a místo vzniku 

- týká se výkonů 

- reţijní náklady zahrnuje do globálních 

poloţek 

 

Tab. 3.1: Hlavní rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací [18] 

3.5. Obsah rozpočetnictví 

Systém rozpočetnictví obsahuje zaměření na celopodnikové rozpočty a střediskové 

rozpočty. Celopodnikové rozpočty jsou sestavované za podnik jako celek, kdeţto střediskové 

rozpočty se stanoví pro úkoly konkrétních středisek.  
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Výše zmíněný systém rozpočetnictví v sobě zahrnuje i podmnoţiny rozpočtu:  

 rozpočty nákladů a výnosů, 

 rozpočty stavových veličin, 

 rozpočty peněţních toků.  

Rozpočty nákladů a výnosů představují objem penězi vyjádřené spotřeby 

ekonomických zdrojů v daném středisku za určité rozpočtové období, kterým nejčastěji bývá 

kalendářní, příp. hospodářský rok. Rozpočtované údaje se rozdělují do jednotlivých měsíců. 

Příkladem celkového rozpočtu nákladů a výnosů je roční rozpočtová výsledovka sestavená 

za celý podnik, která vzniká sumarizací všech dílčích rozpočtů nákladů a výnosů. [7] 

Rozpočty stavových veličin zahrnují rozpočty, které zobrazují předpokládaný stav 

jednotlivých poloţek majetku a závazků k určitému okamţiku. Jde o plánovaný stav majetku 

a závazků k určitému časovému okamţiku. Příkladem stavových rozpočtů je např. rozpočet 

konečného stavu zásob materiálu, rozpočet konečných stavů pohledávek či závazků apod. 

Sumarizace dílčích stavových rozpočtů představuje rozpočtovou rozvahu. [8] 

Rozpočty peněţních toků obsahují údaje o plánovaném toku za rozpočtové období. 

Mezi údaje o plánovaném toku patří informace o přijatých a vydaných peněţních prostředcích 

a jejich ekvivalentech. Příkladem je např. rozpočet inkasa pohledávek či rozpočet výdajů 

na nákup základního materiálu apod. V agregátní podobě se jedná o rozpočtový výkaz 

peněţních toků, který především informuje o solventnosti a likviditě podniku. [7] 

Obsah rozpočtů lze spojit se strategickou a operativní oblastí řízení, za které 

se sestavují strategické a operativní rozpočty. Zde hraje svou roli délka rozpočtového období. 

Strategické rozpočty obsahují peněţní kvantifikaci strategických plánů podniku a finančních 

dopadů strategických kroků.  Operativní rozpočty navazují na strategické rozpočty a skládají 

se z podrobných konkrétních údajů prvního strategického rozpočtu (za jednotlivé měsíce 

či střediska). [8] 

3.6. Klasifikace rozpočtů 

Členění rozpočtů z hlediska časového je následující:  

- krátkodobé rozpočty (měsíční, čtvrtletní, roční), 

- střednědobé rozpočty (jedná se o období 1 aţ 5 let), 

- dlouhodobé rozpočty (období delší neţ 5 let; tento typ rozpočtů se pouţívá 

převáţně k hodnocení dlouhodobých investičních projektů).  
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Členění rozpočtů z hlediska předmětu představuje: 

- dílčí střediskové rozpočty (např. rozpočet reţijních nákladů) – rozpočtování 

je omezeno pouze na sestavení úkolu pro středisko a na kontrolu plnění úkolu; 

- kompletní podnikový rozpočet, který zahrnuje celkový ekonomický pohled 

na podnik a skládá se z plánované výsledovky, plánované rozvahy 

a plánovaného výkazu cash flow (výkaz peněţních toků). [8] 

Členění rozpočtů z hlediska způsobu sestavení je: 

 pevný rozpočet, 

 pruţný rozpočet, 

 přírůstkový rozpočet, 

 rozpočet vycházející z nuly, 

 rozpočty sestavované za pevné období a klouzavé rozpočty. 

Pevný rozpočet, označován také jako fixní rozpočet, se pouţívá pro útvary, 

ve kterých nedochází ke kolísání zaměstnanosti a u nichţ je obtíţné měření výkonů. 

Pevný rozpočet lze vyuţít např. v útvarech výzkumu a vývoje, zdravotní péče apod. 

Pruţný rozpočet, nazývaný také flexibilním, variantním či alternativním rozpočtem, 

je účinnějším nástrojem řízení reţijních nákladů výrobních útvarů. Pruţný rozpočet 

je postaven na základě rozlišení variabilních a fixních reţijních poloţek. [14] 

Přírůstkový rozpočet, nazývaný téţ jako indexní, vychází z dosaţené skutečnosti 

minulých období, a dále se data upraví o procentní podíl, který zahrnuje cenové změny 

a změny rozpočtovaného objemu činnosti nebo aktivity. Rozpočet vycházející z nuly spočívá 

v tom, ţe se při sestavování nevychází z údajů o rozpočtované veličině v minulých obdobích, 

nýbrţ se vychází z přehledu činností, které daný útvar bude provádět v hodnoceném 

budoucím období. [10] 

Rozpočet sestavený za pevné období se stanovuje za určité časové období, kterým 

můţe být kalendářní měsíc, čtvrtletí či rok. Klouzavý rozpočet vychází z následujících zásad: 

- sestavuje se na určité základní období a navíc i v členění na kratší časové 

úseky, které představují aktivní roli aktualizace rozpočtu, 

- na konci dílčího úseku rozpočtu se úkoly na další období zpřesňují a bere 

se v úvahu dosavadní plnění rozpočtu a budoucí očekávané změny podmínek, 

- aby se zachovalo rozpočtové období, připojí se rozpočet následujícího dílčího 

období. [12] 
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3.7. Organizace rozpočetnictví 

Organizace procesu rozpočetnictví úzce souvisí s vyuţitím rozpočtů při řízení pomocí 

ekonomicky vyjádřených veličin. Úloha rozpočtů v ekonomickém řízení spočívá v řízení 

a ve stanovení předběţných a výsledných informací. Oblast předběţných informací 

se odehrává před začátkem řízeného procesu. Oblast výsledných informací se uskutečňuje 

v průběhu a po skončení řízeného procesu a jejím prvotním účelem je sledování, v jaké míře 

dochází k plnění předem stanovených výsledků. Rozdíl mezi předběţnými a výslednými 

informacemi se nazývá odchylka a představuje důleţitou informaci pro manaţery, protoţe 

jim dává směr a určuje, na které oblasti se zaměřit více, čímţ mohou provádět určitá opatření 

směřující k stanovenému cíli. [7] 

3.7.1. Proces sestavování rozpočtu 

Důleţitým předpokladem kvalitního rozpočtu je zavedení vhodných postupů 

k sestavení rozpočtu. Pravidlem je, ţe v podniku jsou pověřeni sestavením rozpočtu konkrétní 

pracovníci z oblasti controllingu. Ti pomáhají zodpovědným řídícím pracovníkům středisek 

s přípravou rozpočtů. Podnik by si měl určit tým pro sestavení rozpočtu, jehoţ členy by měli 

být výkonní řídící pracovníci, kteří zastupují hlavní oblasti činnosti podniku. Důleţité je, 

aby rozpočty byly navrţeny a sestaveny reálně a koordinovaně. Tým pro sestavení rozpočtu 

spolupracuje s oddělením controllingu při přípravě rozpočtů, zpracovávají postupy a metody 

sestavení rozpočtu. Oddělení controllingu zajišťuje také včasnost sestavení rozpočtu, 

a proto je důleţité sestavit časový harmonogram rozpočtu, který určuje pořadí sestavení 

rozpočtů a jejich termíny pro prezentaci. Řídící pracovníci středisek před schválením rozpočtu 

musí prezentovat svůj stanovený rozpočet. V případě, ţe není po prezentaci rozpočet 

schválen, je nutné jeho přepracování a předloţení rozpočtu k novému projednání. [4] 

3.7.2. Tvorba systémů rozpočtů firmy 

Rozpočty firmy mají za úkol konkretizovat cíl podniku na úroveň kvantifikovaných 

výstupů, podrobně členit podnikové aktivity a činnosti z hlediska jejich závislosti a dopadu 

na hlavní výdělečnou činnost podniku, a to vše v časovém intervalu. Pro tvorbu rozpočtů 

v podniku existují dvě metody: 

 metoda sestavení rozpočtů reţijních nákladů středisek, 

 metoda hlavního podnikového rozpočtu.  
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Metoda sestavení rozpočtů reţijních nákladů středisek 

Při sestavení rozpočtů reţijních nákladů středisek postupují řídící pracovníci 

dle podrobných metodických pravidel zpracovaných oddělením controllingu. Tyto pravidla 

obsahují především postupy sestavení rozpočtu, strukturu rozpočtovaných reţijních nákladů 

střediska, metodu stanovení rozpočtovaných nákladů střediska a způsob kontroly dodrţení 

rozpočtu. [4] 

Obecně existují dvě metody pro sestavení rozpočtů reţijních nákladů středisek. 

První metoda vychází z údajů o nákladech v minulosti. Druhá metoda se zaměřuje 

na budoucnost, proto se veškeré propočty odvozují od očekávaných budoucích aktivit a cen 

na příslušných trzích ekonomických zdrojů, které budou nutné k zajištění výkonů střediska. 

Nejčastějším příkladem uţití je indexní metoda, kdy pomocí indexů očekávaného růstu 

či poklesu rozpočtových poloţek se upraví údaje o minulosti. [8] 

Metoda sestavení hlavního podnikového rozpočtu 

Metoda sestavení hlavního podnikového rozpočtu představuje pohled na celý podnik 

v rozpočtovém období kalendářního, příp. hospodářského roku v členění na jednotlivé měsíce. 

Hlavní podnikový rozpočet se skládá z rozpočtové výsledovky, rozpočtové rozvahy 

a rozpočtu peněţních toků. Zmíněné rozpočty se zaměřují na vyjádření předpokládané 

budoucí finanční situace podniku, na efektivnost jeho činnosti a jsou sestavovány 

ve zjednodušené struktuře. Úkolem hlavního podnikového rozpočtu je pomoci vrcholovému 

managementu podniku při rozhodování, při předvídání budoucího stavu podniku a s hledáním 

variant k zlepšení chodu podnikových procesů. Sestavení návrhu hlavního podnikového 

rozpočtu v podniku je úkolem útvaru controllingu. [7] 

3.7.3. Systém rozpočtů jako nástroj komunikace, koordinace a motivace 

Systém rozpočtů podporuje fungování celého podniku jako důleţitého komunikačního 

kanálu. Pokud manaţeři v průběhu sestavování rozpočtů spolu komunikují, vede 

to k rozsáhlejšímu záběru při odhalování budoucích variant vývoje firmy a podporuje 

se tím koordinace mezi jednotlivými aktivitami podniku a manaţery, kteří mají odpovědnost 

za jejich efektivní realizaci. V případě vzájemné komunikace lze předejít případným 

konfliktům. Kvalita sestavovaných rozpočtů tedy závisí především na způsobu komunikace 

řídících pracovníků a manaţerů, ale také i na vzájemné koordinaci jejich rozhodování. [10] 
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Dle mého názoru je vhodné, aby podnik měl informace o systému rozpočtů zapracován 

do svých interních metodických směrnic a prováděl průběžnou aktualizaci. Díky interním 

směrnicím lze zajistit efektivní přípravu a plnění rozpočtů. 

Rozpočet ovlivňuje chování řídících pracovníků a motivuje jejich činnosti v souladu 

se stanovenými cíli podniku. V případě rozpočtů by měly být splněny dva předpoklady, 

kterými jsou: 

- řídící pracovníci nesou zodpovědnost za činnost konkrétních středisek, 

proto by se měli aktivně podílet na přípravě rozpočtů nákladů středisek; 

- důleţité je vytvořit rovnováhu mezi soutěţivostí a kooperací v podniku. 

