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Abstrakt 

Práce je zaměřena na definování základních pojmů a kritérií manažerského účetnictví a 

controllingu a následně na možnosti využití manažerského účetnictví jako informační 

základny controllingu. Tato část se zabývá především náklady a jejich členěním. 

Závěrem této práce je posouzení možností zpřesnění manažerského účetnictví z pohledu 

potřeb controllingu, tak aby poskytovalo co nepřesnější informace, které přispějí k tvorbě 

kalkulací. 

 

Klíčová slova 

Manažerské účetnictví, controlling, hospodářská střediska, náklady, výnosy, kalkulační 

metody, prvotní a druhotné náklady, kalkulační náklady, analytické účty, vnitropodnikové 

účetnictví. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The work is focused on definic the basic concepts and kriteria of management accounting and 

controlling, and consequently the possibility of using management accounting as an 

information base controlling. This section focuses mainly on cost and its breakdown. 

In conclusion, this work is to investigace the posibility of more accurate management 

accounting Leeds in terms of controlling, so as to provide the most accurate informatik that 

will contribute to making calculations. 

Keywords  

Management accounting,controlling, economic centers, costs, yields, calculation methods, 

primary and secondary costs, cost calculation, analytical accounts, internal accounting. 
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Úvod 

Manažerské účetnictví je jeden z prostředků ekonomické struktury společnosti a slouží 

k vnitřním potřebám firmy. Je důležitou součástí efektivního a včasného rozhodování, které 

slouží jako informační zdroj pro controlling, který následně s těmito informacemi nakládá  

dle svých potřeb. 

Cílem bakalářské práce je definování základních pojmů z oblasti manažerského účetnictví  

a controllingu, možnosti využití manažerského účetnictví jako informační základny controllingu.  

V rámci prvního cíle se budu věnovat hlavně definování samostatného manažerského účetnictví 

a jeho základním pojmům, například historii vývoje, jaký je rozdíl mezi manažerským  

a finančním účetnictvím a rovněž se budu soustředit na hospodářská střediska v organizační 

struktuře manažerského účetnictví, které se budu také věnovat v třetí části své bakalářské práce. 

Začátek mé práce bude, také soustředěn na controlling a jeho stručnou terminologii, která  

je úzce spojená s manažerským účetnictvím. 

Druhá část bude věnována možnostem využití manažerského účetnictví jako informační základy 

controllingu, která bude navazovat na první část mé práce. Především se budu soustředit  

na náklady a jejich rozdělení. 

A na závěr své práce se budu zaměřovat na posouzení zpřesnění manažerského účetnictví 

z pohledu potřeb controllingu. Půjde o přesné definování hospodářských středisek, také jejich 

správné zaúčtování a rozdělení na analytické účty vnitropodnikového účetnictví v rámci 

organizačních struktur. 
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1  Definování základních pojmů a kritérií manažerského účetnictví  

a controllingu 

Při hledání přesné definice manažerského účetnictví jsem se většinou setkala s odlišným 

vysvětlením a různým definováním záměru manažerského účetnictví, které se neshodovalo,  

ale ve své podstatě šlo o totéž vyjádření. Obdobně tomu bylo tak i u controllingu. 

1.1 Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví dle některých definic je vymezeno, jako vnitropodnikové účetnictví, které 

slouží ke sledování vnitropodnikových výnosů, nákladů a výsledků hospodaření. 

Podle J. Fibírové je manažerské účetnictví definováno jako„systém informací