Při hodnocení dosaţených výsledků daného střediska by se mělo brát v úvahu 

vedle pevně stanovených ukazatelů rozpočtů i relativní hodnocení výsledků, 

kterých středisko dosáhlo v návaznosti na činnost střediska. [4] 

 

3.7.4.  Kontrola plnění rozpočtů 

Kontrola plnění rozpočtů je postavena na základě kvantifikace a analýzy odchylek 

mezi skutečně dosaţenou a rozpočtovanou úrovní hodnocené veličiny.  

Snadnější pro vyhodnocení jsou operativní (krátkodobé) kontroly. Největší význam 

operativních kontrol je u rozpočtu cash flow (peněţních toků), které se provádějí i denně. 

Delší časový úsek je v případě kontroly rozpočtové výsledovky a rozvahy. Výsledovka 

se kontroluje v časovém rozmezí jednoho kalendářního měsíce aţ čtvrtletně, 

rozvaha v časovém úseku čtvrtletně aţ pololetně. Při zjišťování odchylek se skutečně 

dosaţené veličiny porovnávají se třemi typy rozpočtů: 

 s absolutním rozpočtem – ten se uplatňuje u veličin, které nemají vztah 

k měřitelnému objemu aktivity nebo u obtíţně kvantifikovatelných aktivit; 

 s rozpočtem lineárně přepočteným – tento rozpočet má význam v případě, 

ţe hodnocená veličina bezprostředně souvisí s růstem, příp. poklesem výkonů 

a tehdy, pokud smyslem kontroly je vyjádření efektu z lepšího či horšího 

vyuţití kapacity; 

 a s variantně přepočteným rozpočtem – uvedený rozpočet se uplatňuje 

u rozpočtovaných veličin, které jsou různě ovlivněny vývojem podnikatelské 

aktivity. [10] 
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Kontrola plnění rozpočtů je pro podnik důležitá. Její význam spočívá ve zjištění 

odchylek a jejich následné analýzy. Odchylky mohou vzniknout např. při nereálně stanoveném 

úkolu rozpočtu nebo odlišným vývojem podmínek v období jiném, než ve kterém byl rozpočet 

sestaven.  

Mezi základní typy odchylek se řadí:  

- kvalitativní odchylky,  

- kvantitativní odchylky,  

- sortimentní odchylky,  

- odchylky z výtěţnosti a úspornosti vynakládaných ekonomických zdrojů. [10] 

Vzniklé odchylky mezi skutečným a plánovaným rozpočtem musí být v podniku 

klasifikovány z hlediska jejich významnosti. U každé odchylky je nutné zjistit příčinu a určit 

opatření, která povedou k odstranění odchylek.  

Aby se stal rozpočet účinným nástrojem řízení v podniku, musí být zajištěno nejen 

účinné a reálné sestavení rozpočtu, ale především musí být zajištěna i kvalitní kontrola 

dodržování rozpočtu. Jednou z kontrol je kontrola dodržení rozpočtu režijních nákladů. 

Způsoby kontroly dodržení rozpočtu režijních nákladů mohou být uskutečněny 

prostřednictvím interních výnosů a výsledku hospodaření střediska, či porovnáním skutečně 

vynaložených a rozpočtovaných nákladů pomocí tří typů rozpočtů, které byly zmíněny výše.  

Při kontrole plnění rozpočtů má své místo také útvar controllingu. Už při sestavení 

rozpočtu nákladů se řídí pracovníci dle metodických pravidel, které sestavuje právě oddělení 

controllingu. Základem účinného fungování controllingu je koordinace, plánování a následná 

kontrola. Proto se oddělení controllingu zabývá také odchylkami skutečnosti od původních 

plánovaných rozpočtů. Následně musí provést rozhodnutí, která povedou k nápravě či budou 

sloužit jako prevence do budoucna.  

Průběžnou kontrolou plnění rozpočtů mohou pracovníci porovnat skutečně vynaložené 

náklady s předem stanovenými náklady v členění dle nákladových skupin a tím zjistit, 

které náklady se nevyvíjejí dle stanoveného rozpočtu nákladů a kterým nákladům rozpočtu 

věnovat větší pozornost.  
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4. Vyuţití nákladového účetnictví v zemědělském podniku 

 

4.1. Charakteristika vybraného zemědělského podniku ODV Oldřišov 

Obchodní druţstvo vlastníků Oldřišov, dále jen ODV Oldřišov, sídlí v obci Oldřišov, 

ulice Opavská 42, IČ: 47676477. Jak jiţ sám název firmy napovídá, jedná se o právní formu 

druţstva, které vzniklo dne 3. 3. 1994, tj. dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Druţstvem se dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, rozumí společenství 

neuzavřeného počtu osob zaloţeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, 

sociálních nebo jiných potřeb svých členů. 

Předmětem podnikání
3
 ODV Oldřišov je: 

 zemědělská výroba, která zahrnuje ţivočišnou i rostlinnou výrobu; 

 silniční motorová doprava  

 nákladní vnitrostátní provozována vozidly o největší povolené 

hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 

 nákladní vnitrostátní provozována vozidly o největší povolené 

hmotnosti nad 3,5 tuny, 

 nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti do 3,5 tuny včetně; 

 opravy ostatních dopravních prostředků; 

 ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým 

organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky; 

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona.  

Základem úspěšného podnikání ODV Oldřišov je rostlinná výroba, která zahrnuje 

pěstování a prodej obilovin (ječmen, pšenice), kukuřice, řepky, cukrové řepy a vojtěšky. 

Rostlinná výroba se pěstuje na 650 Ha. V ţivočišné výrobě ODV Oldřišov chová 

110 ks dojnic, 54 ks telat, 31 ks mladého chovného skotu, 28 ks jalovic vysokobřezích 

a 1 ks býka. 

V současnosti ODV Oldřišov zaměstnává 20 zaměstnanců, z toho 

5 technicko-hospodářských pracovníků (předseda, agronom-mechanizátor, zootechnik, hlavní 

účetní, mzdová účetní), 8 pracovníků v rostlinné výrobě na pozici řidič či dělník, 

a 7 pracovníků v ţivočišné výrobě, z toho 2 krmiči a 5 ošetřovatelek skotu.  

                                                           
3
  Zdroj: Obchodní rejstřík firem. Obchodní druţstvo vlastníků Oldřišov. ObchodniRejstrik.cz [online].©2000-

2011[cit.2012-02-23].Dostupné z: http://obchodnirejstrik.cz/obchodni-druzstvo-vlastniku-oldrisov-47676477/ 

http://obchodnirejstrik.cz/obchodni-druzstvo-vlastniku-oldrisov-47676477/
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Schéma 4.1: Organizační struktura podniku ODV Oldřišov 

Základním dokumentem ODV Oldřišov jsou stanovy. Jde o vnitřní předpis, 

který upravuje fungování druţstva a splňuje náleţitosti dle obchodního zákoníku. 

ODV Oldřišov splňuje také poţadavek na minimální základní kapitál, který činí 50 000 Kč. 

Výše členského vkladu je 30 000 Kč.  

Statutárním orgánem ODV Oldřišov je představenstvo, které tvoří dle stanov 

Josef Dostál (ve funkci předsedy představenstva a zároveň předsedy druţstva), Josef Ševčík 

(ve funkci místopředseda představenstva), Jan Bolacký a Iveta Dostálová. Za představenstvo 

jedná navenek předseda představenstva, příp. místopředseda představenstva. Je-li potřeba 

k právnímu úkolu písemné formy, musí být dle stanov uveden podpis předsedy představenstva 

a místopředsedy představenstva. Představenstvo řídí činnost druţstva a rozhoduje 

o všech záleţitostech ODV Oldřišov. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1: Areál firmy ODV Oldřišov 
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4.1.1. Forma vedení nákladového účetnictví ODV Oldřišov 

Nákladové účetnictví ODV Oldřišov slouţí k zachycení a k řízení procesů, 

které probíhají uvnitř podniku ve vztahu k výrobkům, pracím a sluţbám. Vyuţití nákladového 

účetnictví ODV Oldřišov je především pro řízení nákladů a výnosů. Organizace nákladového 

účetnictví ODV Oldřišov je zcela v kompetenci podniku a je určeno pomocí vnitropodnikové 

směrnice. ODV Oldřišov účtuje pomocí podnikového informačního systému IMES. 

Účtový rozvrh pouţívaný v účetnictví má ODV Oldřišov uveden ve vnitropodnikové směrnici 

a v programu IMES. 

Podnikový informační systém IMES představuje moderní informační systém, který: 

- je určen všem typům firem, od malých, po střední aţ velké firmy; 

- obsahuje kvalitní analytický základ a rozsáhlé moţnosti nastavení; 

- je postaven na základě dlouholetých zkušeností s vývojem a provozem systému 

ProfES a je zároveň jeho pokračovatelem; 

- je modulárním systémem sloţený z několika desítek modulů, které pokryjí 

poţadavky kaţdého zákazníka. [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2: Základní modulární struktura software IMES
4
 

                                                           
4
 Zdroj: Ekonomický informační systém ERP IMES. Modul. Imes.cz [online]. © 2012 [cit. 2012-02-29]. 

Dostupné z: http://www.imes.cz/modul/imes 
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Obr. 4.2 ukazuje přehled modulů systému IMES. V současnosti tento systém 

obsahuje 48 modulů, které firma SOFTWARE OK Příbram, s.r.o. dále rozvíjí a zdokonaluje. 

Nedělitelnou součástí systému IMES je vedení nákladového účetnictví. Zpracování 

nákladového účetnictví lze nastavit dle potřeb a pravidel účetní jednotky. Systém umoţňuje 

základní třídění informací v rámci účetní jednotky dle zvolených hledisek, např. na střediska, 

provozy, výkony, zakázky, osoby, stroje apod. Za všechna hlediska lze zpracovat kompletní 

výsledovku, či jen výběr z vybraných účtů. Účtový rozvrh je dodáván jen vzorově. 

Systém IMES pracuje s účtovým rozvrhem sestaveným daným podnikem. Účet je v systému 

nastaven šestimístně, poslední tři místa jsou volitelná podnikem. [29] 

Pořizovaná data jsou průběţně kontrolována specifickými kontrolami. Kontrola 

je řízena prostřednictvím parametrů, které jsou nastaveny legislativně, podnikově 

či uţivatelsky. Výhodou při zpracování dat v systému IMES je moţnost získání aktuálních 

výstupních informací v kaţdém okamţiku. Jedná se např. o stav pohledávek či závazků, 

o stavy na skladech, apod. Mezi další výhody softwaru IMES patří snadná přístupnost dat 

minulých období, bezpečné uloţení dat pomocí automatických záloh, integrace 

se standardními aplikacemi typu OpenOffice, Word, Excel, Internetové prohlíţeče apod. [25]  

Autorem informačního systému IMES je česká softwarová společnost s názvem 

SOFTWARE OK Příbram, s.r.o., která je dodavatelem podnikových informačních systémů. 

Jiţ 16 let se tato společnost zabývá vývojem a následnou aplikací podnikových informačních 

systémů, mezi které také patří jiţ zmíněný podnikový informační software IMES. 

Dle mého názoru je program IMES vhodně zvolen firmou ODV Oldřišov. Vybraný 

program obsahuje potřebné moduly pro optimální řízení nejen finančního účetnictví, ale také 

nákladového účetnictví. Díky modulu Kalkulace, rozbory se může firma ODV Oldřišov 

zaměřit na náklady a kalkulační vzorce, a to jak pro živočišnou, tak pro rostlinnou výrobu. 

V každém okamžiku může podnik ODV Oldřišov z programu získat aktuální výstupní 

informace, které jsou potřebné pro další rozhodování a řízení. Výhodou pro firmu 

ODV Oldřišov je také struktura 4 modulů se zaměřením právě na zemědělství. 

Jedná se o moduly s názvem Pozemky, Zelená nafta, Zvířata a ústřední evidence, 

a Nedokončená výroba. Pro živočišnou výrobu ODV Oldřišov využívá modul Zvířata, pomocí 

kterého vede účetní skladovou evidenci zvířat včetně všech pohybů (narození, nákupy, 

prodeje, převody, úmrtí) a odpisů. Pro rostlinnou výrobu ODV Oldřišov používá modulu 

Pozemky, ve kterém sleduje především aplikaci hnojiv a jiných ochranných prostředků 

v členění podle pozemků, účelu, dávky, data a druhu aplikace.  
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Nákladové účetnictví ODV Oldřišov je vedeno kombinovaně pomocí analytických 

účtů k syntetickým účtům finančního účetnictví a pomocí samostatného účetního okruhu 

v účtových skupinách účtové třídy 8 – Vnitropodnikové náklady a účtové 

třídy 9 -Vnitropodnikové výnosy. Nákladové účetnictví vede ODV Oldřišov pomocí 

vyhrazeného modulu v podnikovém informačním systému IMES.  

Náplní účtové třídy 8 – Vnitropodnikové náklady jsou náklady, které vznikají uvnitř 

podniku mezi středisky ODV Oldřišov navzájem. Nejpouţívanější účty vnitropodnikových 

nákladů podniku ODV Oldřišov zobrazuje následující tabulka 4.1. 

Číslo účtu Název účtu 

800 100 Vnitropodnikové náklady střediska 100 (rostlinná výroba) 

800 200 Vnitropodnikové náklady střediska 200 (ţivočišná výroba) 

800 890 Traktory 

800 960 Výrobní reţie 

800 970 Správní reţie 

Tab. 4.1: Přehled nejpouţívanějších účtů vnitropodnikových nákladů ODV Oldřišov 

 

Účtová třída 9 – Vnitropodnikové výnosy obsahuje výnosy, které vznikají taktéţ 

uvnitř podniku mezi středisky navzájem. Nejpouţívanější účty vnitropodnikových výnosů 

ODV Oldřišov zachycuje tabulka 4.2. 

Číslo účtu Název účtu 

900 100 Opravárenské práce pro středisko 100 (rostlinná výroba) 

900 200 Práce na realizaci pro středisko 200 (ţivočišná výroba) 

900 890 Traktory 

900 960 Výrobní reţie 

900 970 Správní reţie 

Tab. 4.2: Přehled nejpouţívanějších účtů vnitropodnikových výnosů ODV Oldřišov 
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ODV Oldřišov používá účtovou třídu 8 – Vnitropodnikové náklady a účtovou třídu 

9 - Vnitropodnikové výnosy především pro kalkulaci k rozpuštění výrobních a správních režií. 

Hlavní úkolem režie je doplnit kalkulace výkonů a služeb o režijní a jiné nepřímé náklady, 

a to pomocí rozvrhové základny. Pro rostlinnou výrobu používá ODV Oldřišov rozvrhovou 

základnu vyrobeného množství v tunách a počet Ha jednotlivých plodin. ODV Oldřišov má 

pro živočišnou výrobu nastaveny rozvrhové základy, mezi které patří počet vyrobeného 

množství, počet krmných dnů a objem produkce v litrech. ODV Oldřišov používá spojovací 

účet 999, který slouží především ke kalkulacím a k účtování naturálií, např. vyrobené 

množství, prodané množství, krmné dny, oseté Ha apod. K spojovacímu účtu 999 používá 

ODV Oldřišov analytickou evidenci. 

Nákladového účetnictví ODV Oldřišov je orientováno výkonově. Řízení po linii 

výkonů zachycuje vztah nákladů ODV Oldřišov k jeho jednotlivým výkonům. ODV Oldřišov 

pouţívá členění nákladů druhové (v účtovém rozvrhu), účelové (jednicové a reţijní náklady) 

a podle potřeb rozhodování (variabilní a fixní náklady). Pro účely kalkulace výkonů pouţívá 

také kalkulační členění nákladů (náklady přímé a nepřímé). 

Vnitropodniková směrnice k vedení účetnictví ODV Oldřišov zabezpečuje vztah 

nákladového a finančního účetnictví a slouží k využití při řízení jeho hospodářské činnosti. 

Podává podklady o předmětu kalkulace, o struktuře jednotlivých kalkulačních vzorců včetně 

náplně položek kalkulačních vzorců, stanovuje metody kalkulace, termíny zpracování 

výsledných kalkulací a způsob využití výsledných kalkulací. Vnitropodniková směrnice 

k vedení účetnictví byla poprvé sestavena firmou ODV Oldřišov v roce 1994 a nadále 

je aktualizovaná vždy při změnách zákona o účetnictví.  

4.2. Vymezení pojmu podnikání v zemědělství 

„Zemědělství představuje prvotní součást národního hospodářství, které získává 

produkty rostlinné a ţivočišné povahy buď v přímém, nebo zprostředkovaném vztahu 

s přírodou“, tvrdí Homolka (2008, str. 7). 

V porovnání s řadou jiných odvětví má zemědělství své charakteristické rysy, mezi 

které patří např. biologický proces, sezónní charakter výroby, či vliv přírodních činitelů 

na průběh výroby. Význam zemědělství spočívá v oblasti: 

- produkční – představuje produkci přímých potravin a surovin 

pro potravinářský průmysl ve vhodné struktuře, kvalitě a ceně, 
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- sociální a demografické – zaměřuje se na vytváření pracovních příleţitostí 

v zemědělství, 

- ekologické a krajinotvorné – omezování znečišťování ţivotního prostředí. [6] 

Definici pojmu podnikání v zemědělství upravuje zákon č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, § 2e následovně: 

„Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá 

provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem 

a která, pokud se jedná o osobu fyzickou, dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním 

úkonům, má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky 

nebo o občana členského státu Evropské unie, a pohovorem před místně příslušným obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností prokáţe základní znalost jazyka českého.  

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí: 

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, 

okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické uţití 

na pozemcích vlastních, pronajatých nebo uţívaných na základě jiného právního důvodu, 

popřípadě provozovaná bez pozemků, 

b) ţivočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či ţivočichů za účelem 

získávání, zpracování a výroby ţivočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu 

a chov sportovních a dostihových koní, 

c) produkce chovných a plemenných zvířat, vyuţití jejich genetického materiálu a získávání 

zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b), 

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, 

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin; 

f) chov ryb, vodních ţivočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod 

na pozemcích vlastních, pronajatých nebo uţívaných na základě jiného právního důvodu, 

g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo uţívaných na základě jiného 

právního důvodu, 

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. 

Zemědělský podnikatel je oprávněn poskytovat práce, výkony a sluţby, které souvisejí 

výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se vyuţijí prostředky nebo zařízení slouţící 

zemědělskému podniku k zemědělské výrobě.“ 
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4.3. Kalkulační vzorce v zemědělství 

Pro odvětví zemědělství je stanoven obecný vzorec pro kalkulaci nákladů, který je 

informačním podkladem pro hodnocení jednotlivých nákladových poloţek výrobků. Strukturu 

obecného kalkulačního vzorce pro zemědělskou výrobu znázorňuje následující schéma 4.2.  

Schéma 4.2: Obecný kalkulační vzorec v zemědělství [21] 

Ve vnitropodnikové směrnici si podnik stanoví strukturu kalkulačních vzorců 

s ohledem na jeho činnost a podmínky, ve kterých podniká. Náklady pro účely kalkulace 

stanoví podnik jako přímé, které se přímo podílejí na kalkulovaný výkon a nepřímé, které 

se nepřímo podílejí na kalkulační jednici.  

1. Nakoupený materiál 

(osiva, sadba, krmiva, steliva, hnojiva, chemické ochranné prostředky a ostatní přímý 

materiál) 

2. Výrobky vlastní výroby 

(osiva, krmiva, steliva, hnojiva a ostatní vlastní výrobky) 

3. Ostatní přímé náklady a sluţby 

(nájemné, spotřeba energie, pojistné, daň z pozemků, aj.) 

4. Mzdové a osobní náklady 

(mzdové a ostatní osobní náklady včetně příspěvků na zdravotní a sociální 

zabezpečení) 

5. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

(účetní odpisy DNHM, které jsou přímo kalkulované k jednotlivým výkonům) 

6. Odpisy zvířat 

(účetní odpisy zvířat) 

7. Práce vlastních mechanizačních prostředků, opravy a udrţování 

(náklady pomocných činností) 

8. Výrobní reţie 

9. Správní reţie 

 Σ Náklady celkem 
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4.3.1. Kalkulační vzorce a náklady v rostlinné výrobě 

Obecný kalkulační vzorec pro rostlinnou výrobu charakterizuje následující 

tabulka 4.3, ve které jsou uvedeny jednotlivé poloţky kalkulačního vzorce ve vztahu 

k účtovému rozvrhu.  

 Poloţky kalkulačního vzorce Zachycení návaznosti na účtové skupiny 

a syntetické účty účtového rozvrhu 

1. Nakoupená osiva a sadba 501 

2. Vlastní osiva a sadba 613 MD 

3. Nakoupená hnojiva 501 

4. Vlastní hnojiva 613 MD 

5. Prostředky ochrany rostlin 501 

6. Ostatní přímý materiál 501 a 613 MD 

7. Ostatní přímé náklady a sluţby 502, 503, 555, 562 a účty skupiny 51, 53, 54 

8. Pracovní náklady celkem Účty skupiny 52 

9. Odpisy DNHM 551 

10. Náklady pomocných činností Náklady vnitropodnikového účetnictví 

11. Výrobní reţie Náklady vnitropodnikového účetnictví 

12. Správní reţie Náklady vnitropodnikového účetnictví 

Σ Náklady celkem Součet poloţek 1 aţ 12 

Tab. 4.3: Kalkulační vzorec v rostlinné výrobě
5
 

                                                           
5
 Zdroj: POLÁČKOVÁ, Jana a kol. Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství. Praha: Ústav 

zemědělské ekonomiky a informací, 2010. 73 s. ISBN 978-80-86671-75-8.  
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Charakteristika jednotlivých poloţek kalkulačního vzorce v rostlinné výrobě: 

Nakoupená osiva a sadba – jedná se o přímou spotřebu nakoupených osiv a sadby; 

Vlastní osiva a sadba – zde se řadí spotřeba osiv a sadby vlastní výroby v ocenění na úrovni 

vlastních nákladů na jejich výrobu v podniku; 

Nakoupená hnojiva – jde o přímou spotřebu průmyslových hnojiv v rostlinné výrobě; 

Vlastní hnojiva – jedná se o statková hnojiva; 

Prostředky ochrany rostlin – přímá spotřeba ochranných prostředků pro jednotlivé rostliny;  

Ostatní přímý materiál – zde se řadí především spotřeba pytlů a obalů při přípravě výrobků 

k expedici, spotřeba motouzu či spotřeba ostatního materiálu pro rostlinnou výrobu; 

Ostatní přímé náklady a sluţby – jde např. o spotřebu vody, energie, plynu, opravy 

a udrţování, daň z nemovitosti a daň z pozemků v úseku rostlinné výroby; 

Pracovní náklady celkem – obsahují přímé mzdové náklady, včetně nákladů na zákonné 

sociální a zdravotní pojištění pro jednotlivé úseky rostlinné výroby; 

Odpisy DNHM – jedná se o účetní odpisy, které vyjadřují skutečné opotřebení DNHM; 

Náklady pomocných činností – jde o skutečné náklady pomocných prací v rostlinné výrobě 

např. práce traktorů, kombajnů, nákladní autodopravy apod.; 

Výrobní reţie – zde patří část výrobní reţie vztahující se k rostlinné výrobě; 

Správní reţie – jedná se o část správní reţie, která spadá do rostlinné výroby. [16] 

Náklady a kalkulace rostlinné výroby ve firmě ODV Oldřišov 

ODV Oldřišov pouţívá pro rostlinnou výrobu kalkulační vzorce, které má stanovené 

ve své interní směrnici. Kalkulaci výkonů v rostlinné výrobě provádí ODV Oldřišov 

prostřednictvím programu IMES (modul Kalkulace, rozbory), ve kterém jsou taktéţ nastaveny 

kalkulační vzorce a rozvrhové základny pro jednotlivé výkony rostlinné výroby. Samotným 

kalkulacím předchází rozpočty skutečných nákladů k jednotlivým výkonům rostlinné výroby, 

které se vypočítají v programu IMES. 

Pro praktickou ukázku jsem si zvolila skutečné nákladů a kalkulační vzorce rostlinné 

výroby pro pšenici druhu ozimá a ječmen jarní. Kalkulace těchto výkonů jsou vypočítány 

firmou ODV Oldřišov jednou ročně, a to vždy ke konci kalendářního roku. Vybrané skutečné 

náklady a kalkulační vzorce uvádějí data v Kč za kalendářní rok 2010.  
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Následující tabulka 4.4 zachycuje skutečné náklady pro kalkulaci pšenici druhu ozimá: 

Tab. 4.4: Skutečné náklady ODV Oldřišov pro kalkulaci pšenice druhu ozimá 

Skutečné náklady – PŠENICE OZIMÁ 

Číslo 

syntetického účtu 

Číslo 

analytického účtu 
Název účtu 

Zůstatek v Kč 

rok 2010 

Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy Σ                1 469 463,97 

501  Spotřeba materiálu Σ                1 469 463,97 

 10 Osivo 188 616,00 

20 Hnojivo 857 485,16 

30 PHM, mazadla 177 544,30 

40 Chemické prostředky 225 452,69 

50 Náhradní díly 0,00 

60 Ochranné pomůcky 0,00 

130 Ostatní materiál 20 365,82 

131 Vlastní výrobky 0,00 

502 140 Spotřeba energie 0,00 

Účtová třída 51 Sluţby Σ                     26 378,92 

511 170 Opravy a údrţba 0,00 

512 180 Cestovné 0,00 

518 190 Ostatní sluţby Σ                     26 378,92 

 200 Sluţby pro RV 14 450,00 

240 Nájemné půdy 0,00 

260 Telefony, poštovné 0,00 

270 Ostatní sluţby 11 928,92 

Účtová skupina 52 Osobní náklady Σ                   218 789,14 

521 310 Mzdové náklady 163 273,75 

523 320 Odměny orgánů společnosti 0,00 

524 330 Náklady na zákonné sociální 

a zdravotní pojištění 

55 515,39 

528 340 Ostatní sociální náklady 0,00 

Účtová skupina 53 Daně a poplatky Σ                                  0,00 

532 410 Daň z nemovitosti 0,00 

531 420 Daň silniční 0,00 

538 430 Ostatní daně a poplatky 0,00 

592 440 Odloţená daň 0,00 

591 450 Daň z příjmů 0,00 

Účtová třída 54 Jiné provozní náklady Σ                          7 394,60 

541 510 ZC prodaného DNHM 0,00 

542 520 ZC prodaného materiálu 0,00 

548 530 Pojištění 7 394,50 

548 540 Ostatní provozní náklady 0,10 

Účtová skupina 55 Odpisy, rezervy, opravné poloţky Σ                        78 740,00        

551 550 Odpisy DNHM 78 740,00 

554,559 560 Tvorba rezerv a opr. poloţek 0,00 

Účtová skupina 56 Finanční náklady Σ                                  0,00       

568 570 Ostatní finanční náklady 0,00 

Účtová skupina 58 Mimořádné náklady Σ                                  0,00      

588 580 Ostatní mimořádné náklady 0,00 

Účtová třída 8 Vnitropodnikové náklady Σ                     747 568,90 

NÁKLADY CELKEM  2 548 335,53    
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Z tabulky 4.4 Skutečné náklady pro kalkulaci pšenice druhu ozimá, je na první pohled 

zřetelné, která nákladová položka tvoří převážnou část celkových nákladů. Jedná se o položku 

účtové skupiny 50, účet 501 – Spotřeba materiálu v částce 1 469 463,97 Kč.  

V porovnání se skutečnými náklady pšenice druhu ozimá pro rok 2009 

(viz. příloha č. 3) je účet 501 – Spotřeba materiálu v částce 1 016 481,53 Kč nižší. 

Rozdíl v částce 452 982,44 Kč je způsoben tím, že ODV Oldřišov v roce 2009 pěstovalo 

pšenici druhu ozimá na 108,6 Ha. V roce 2010 činila plocha pro pšenici druhu ozimá 

127,40 Ha. Zvětšenou plochou se zvýšila spotřeba především přímého materiálu. V roce 2009 

nebylo nakoupeno žádné osivo, ODV Oldřišov využilo svých vlastních zdrojů a naopak bylo 

používáno více než dvojnásobek chemických prostředků pro pšenici druhu ozimá. Největší vliv 

na spotřebu chemických prostředků mělo nepříznivé počasí. V roce 2010 ODV Odlřišov 

nakoupilo o necelých 50 % více hnojiva pro pšenici druhu ozimá než v roce 2009, čímž také 

narostla spotřeba materiálu u pšenice druhu ozimá. Nákupu hnojiva v roce 2010 předcházel 

rozbor půdy, který identifikoval nedostatek lepku. Z toho důvodu bylo potřeba dokoupit 

hnojivo a přidat do půdy. 

Popis poloţky  Zůstatek v příslušných 

jednotkách 

Náklady na hlavní výrobek 2 548 335,53 Kč 

Vyrobené mnoţství 750,00 t 

Půda  127,4 Ha 

Náklady / t 3 397,78 Kč 

Náklady / 1 Ha 20 002,63 Kč 

Tab. 4.5: Kalkulace vlastních nákladů pšenice druhu ozimá na jednotku za rok 2010 

Výpočet jednotkových nákladů je následující: 

Náklady na 1 t = 2 548 335,53 / 750 = 3 397,78 Kč 

Náklady na 1 Ha = 2 548 335,53 / 127,4 = 20 002, 63 Kč 

Kalkulace vlastních nákladů na jednotku, tzv. kalkulační jednici, představuje 

v ODV Oldřišov kalkulaci výslednou, která se sestavuje na základě skutečných nákladů 

a skutečně dosažené produkce. ODV Oldřišov provádí výslednou kalkulaci vždy ke konci 

účetního období, kdy má již zaúčtovány všechny náklady běžného roku. Výslednou kalkulaci 

počítá ODV Oldřišov pomocí již zmíněného programu IMES. 
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Následující tabulka 4.6 zachycuje skutečné náklady pro kalkulaci ječmene jarního: 

Tab. 4.6: Skutečné náklady ODV Oldřišov pro kalkulaci ječmene jarního 

Skutečné náklady – JEČMEN JARNÍ 

Číslo 

syntetického účtu 

Číslo 

analytického účtu 
Název účtu 

Zůstatek v Kč 

rok 2010 

Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy Σ                   942 609,94 

501  Spotřeba materiálu Σ                   942 609,94         

 10 Osivo 220 812,20 

20 Hnojivo 169 372,74 

30 PHM, mazadla 260 997,77 

40 Chemické prostředky 272 381,18 

50 Náhradní díly 0,00 

60 Ochranné pomůcky 0,00 

130 Ostatní materiál 12 000,00 

131 Vlastní výrobky 0,00 

502 140 Spotřeba energie 0,00 

Účtová třída 51 Sluţby Σ                     99 448,87           

511 170 Opravy a údrţba 0,00 

512 180 Cestovné 0,00 

518 190 Ostatní sluţby Σ                     99 448,87        

 200 Sluţby pro RV 91 536,77 

240 Nájemné půdy 0,00 

260 Telefony, poštovné 0,00 

270 Ostatní sluţby 7 912,10 

Účtová skupina 52 Osobní náklady Σ                   156 725,96  

521 310 Mzdové náklady 116 959,00 

523 320 Odměny orgánů společnosti 0,00 

524 330 Náklady na zákonné sociální 

a zdravotní pojištění 

39 766,96 

528 340 Ostatní sociální náklady 0,00 

Účtová skupina 53 Daně a poplatky Σ                                  0,00 

532 410 Daň z nemovitosti 0,00 

531 420 Daň silniční 0,00 

538 430 Ostatní daně a poplatky 0,00 

592 440 Odloţená daň 0,00 

591 450 Daň z příjmů 0,00 

Účtová třída 54 Jiné provozní náklady Σ                                  0,20 

541 510 ZC prodaného DNHM 0,00 

542 520 ZC prodaného materiálu 0,00 

548 530 Pojištění 0,00 

548 540 Ostatní provozní náklady 0,20 

Účtová skupina 55 Odpisy, rezervy, opravné poloţky Σ                                  0,00 

551 550 Odpisy DNHM 0,00 

554,559 560 Tvorba rezerv a opr. poloţek 0,00 

Účtová skupina 56 Finanční náklady Σ                                  0,00       

568 570 Ostatní finanční náklady 0,00 

Účtová skupina 58 Mimořádné náklady Σ                                  0,00      

588 580 Ostatní mimořádné náklady 0,00 

Účtová třída 8 Vnitropodnikové náklady Σ                     769 415,23 

NÁKLADY CELKEM  1 968 200,20 
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Z tabulky 4.6 Skutečné náklady pro kalkulaci ječmene jarního, je zřejmé, 

která nákladová položka tvoří největší část celkových nákladů. Jedná se stejně 

jako v předchozím případě o položku účtové skupiny 50, účet 501 – Spotřeba materiálu 

v částce 942 609,94 Kč.  

V porovnání se skutečnými náklady ječmene jarního pro rok 2009 (viz. příloha č. 3) 

je účet 501 – Spotřeba materiálu v částce 993 683,28 Kč vyšší. V roce 2010 došlo tedy 

k úspoře nákladů na spotřebu materiálu v částce 51 073,34 Kč, a to i přes to, 

že ODV Oldřišov v roce 2009 pěstovalo ječmen jarní na 129,21 Ha a v roce 2010 činila 

plocha pro ječmen jarní 147,59 Ha. ODV Oldřišov v roce 2010 snížilo spotřebu nakoupených 

hnojiv, chemických prostředků a ostatního materiálu. Důvodem snížení hnojiv a chemických 

prostředků byl vhodný stav půdy pro pěstování ječmene jarního, kterému předcházel rozbor 

půdy. Díky velké spotřebě hnojiv a chemických prostředků v roce 2009 obsahovala půda 

v následujícím roce dostatečné množství lepku, byla vyživená a vhodná pro pěstování ječmene 

jarního, což je hlavní důvod snížení spotřeby nakoupených hnojiv, chemických prostředků 

a ostatního materiálu v roce 2010. Naopak došlo v roce 2010 výrazně k zvýšení spotřeby 

pohonných hmot a mazadel. Mírně se v roce 2010 zvýšily také náklady nakoupených osiv. 

Popis poloţky  Zůstatek v příslušných 

jednotkách 

Náklady na hlavní výrobek 1 968 200,20 Kč 

Vyrobené mnoţství 590,00 t 

Půda  147,59 Ha 

Náklady / t 3 335,93 Kč 

Náklady / 1 Ha 13 335,59 Kč 

Tab. 4.7: Kalkulace vlastních nákladů ječmene jarního na jednotku za rok 2010 

Výpočet jednotkových nákladů je následující: 

Náklady na 1 t = 1 968 200,20 / 590 = 3 335,93 Kč 

Náklady na 1 Ha = 1 968 200,20 / 147, 59 = 13 335,59 Kč 

Kalkulace vlastních nákladů na jednotku, tzv. kalkulační jednici, představuje 

v ODV Oldřišov, jak již bylo zmíněno, kalkulaci výslednou, která se sestavuje na základě 

skutečných nákladů a skutečně dosažené produkce. ODV Oldřišov provádí výslednou 
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kalkulaci vždy ke konci účetního období, kdy má již zaúčtovány všechny náklady běžného 

roku. Výslednou kalkulaci počítá ODV Oldřišov pomocí vnitropodnikového programu IMES. 

Kalkulace nákladů v rostlinné výrobě jak u pšenice druhu ozimá, tak u ječmene 

jarního, je dle kalkulačního vzorce pro rostlinnou výrobu v ocenění úplných vlastních nákladů 

výkonu. ODV Oldřišov tedy zahrnuje do nákladů na kalkulační jednici celopodnikové 

náklady. ODV Oldřišov si zvolilo tento způsob oceňování kalkulace rostlinné výroby z důvodu 

téměř celoročního cyklu rostlinné výroby. Dle mého názoru je zvolená kalkulace na úrovni 

úplných vlastních nákladů výkonu správná a shodná s teoretickým výkladem.  

ODV Oldřišov sestavuje rozpočty nákladů a kalkulace pouze výsledné. Předběžné 

kalkulace nesestavuje a firmě ODV Oldřišov nevznikají žádné odchylky. Výsledné rozpočty 

nákladů a výsledné kalkulace porovnává ODV Oldřišov s minulým kalendářním rokem. 

Uvedené skutečné náklady pro kalkulaci pšenici druhu ozimá a ječmene jarního jsou 

postaveny na stejné struktuře, kterou má firma ODV Oldřišov nastavenou pro rostlinnou 

výrobu. Položky skutečných nákladů jsou shodné s položkami teoretické struktury 

kalkulačního vzorce pro rostlinnou výrobu.  

Skutečné náklady ODV Oldřišov pro kalkulaci pšenice druhu ozimá i ječmene jarního 

obsahují účtovou třídu 8 – Vnitropodnikové náklady. V případě pšenice druhu ozimá 

se jedná o částku 747 568,90 Kč a u ječmene jarního jde o částku 769 415,23 Kč. 

Do vnitropodnikových nákladů rostlinné výroby firma ODV Oldřišov spadá nákladový účet 

800 100 – Vnitropodnikové náklady střediska 100 (rostlinná výroba), účet 800 890 - Traktory, 

účet 800 960 – Výrobní režie a účet 800 970 – Správní režie.  

ODV Oldřišov má kalkulační hledisko stanoveno výkonem. Přehled jednotlivých 

výkonů rostlinné výroby zachycuje následující tabulka 4.8. 

Středisko rostlinné výroby 

Název výkonu Číslo výkonu - běţný rok Číslo výkonu – příští rok 

Pšenice ozimá 100 400 

Ječmen jarní 104 404 

Kukuřice na zrno 109 409 

Řepka 130 430 

Cukrovka 140 440 

Vojtěška 170 470 

Kukuřice na siláţ 181 481 

Tab. 4.8: Přehled výkonů ODV Oldřišov v rostlinné výrobě 
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Tabulka 4.8 zachycuje názvy a čísla všech výkonu rostlinné výroby firmy 

ODV Oldřišov. Čísla výkonu 100 – 181 používá ODV Oldřišov pro účtování o výkonech 

rostlinné výroby běžného roku. Čísla výkonu 400 – 481 využívá ODV Oldřišov k účtování 

výkonů rostlinné výroby následujícího roku. Zde tedy ODV Oldřišov zachycuje nedokončenou 

výrobu jednotlivých výkonů rostlinné výroby. 

Následující graf 4.1 poměřuje všechny výkony rostlinné výroby firmy ODV Oldřišov 

dle jejich ziskovosti za rok 2010. Ziskovost je vyjádřena v tis. Kč. 

Graf 4.1: Výkony rostlinné výroby firmy ODV Oldřišov dle jejich ziskovosti za rok 2010 

Z uvedeného grafu 4.1 je na první pohled zřejmé, které plodiny jsou v podniku 

ODV Oldřišov nejvýnosnější. Patří mezi ně právě dvě vybrané plodiny, které jsem použila 

pro přehled nákladů a následnou kalkulaci. Jedná se tedy o ječmen jarní se ziskem 

1 576 tis. Kč a pšenici druhu ozimá se ziskem 1 427 tis. Kč. Dalšími výnosnými výkony 

rostlinné výroby ODV Oldřišov je řepka se ziskem 689 tis. Kč, kukuřice na zrno se ziskem 

531 tis. Kč a kukuřice na siláž se ziskem 232 tis. Kč. Podnik ODV Oldřišov se v roce 2010 

také kromě zisku v rostlinné výrobě potýkal se ztrátou dvou výkonů rostlinné výroby. 

Ztráta byla zachycena u cukrovky ve výši 269 tis. Kč a dále u vojtěšky ve výši 73 tis. Kč. 

Ztráta cukrovky byla způsobena nízkou cenou zemědělských komodit v roce 2010. Cena 

cukrovky na 1 t klesla v porovnání s minulým rokem přibližně o 100 Kč/t. Pro srovnání 

uvádím průměrné tržní ceny cukrovky na 1 t: rok 2009 730 Kč/t, rok 2010 640 Kč/t, 

rok 2011 741 Kč/t. Cena na trhu za rok 2010 byla v porovnání s minulým a nastávajícím 

rokem nízká. Vojtěšku firma ODV Oldřišov pěstuje pouze jako krmení pro dobytek, nevznikají 

zde žádné tržby.  
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U jednotlivých výkonů rostlinné výroby je nutné zaměřit se na jejich ţivotní cyklus, 

do kterého spadá období setí aţ po období sklizně. Následující tabulka 4.9 zachycuje cykly 

setí a sklizně u vybraných dvou plodin rostlinné výroby, a to pšenici druhu ozimá a ječmene 

jarního.  

Cyklus setí a sklizně 

Postup/druh plodiny Pšenice ozimá Ječmen jarní 

Příprava Září Březen 

(hrubá příprava před zimou) 

Setí Říjen Březen 

Sklizeň Červenec, Srpen Červenec, Srpen 

Tab. 4.9: Cyklus setí a sklizně pro pšenici druhu ozimá a ječmen jarní 

Na první pohled je viditelný rozdíl především v přípravě a setí obou vybraných rostlin. 

Pšenice ozimá se připravuje a seje na podzim a následující rok v období žní se sklízí. 

Příprava ječmene jarního probíhá ve dvou fázích. Hrubá příprava (orba) se provede 

před zimou, následná úprava půdy pak na jaře. Sklizeň ječmene jarního je shodná s pšenicí 

ozima, a to v období žní. Cykly setí a sklizně pro rostlinnou výrobu má pod dohledem 

odpovědný pracovník ODV Oldřišov na pozici agronom-mechanizátor. 

U rostlinné výroby je důležité sledovat také kvalitu půdy, která se zjistí pomocí 

rozborů půdy, případně i rostlin. Rozbor půdy stanoví, zda je půda vhodná pro pěstování 

vybrané rostliny, případně určí, kolik hnojiva či chemických prostředků použít. Každý rok 

proto není stejná výše spotřeby nakoupených hnojiv a chemických prostředků. Jeden 

rok se výdaje na nákup hnojiv a chemických prostředků zvýší, další rok se ušetří. I v průběhu 

pěstování rostliny může dojít ke zvýšené potřebě hnojiv a chemických prostředků. Záleží 

to především na vlivu počasí, zda je pro danou pěstovanou plodinu příznivé, či naopak 

nepříznivé. Samozřejmě by nemělo docházek k přehnojení půdy.  

Firma ODV Oldřišov zpracovává náklady a kalkulace nákladů rostlinné výroby 

v souladu s teorií. Díky vhodně zvolenému podnikovému informačnímu systému IMES 

sestavuje ODV Oldřišov skutečné náklady a kalkulace dle obecné teorie kalkulačního vzorce 

pro rostlinnou výrobu. Skutečné náklady ODV Oldřišov zachycuje dle třídění podle 

nákladových druhů a také v souladu s účtovou osnovou zvolenou ODV Oldřišov. Kalkulace 

ODV Oldřišov vypočítává pomocí programu IMES ve vybraném modulu. Kalkulační jednici 

stanovuje firma ODV Oldřišov dle objemu produkce rostlinné výroby (t) a dle plochy (Ha). 
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4.3.2. Kalkulační vzorce a náklady v ţivočišné výrobě 

Obecný kalkulační vzorec pro ţivočišnou výrobu, včetně návaznosti jednotlivých 

kalkulačních poloţek na účtový rozvrh, charakterizuje následující tabulka 4.10. 

 Poloţky kalkulačního vzorce Zachycení návaznosti na účtové skupiny a 

syntetické účty účtového rozvrhu 

1. Nakoupená krmiva a steliva 501 

2. Vlastní krmiva a steliva 613 MD 

3. Léčiva a desinfekční prostředky 501 

4. Ostatní přímý materiál 501 a 613 MD 

5. Ostatní přímé náklady a sluţby 502, 503, 555, 562 a účty skupiny 51, 53, 54 

6. Pracovní náklady celkem Účty skupiny 52 

7. Odpisy DNHM 551 

8. Odpisy dospělých zvířat 551 

9. Náklady pomocných činností Náklady vnitropodnikového účetnictví 

10. Výrobní reţie Náklady vnitropodnikového účetnictví 

11. Správní reţie Náklady vnitropodnikového účetnictví 

Σ Náklady celkem Součet poloţek 1 aţ 11 

Tab. 4.10: Kalkulační vzorec v ţivočišné výrobě
6
 

 

                                                           
6
 Zdroj: POLÁČKOVÁ, Jana a kol. Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství. Praha: Ústav 

zemědělské ekonomiky a informací, 2010. 73 s. ISBN 978-80-86671-75-8. 
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Charakteristika jednotlivých poloţek kalkulačního vzorce v ţivočišné výrobě: 

Nakoupená krmiva a steliva – zahrnuje přímou spotřebu nakoupených krmiv a steliv; 

Vlastní krmiva a steliva – zde se řadí spotřeba krmiva a steliva vlastní výroby v ocenění 

na úrovni vlastních nákladů na jejich výrobu v podniku; 

Léčiva a desinfekční prostředky – jde o spotřebu dezinfekčních prostředků a léčiv, 

které jsou k pouţití pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat; 

Ostatní přímý materiál – patří zde spotřeba drobného materiálu k údrţbě a čištění prostor 

pro ţivočišnou výrobu, nezaviněná manka a škody do normy stanovené v interní směrnici; 

Ostatní přímé náklady a sluţby – zahrnují např. spotřebu vody, energie, plynu, opravy 

a udrţování budov, nájemné budov, daň z nemovitosti u budov, které se řadí do úseku 

ţivočišné výroby, veterinární výkony apod. 

Pracovní náklady celkem – obsahují přímé mzdové náklady, včetně nákladů na zákonné 

sociální a zdravotní pojištění pro jednotlivé úseky ţivočišné výroby; 

Odpisy DNHM – jedná se o účetní odpisy, které vyjadřují skutečné opotřebení DNHM; 

Odpisy dospělých zvířat – obsahují odpisy dospělých chovných zvířat, které zabezpečují 

reprodukci chovu; 

Náklady pomocných činností – jde o skutečné náklady zachycující práci traktorů, nákladní 

autodopravy a potahů v ţivočišné výrobě; 

Výrobní reţie – jedná se o část výrobní reţie, která spadá do ţivočišné výroby; 

Správní reţie – zde patří část správní reţie vztahující se k ţivočišné výrobě. [16] 

Náklady a kalkulace ţivočišné výroby ve firmě ODV Oldřišov 

ODV Oldřišov pouţívá pro ţivočišnou výrobu kalkulační vzorce, které má stanovené 

ve své interní směrnici a v programu IMES. Kalkulaci výkonů ţivočišné výroby 

ODV Oldřišov vypočítává pomocí modulu Kalkulace, rozbory, v němţ má také nastavené 

rozvrhové základny. Samotným kalkulacím předchází skutečné náklady k jednotlivým 

výkonům ţivočišné výroby, které se taktéţ vypočítávají v programu IMES. 
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Pro praktickou ukázku jsem si zvolila skutečné náklady a kalkulace živočišné výroby 

pro kalkulaci mléka. Tato kalkulace je vypočítávána firmou ODV Oldřišov jednou ročně. 

Vybraný kalkulační vzorec uvádí data v Kč za rok 2010. 

Tab. 4.11: Skutečné náklady firmy ODV Oldřišov pro kalkulaci mléka 

Skutečné náklady na kalkulaci mléka mají podobnou strukturu jako sestavené 

skutečné náklady pro rostlinnou výrobu. Skutečné náklady v živočišné výrobě s porovnáním 

s rostlinnou výrobou zahrnují méně účtových skupin. Na první pohled je viditelný rozdíl 

v obsahu účtové skupiny 50 oproti obsahu této účtové skupiny v rostlinné výrobě, neboť tato 

účtová skupina je zaměřena na charakteristiku samotné činnosti, ať už rostlinnou 

či živočišnou. Proto účet 501 – Spotřeba materiálu obsahuje v živočišné výrobě položky 

spotřeby krmiv, inseminace, léků či veterinární služby.  

Účtová skupina 8 – Vnitropodnikové režijní náklady zahrnuje režijní náklady 

střediska 200 (živočišná výroba) a celopodnikovou režii. Mezi režijní náklady živočišné 

výroby ODV Oldřišov řadí především odpisy a spotřebu energie za středisko živočišné výroby, 

mzdy pracovníků v živočišné výrobě, opravárenské práce pro středisko rostlinné výroby, 

práce na realizaci pro středisko živočišné výroby, traktory, výrobní režii, správní režii, apod.  

SKUTEČNÉ NÁKLADY MLÉKA 

Číslo 

syntetického účtu 

Číslo 

analytického účtu 
Název účtu 

Zůstatek v Kč 

rok 2010 

Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy Σ                4 386 987,94 

501  Spotřeba materiálu Σ                4 386 987,94                 

 100 Spotřeba vlastních krmiv 3 509 937,10 

150 Spotřeba nakoupených krmiv 246 117,65 

190 Spotřeba krmiv celkem 3 756 054,75 

200 Inseminace 226 127,40 

250 Spotřeba léků 28 091,94 

300 Veterinární sluţby 355 132,30 

320 Spotřeba ostatního materiálu 21 581,55 

Účtová skupina 51 Sluţby Σ                     248 021,6                   

511 350 Opravy externí 118 173,00 

518  Ostatní externí sluţby                      129 848,60 

Účtová skupina 53 Daně a poplatky Σ                                  0,00 

538 460 Ostatní daně a poplatky 0,00 

Účtová skupina 55 Odpisy, rezervy, opravné poloţky Σ                     832 919,51          

551 500 Odpisy DNHM 832 919,51 

Σ 600 Přímé náklady celkem Σ                  5 467 929,05 

Účtová skupina 8 Vnitropodnikové reţijní náklady Σ                  4 499 515,72 

 730 Reţijní náklady střediska 3 914 333,12 

 760 Celopodniková reţie 585 182,60 

NÁKLADY CELKEM  9 967 444,77 
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Firma ODV Oldřišov si zvolila u kalkulací výkonu mléka rozvrhovou základnu 

v množství produkce – litry, a krmné dny. 

Popis poloţky  Zůstatek v příslušných 

jednotkách 

Náklady celkem 9 967 444,77 Kč 

Trţby celkem 6 497 897,69 Kč 

Vyrobené mnoţství 993 367 l 

Litry 919 989 l 

Krmné dny 41 858 dnů 

Náklady / vyrobené mnoţství 10,03 Kč 

Náklady / 1 Litr 10,83 Kč 

Náklady / 1 krmný den 238,13 Kč 

Trţby / vyrobené mnoţství 6,54 Kč 

Trţby / 1 Litr 7,06 Kč 

Trţby / 1 krmný den 155,23 Kč 

Tab. 4.12: Kalkulace mléka na jednotku za rok 2010 

Výpočet jednotkových nákladů je následující: 

Náklady na jednotku vyrobeného mnoţství = 9 967 444,77 / 993 367 = 10,03 Kč 

Náklady na 1 Litr = 9 967 444,77 / 919 374 = 10,83 Kč 

Náklady na 1 krmný den = 9 967 444,77 / 41 858 = 238,13 Kč 

 

 

Výpočet jednotkových trţeb je následující: 

Trţby na jednotku vyrobeného mnoţství = 6 497 897,69 / 993 367 = 6,54 Kč 

Trţby na 1 Litr = 6 497 897,69 / 919 374 = 7,06 Kč        Vnitropodniková cena 

Trţby na 1 krmný den = 6 497 897,69 / 41 858 = 155,23 Kč 
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Kalkulace vlastních nákladů a tržeb na jednotku, tzv. kalkulační jednici, představuje 

v ODV Oldřišov i v živočišné výrobě kalkulaci výslednou, která se sestavuje na základě 

skutečných nákladů, tržeb a skutečně dosažené produkce. ODV Oldřišov provádí výslednou 

kalkulaci vždy ke konci účetního období, kdy má již zaúčtovány všechny náklady běžného 

roku. Výslednou kalkulaci mléka počítá ODV Oldřišov pomocí podnikového informačního 

programu IMES. 

Důležitým údajem zjištěným při výpočtu jednotkových tržeb je jednotková tržba 

na jeden litr mléka. Jinými slovy jde o vnitropodnikovou cenu. ODV Oldřišov má tedy 

vnitropodnikovou cenu mléka na jeden litr za rok 2010 v částce 7,06 Kč. 

Vnitropodniková cena je kalkulována firmou ODV Oldřišov včetně celorežijní položky, 

tedy na úrovni úplných vlastních nákladů výkonu. 

Při kalkulaci mléka je důležitý rozbor, zda je tato výroba v roce 2010 pro podnik 

ODV Oldřišov zisková, případně ztrátová: 

- celkové rozpočtované náklady na výrobu mléka činí 9 967 444,77 Kč a celkové 

tržby mléka činí 6 497 897,69 Kč       ZTRÁTA                  celkové náklady 

převyšují celkové výnosy z výroby mléka o částku 3 469 547,08 Kč; 

- náklady na jednotku vyrobeného množství činí 10,03 Kč a tržby na jednotku 

vyrobeného množství činí 6,54 Kč     ZTRÁTA    náklady na jednotku 

vyrobeného množství tedy převyšují tržby na jednotku vyrobeného množství ve výši 

3,49 Kč; 

- náklady na 1 litr činí 10,83 Kč a tržby na 1 litr činí 7,06 Kč      ZTRÁTA 

náklady na 1 litr převyšují tržby na 1 litr v částce 3,77 Kč.  

Za rok 2010 je výroba mléka v ODV Oldřišov ztrátová. Taktéž tomu bylo i v případě 

roku 2009. Z hlediska ztrátovosti při výrobě mléka firma ODV Oldřišov do budoucna zvažuje 

ukončení živočišné výroby a pokračování pouze v rostlinné výrobě. 

ODV Oldřišov v živočišné výrobě kalkuluje nejen náklady mléka, ale také vypočítává 

kalkulace např. na krmivo. Při této kalkulaci se zjišťují celkové kalkulované náklady 

na krmnou směs a následně se vypočítává vnitropodniková cena krmné směsi. Na celkovou 

kalkulaci krmné směsi dohlíží zootechnik firmy ODV Oldřišov. 
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Skladové zásoby v živočišné výrobě oceňuje firma ODV Oldřišov na úrovni vlastních 

nákladů výroby. V živočišné výrobě nesleduje ODV Oldřišov nedokončenou výrobu.  

Středisko ţivočišné výroby 

Název výkonu Číslo výkonu 

Základní stádo skotu 700 

Telata do odstavu 701 

Jalovičky 703 

Vysokobřezí jalovice 705 

Skot ve výkrmu 708 

Tab. 4.13: Přehled výkonů ODV Oldřišov v ţivočišné výrobě 

Tabulka 4.13 zachycuje názvy a čísla všech výkonu živočišné výroby firmy 

ODV Oldřišov. Čísla výkonů má ODV Oldřišov nastaveny od 700 do 708, pouze pro oblast 

skotu. Na jiné oblasti chovu se ODV Oldřišov v současnosti nezaměřuje. 

Firma ODV Oldřišov zpracovává náklady a kalkulace nákladů živočišné výroby 

v souladu s teorií. Díky vhodně zvolenému podnikovému informačnímu systému 

IMES sestavuje ODV Oldřišov náklady a kalkulace dle obecné teorie kalkulačního vzorce 

pro živočišnou výrobu. V souladu s teorií je také ocenění na úrovni úplných vlastních nákladů 

výkonu živočišné výroby. Skutečné náklady ODV Oldřišov zachycuje dle třídění 

podle nákladových druhů a v souladu s účtovou osnovou zvolenou ODV Oldřišov. 

Kalkulace živočišné výroby ODV Oldřišov vypočítává pomocí programu IMES v modulu 

Kalkulace, rozbory. Kalkulační jednici v živočišné výrobě stanovuje firma ODV Oldřišov 

dle objemu produkce v litrech a dle počtu krmných dnů. ODV Oldřišov také měsíčně 

kontroluje skutečné náklady výkonu mléka, aby mohla případně provést okamžitá opatření.  
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4.4. Metody kalkulace nákladů v zemědělství 

Při zjišťování vlastních nákladů na jednotku výkonů v zemědělském podniku 

lze pouţít různé metody kalkulování. Podstatou kalkulačních metod je zjištění vlastních 

nákladů kalkulační jednice. Jednotlivé metody kalkulace se liší způsobem přičítání nákladů 

ke kalkulační jednici a strukturou nákladů v kalkulačním vzorci. 

Pouţití metody kalkulace nákladů v zemědělství se řídí tím, zda jde o podnik 

se sdruţenou či nesdruţenou výrobou. Zemědělská výroba představuje ve většině případů 

sdruţenou výrobu, a proto je vhodné pouţít metodu odečítací, rozčítací či její kombinace. 

V zemědělském podniku s nesdruţenou výrobou lze pouţít metodu rozčítací nebo ostatní. 

Podstata odčítací metody spočívá na skutečnosti, ţe jeden výrobek je povaţován 

za hlavní a ostatní produkty výroby za vedlejší. Kalkulují se náklady na výrobek hlavní. 

Náklady na výrobek vedlejší se nekalkulují, oceňují se předem stanovenými cenami. Postup 

samotné kalkulace je následující: od celkových nákladů se odečte celková cena vedlejších 

produktů a zbytek představuje náklady na hlavní produkt. Vlastní náklady se zjišťují dělením. 

Příkladem pouţití metody odečítací je např. při kalkulaci obilovin, kdy hlavním výrobkem 

je zrno a vedlejším výrobek je sláma, v ţivočišné výrobě např. při kalkulaci dojnic, 

kdy hlavním výrobkem je mléko a vedlejším výrobkem jsou telata či močůvka, apod. [21] 

Metoda rozčítací nerozlišuje výkony na hlavní a vedlejší, nýbrţ je povaţuje 

za rovnocenné. Vlastní náklady, které jsou rozvrhovány na jednotlivé výkony, se zjišťují 

na základě různých ukazatelů, např. pomocí procentních podílů, hmotnostních poměrů apod. 

Kombinace odčítací a rozčítací metody se pouţije v případě, kdy je označeno více 

výrobků za hlavní a zbytek je označen za vedlejší. Vnitropodnikovými cenami se ocení 

vedlejší výrobky a tato částka se odečte od celkových vlastních nákladů výkonu. Náklady 

na hlavní výrobky se stanoví pomocí rozčítací metody. Mezi ostatní kalkulační metody patří 

např. metoda dělením, příp. dělením s poměrovými čísly. Metoda dělením se pouţívá 

pro jeden druh výkonu a vlastní náklady kalkulační jednice se vypočítávají prostým dělením 

nákladů na výkon mnoţství kalkulačních jednic. [16] 

Kalkulace vlastních nákladů v rostlinné výrobě 

Pěstované plodiny se oceňují pomocí kalkulace skutečných vlastních nákladů 

vynaloţených na jejich výsadbu a pěstění aţ do okamţiku jejich sklizně. Skutečné vlastní 

náklady tedy zahrnují přímé náklady na pěstování plodiny, a obsahují: 
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- náklady na přípravu půdy (např. orba, hnojení apod.), 

- náklady na osivo, náklady spojené s výsevem, předpěstováním a s nákupem sazenic, 

- náklady na pěstění rostlin (např. hnojení, zalévání, postřiky proti škůdcům apod.), 

- náklady na sklizeň. [21] 

Kalkulace vlastních nákladů v ţivočišné výrobě 

Předmětem kalkulace vlastních nákladů v ţivočišné výrobě jsou: 

- vlastní náklady na chov zvířat (příchovky a přírůstky),  

- vlastní náklady zemědělských výrobků,  

- a průměrné vlastní náklady skupinových biologických aktiv. [21] 

Uvedené kalkulace jsou vzájemně závislé, proto systém kalkulací vlastních nákladů 

bude propojen početnými vazbami. Kalkulace v ţivočišné výrobě se označují kalkulacemi 

dvoustupňovými, příp. vícestupňovými. V prvním kroku se kalkulují náklady na hlavní 

výrobek a od celkových nákladů na chov se odečtou náklady na vedlejší výrobek. Náklady 

na kalkulační jednici jsou vyjádřeny jako podíl nákladů na hlavní výrobek a mnoţství 

produkce hlavního výrobku. V druhém kroku kalkulace se určuje podíl celkových nákladů 

na zvířata a celkové hmotnosti zvířat. [16] 

Pro obiloviny pšenice druhu ozimá a ječmen jarní používá firma ODV Oldřišov 

odčítací kalkulační metodu, kdy rozlišuje hlavní a vedlejší výrobek. Kalkulační jednici 

rostlinné výroby stanovuje firma ODV Oldřišov dle objemu produkce, tedy na 1 tunu. 

V případě mléka jde o živočišnou produkci, která vzniká jako produkt zvířete, 

který je chován za účelem dlouhodobým, tedy delším než jeden rok. Oceňování produkce 

ODV Oldřišov vychází z kalkulace výrobních nákladů vynaložených na chov zvířat. 

ODV Oldřišov do nákladů na zvíře zahrnuje náklady na pořízení i náklady vynaložené 

na danou skupinu zvířat v běžném účetním roce. 

Dle mého názoru má každá metoda své nedostatky, např. u rozčítací metody podnik 

pracuje pouze s přibližnými poměry, které jsou stanovené na základě vybraného ukazatele. 

Metoda odčítací v sobě zahrnuje problém s oceňováním vedlejších výrobků. Ne všechny 

vedlejší výrobky jsou obchodovatelné, a proto není snadné u všech vedlejších výrobků stanovit 

tržní cenu. Nejvhodnější metodou kalkulace nákladů je kombinace odčítací a rozčítací 

metody. 
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4.5. Rozpočetnictví v podniku ODV Oldřišov 

Rozpočetnictví v zemědělském podniku představuje část manaţerského účetnictví, 

která se zabývá vyuţíváním rozpočtů v řízení podniku. Pomocí rozpočtů dochází 

k efektivnímu rozhodování v podniku.  

Mezi rozpočty ODV Odlřišov patří: 

- rozpočty nákladů a výnosů, které zachycují měsíční objem penězi vyjádřené 

spotřeby ekonomických zdrojů. Sumarizace dílčích rozpočtů nákladů a výnosů 

představuje roční výsledovku podniku ODV Oldřišov; 

- rozpočty stavových veličin, které zobrazují stav jednotlivých poloţek majetku 

a závazků k určitému časovému okamţiku. ODV Oldřišov sestavuje 

např. rozpočet konečných stavů pohledávek a závazků. Sumarizace dílčích 

rozpočtů stavových veličin tvoří rozvahu ODV Oldřišov; 

- a rozpočty peněţních toků, které zachycují přijaté a vydané peněţní 

prostředky za rozpočtové období. V celkové podobě jde o výkaz peněţních 

toků ODV Oldřišov. 

ODV Oldřišov se věnuje především krátkodobých rozpočtům, které se sestavují 

měsíčně, čtvrtletně či ročně pomocí softwarového programu IMES. Výjimečně ODV Oldřišov 

sestavuje střednědobé rozpočty pro období 1 až 5 let. V současné době nemá ODV Oldřišov 

sestavený žádný střednědobý a dlouhodobý rozpočet.  

Uţívanou metodou pro tvorbu systému rozpočtů v ODV Oldřišov je metoda hlavního 

podnikového rozpočtu, která znázorňuje pohled na celý podnik v rozpočtovém období 

kalendářního roku v členění na jednotlivé kalendářní měsíce. Hlavní podnikový rozpočet 

zahrnuje rozpočtovou výsledovku, rozvahu a přehled peněţních toků. Úkolem hlavního 

podnikového rozpočtu je informovat o efektivnosti, výkonnosti a finanční situaci 

ODV Oldřišov. Na základě těchto podkladů můţe vedení ODV Oldřišov provádět rozhodnutí 

a předvídat budoucí stav podniku. 

Podnik ODV Oldřišov sestavuje pouze rozpočty za pevné období, kterým je kalendářní 

měsíc, čtvrtletí či kalendářní rok. Kontrolu plnění rozpočtů provádí ODV Oldřišov pouze 

v případě potřeby. Největší význam pro ODV Oldřišov má kontrola rozpočtu peněžních toků, 

především kontrola stavu běžného účtu, a také kontrola rozpočtové výsledovky (zda není 

podnik ve ztrátě).  
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4.5.1. Rozpočty nákladů firmy ODV Oldřišov 

Zemědělský podnik ODV Oldřišov sestavuje pro jednotlivé výkony rostlinné i živočišné 

výroby rozpočet nákladů. Jedná se o rozpočty nákladů, které se sestavují pomocí 

softwarového programu IMES jako výsledné ke konci kalendářního roku. Rozpočty nákladů 

se sestavují v souhrnné částce, nikoliv na kalkulační jednici. Rozpočet nákladů obsahuje 

jednotlivé účtové skupiny dle účtového rozvrhu stanoveného podnikem ODV Oldřišov. 

Srovnání rozpočtových nákladů provádí firma ODV Oldřišov s minulým rokem.  

Rozpočet nákladů v rostlinné výrobě sestavuje ODV Oldřišov pro následující výkony: 

- výkon 100 – pšenice ozimá, 

- výkon 104 – ječmen jarní, 

- výkon 109 – kukuřice na zrno, 

- výkon 130 – řepka, 

- výkon 140 – cukrovka, 

- výkon 170 – vojtěška, 

- a výkon 181 – kukuřice na siláţ.  

Rozpočet nákladů v ţivočišné výrobě sestavuje ODV Oldřišov pro následující výkony: 

- výkon 700 – základní stádo skotu, 

- výkon 701 – telata do odstavu, 

- výkon 703 – jalovičky, 

- výkon 705 – vysokobřezí jalovice, 

- a výkon 708 – skot ve výkrmu. 

Největší položky nákladů v rozpočtech nákladů ODV Oldřišov tvoří především účtová 

skupina 50 – Spotřebované nákupy a účtová skupina 8 – Vnitropodnikové náklady. Mezi další 

účtové skupiny v rozpočtech nákladů ODV Oldřišov patří: 51 – Služby, 52 – Osobní náklady, 

53 – Daně a poplatky, 54 – Jiné provozní náklady, 55 – Odpisy, rezervy, opravné položky, 

56 – Finanční náklady, 58 – Mimořádné náklady. 

Jednotlivé položky rozpočtů nákladů jsou shodné s položkami obecného kalkulačního 

vzorce pro zemědělskou výrobu. Na rozpočty nákladů jednotlivých výkonů, které zahrnují 

skutečné náklady výkonů, dále navazují kalkulace vlastních nákladů, které ODV Oldřišov 

zpracovává pomocí informačního programu IMES. 
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4.6. Vyhodnocení informací nákladového účetnictví zemědělského podniku 

ODV Oldřišov 

Hlavní význam v nákladovém účetnictví ODV Oldřišov mají kalkulační vzorce 

a kalkulace v rostlinné a živočišné výrobě. Díky programu IMES, který umožňuje firmě 

ODV Oldřišov zpracovávat kalkulační vzorce, má ODV Oldřišov kvalitně zpracované 

kalkulační vzorce a kalkulace nákladů na kalkulační jednici. Dle mého názoru výkonově 

orientované nákladové účetnictví splňuje v podniku ODV Oldřišov maximálně své funkce. 

Skutečné náklady a kalkulace firmy ODV Oldřišov shodně odpovídají teoretické 

oblasti. Položky skutečných nákladů ke kalkulacím odpovídají položkám obecného 

kalkulačního vzorce, a to jak pro živočišnou výrobu, tak i pro rostlinnou výrobu. Výslednou 

kalkulaci nákladů na kalkulační jednici provádí ODV Oldřišov pomocí stanovených 

rozvrhových základen, samostatně pro oblast živočišné a rostlinné výroby. Praktickou 

aplikaci rozpočtů a kalkulací vypočítává ODV Oldřišov pomocí programu IMES, 

v zaměřeném modulu s názvem Kalkulace, rozbory. 

Výhodou vedení vnitropodnikového účetnictví ODV Oldřišov je využití čtyř modulů 

se zaměřením na zemědělství, které právě obsahuje podnikový informační systém IMES. Jedná 

se o moduly s názvem Pozemky, Zelená nafta, Zvířata a ústřední evidence, a Nedokončená 

výroba. Podnik ODV Oldřišov využívá těchto modulů v rostlinné i živočišné výrobě, což vede 

ke kvalitnějšímu vedení evidence v přehledných tabulkách. Pro rostlinnou výrobu 

ODV Oldřišov nejvíce používá modulu Pozemky, ve kterém sleduje především aplikaci hnojiv 

a jiných ochranných prostředků v členění podle pozemků, účelu, dávky, data a druhu 

aplikace. Dále v rostlinné výrobě využívá také modulu Nedokončená výroba, kde eviduje 

výkony rostlinné výroby pro další rok. Pro živočišnou výrobu ODV Oldřišov používá modul 

Zvířata, pomocí kterého vede účetní skladovou evidenci zvířat včetně všech pohybů (narození, 

nákupy, prodeje, převody, úmrtí) a odpisů. 

Samotné porovnání rostlinné a živočišné výroby firmy ODV Oldřišov za rok 2010 

v sobě zahrnuje závěr, který spočívá v zjištění, že pro podnik ODV Oldřišov je jednoznačně 

výnosná pouze rostlinná výroba, neboť zde se výsledek hospodaření jednotlivých výkonů 

rostlinné výroby pohybuje především v zisku, až na výjimku dvou rostlin (vojtěška 

a cukrovka). Naopak živočišná výroba se pohybuje zcela ve ztrátě, kdy výnosy živočišné 

výroby nepostačují pokrýt náklady živočišné výroby. Je tomu i v případě mnou vybraných tří 

výkonů firmy ODV Oldřišov, které jsem použila pro praktickou ukázku skutečných nákladů a 

výslednou kalkulaci.  
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Následující graf 4.2 poměřuje ziskovost a ztrátovost u tří vybraných výkonů firmy 

ODV Oldřišov za rok 2010. Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Graf 4.2: Ziskovost/ztrátovost tří vybraných výkonů ODV Oldřišov za rok 2010 

Výkony rostlinné výroby – pšenice druhu ozimá (výkon 100) a ječmen jarní (výkon 

104) jsou ziskové. Výkon živočišné výroby – mléko (výkon 700) je pro podnik ODV Oldřišov 

ztrátový. Z důvodu ztrátovosti živočišné výroby při výrobě mléka již v roce 2009 a současně 

v roce 2010 i 2011 firma ODV Oldřišov zvažuje do budoucna ukončení činnosti živočišné 

výroby a zaměření pouze na činnost rostlinné výroby. 

4.7. Návrhy a doporučení zemědělskému podniku ODV Oldřišov 

Nákladové účetnictví zemědělského podniku ODV Oldřišov je vedeno na vyšší úrovni. 

Každému rozpočtu nákladů a kalkulaci, jak v rostlinné výrobě, tak i v živočišné výrobě, 

je věnována samostatná pozornost. Dle mého názoru nákladové účetnictví ODV Oldřišov plní 

maximálně své funkce a není potřeba dalších připomínek. 

Rozpočtům firmy ODV Oldřišov není přikládán stejný význam jako v případě 

kalkulací. Už z toho důvodu, že ODV Oldřišov v současnosti nemá stanovený žádný 

střednědobý ani dlouhodobý rozpočet, který by se vázal k plánovanému cíli. Jeden 

střednědobý cíl však ODV Oldřišov má, a to nákup stroje do rostlinné výroby. Na tento cíl 

ale nemá ODV Oldřišov stanovený rozpočet, pouze sleduje rozpočtovou výsledovku, 

zda se výsledek hospodaření pohybuje v ziskové oblasti. Důvod je jednoduchý, úvěr od banky 

dostane firma ODV Oldřišov jen v případě, že nebude ve ztrátě. I přes měsíční kontroly 

výsledku hospodaření, bych firmě ODV Oldřišov doporučila zpracovat střednědobý rozpočet 
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pro nákup stroje do rostlinné výroby, který by zachycoval předběžné stanovené pořizovací 

náklady (cenu pořízení stroje a vedlejší náklady spojené s pořízením). Takto rozpočtené 

náklady by firmě ODV Oldřišov byly podkladem také do budoucna pro určení částky, 

kterou bude žádat ODV Oldřišov vybranou banku o úvěr, a také by sloužily ke kontrole plnění 

rozpočtu nákladů v porovnání se skutečnými náklady. 

Konkurence v zemědělském podnikání na Opavsku je vysoká. Téměř v každé sousední 

obci sídlí zemědělské družstvo, které se snaží, stejně jako ODV Oldřišov, o maximální zisky. 

V dnešním světě moderní technologie mě velice překvapilo, že firma ODV Oldřišov nemá 

zřízené své vlastní internetové stránky. Právě z důvodu velké konkurence v zemědělské výrobě 

doporučuji firmě ODV Oldřišov zřídit internetové stránky, na kterých případní zájemci 

naleznou základní informace o firmě, o nabízených službách, o výrobcích, o pracovních 

příležitostech, případně také fotogalerii. Z důvodu, že firma ODV Oldřišov nezaměstnává 

žádného zaměstnance pro správu počítačů, doporučuji pro zřízení internetových stránek 

externí firmu s názvem 3IT úspěšný eshop s.r.o., dále jen 3IT, se sídlem v Kravařích 

na Opavsku. Firma 3IT představuje tým odborníků specializující se na tvorbu internetových 

prezentací a internetových obchodů. Již od roku 2006 tvoří firma 3IT moderní internetové 

stránky včetně jejich optimalizací a pracuje s moderně technologickými zařízeními. Cena 

za vytvoření internetové firemní stránky se pohybuje od 9 900 Kč (dle náročnosti zákazníka). 

Důležitým prvkem vedle stanovené ceny je především kvalita. Firma 3IT má již za sebou 

vytvoření několik desítek internetových stránek. Mezi své největší úspěchy řadí 

firma 3IT vytvoření internetové stránky velkoobchodu Stoklasa, kdy internetová stránka 

stoklasa.cz získala 3. místo v oboru móda a oblečení v soutěži Shop roku 2010.  

Firma 3IT zpracuje firemní internetovou stránku, která minimálně obsahuje: 

-  aktuality (aktuální informace o firmě, údaje o cenách, údaje o možných 

pracovních příležitostech, důležitá upozornění apod.); 

- ankety (využití návštěvníků např. k zodpovězení otázky týkající se dané firmy); 

- vlastní soubory dané firmy (obrázky, dokumenty, reklamy apod.); 

- výbornou grafiku a design (vložení loga s přizpůsobením šablon a barev). 

Dle požadavků zákazníka zpracuje firma 3IT internetovou stránku dané firmy 

až do samotného spuštění. Spolupráce mezi firmou 3IT a zákazníkem probíhá v několika 

krocích, které jsou znázorněny v příloze č. 4.  
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5. Závěr 

Nákladové účetnictví hraje významnou roli v oblasti manaţerského účetnictví. 

Manaţerské účetnictví poskytuje ekonomické informace, které jsou potřebné k vedení 

podniku, pro rozhodování v podniku a pro následnou kontrolu uskutečněných krátkodobých 

a dlouhodobých rozhodnutí. Pro efektivní řízení nákladového účetnictví v podniku je důleţitá 

především evidence nákladů a výnosů podle různých hledisek, kalkulace vlastních nákladů 

výkonů, rozpočty nákladů, nákladové propočty a různé nástroje kontroly. 

Je nutné, aby nákladové účetnictví bylo přizpůsobeno činnosti a oblasti podnikání 

daného podniku. Nákladové účetnictví zvoleného zemědělského podniku s názvem 

Obchodní druţstvo vlastníků Oldřišov v sobě zahrnuje rysy odvětví zemědělství, mezi které 

patří biologický reprodukční cyklus a bezprostřednost s přírodou. Náplň jednotlivých 

kalkulačních vzorců obsahuje specifikum dané výroby, a to jak pro rostlinnou výrobu, 

tak i pro zemědělskou výrobu. Důleţité je v nákladovém účetnictví zemědělského podniku 

věnovat pozornost rozpočtům nákladů, kalkulacím a kalkulačním vzorcům, samostatně 

pro oblast rostlinné a ţivočišné výroby. 

Ve své diplomové práci jsem došla k pravidlům, které se týkají specifik a vyuţití 

nákladového účetnictví v zemědělském podniku: 

- pro efektivní vedení nákladového účetnictví v zemědělském podniku je potřeba znát 

oblast zemědělství, rozpoznat náklady a umět je zařadit do správné nákladové skupiny; 

- věnovat dostatečnou pozornost jednotlivým kalkulačním vzorcům rostlinné i ţivočišné 

výroby. Kaţdá poloţka kalkulačního vzorce v zemědělské výrobě má svá specifika 

a vyuţití, proto je nutné správné zařazení kaţdého nákladu do správné poloţky 

kalkulačního vzorce; 

- sestavením kalkulačních vzorců a kalkulací předchází rozpočty skutečných nákladů, 

které se sestavují za kaţdý výkon rostlinné a ţivočišné výroby. Důleţité je, aby účtové 

skupiny a jednotlivé účty obsaţené v rozpočtech nákladů byly shodné s účtovou 

osnovou stanovenou podnikem, a samozřejmě musí být nákladové poloţky zařazeny 

pod správné číslo účtu; 

- význam na vedení nákladového účetnictví má také zvolený podnikový informační 

systém pro vedení finančního a manaţerského účetnictví. V případě zemědělského 

podniku je vhodné, aby podnikový software obsahovat moduly právě pro řízení 

zemědělské výroby. 
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Zemědělský podnik musí mít ve svém personálním obsazení pracovníky, kteří mají 

zaměření na rostlinnou a ţivočišnou výrobu. V případě rostlinné výroby je potřeba spolupráce 

s pracovníkem na pozici agronom-mechanizátor. Jeho náplní práce je připravenost půdy, 

rozbory půdy a potřebná hnojení, přehled a nákup osiva pro rostlinnou výrobu, nákup 

chemických prostředků apod. Lze říci, ţe agronom-mechanizátor dohlíţí na cykly výkonů 

v rostlinné výrobě. V ţivočišné výrobě je potřeba nasazení pracovníka na pozici zootechnik. 

Ten se stará především o plynulost chovu dobytka, zajišťuje inseminaci, nákup krmiv apod. 

Náplní práce zootechnika je tedy dohled nad ţivočišnou výrobou. Důleţitá jsou také potřebná 

školení v oblasti rostlinné a ţivočišné výroby a sledování nejnovějších trendů v zemědělství. 

Firma ODV Oldřišov dle mého názoru splňuje všechny pravidla k vedení nákladového 

účetnictví. Hlavní význam klade především na kalkulace a kalkulační vzorce, čímţ je tato 

oblast optimálně vedena, a to bez připomínek. Oblasti rozpočetnictví není přikládán stejný 

význam jako v případě kalkulací. Uţ z toho důvodu, ţe ODV Oldřišov v současnosti nemá 

stanovený ţádný střednědobý ani dlouhodobý rozpočet, který by se vázal k plánovanému cíli. 

Jeden střednědobý cíl však ODV Oldřišov má, a to nákup stroje do rostlinné výroby. Na tento 

cíl ale nemá ODV Oldřišov stanovený rozpočet. Doporučuji tedy firmě ODV Oldřišov 

zpracovat střednědobý rozpočet pro nákup stroje do rostlinné výroby, který by zachycoval 

předběţné stanovené pořizovací náklady (cenu pořízení stroje a vedlejší náklady spojené 

s pořízením). Takto rozpočtené náklady by firmě ODV Oldřišov slouţily ke kontrole plnění 

rozpočtu nákladů v porovnání se skutečnými náklady. 

Z důvodu velké konkurence v zemědělské výrobě doporučuji firmě ODV Oldřišov 

zřídit internetové stránky, na kterých případní zájemci naleznou základní informace o firmě, 

o nabízených sluţbách, o výrobcích, o pracovních příleţitostech, případně také fotogalerii. 

Pro zřízení internetových stránek doporučuji externí firmu s názvem 3IT úspěšný eshop s.r.o., 

dále jen 3IT, která sídlí v Kravařích na Opavsku. Firma 3IT představuje tým odborníků 

specializující se na tvorbu internetových prezentací a internetových obchodů. Jiţ od roku 

2006 tvoří firma 3IT moderní internetové stránky včetně jejich optimalizací a pracuje 

s moderně technologickými zařízeními. Cena za vytvoření internetové firemní stránky 

se pohybuje od 9 900 Kč (dle náročnosti zákazníka). Důleţitým prvkem vedle stanovené ceny 

je především kvalita. 
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Seznam zkratek 

D  - Strana účtu debetní 

DNHM - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

Ha - Jednotka hektaru 

Kč - Koruna česká 

Ks  - Kusy 

l  - Jednotka litru 

MD - Strana účtu kreditní 

ODV - Obchodní druţstvo vlastníků 

t  - Jednotka tuny 

tis.  - Tisíc



 
 

 


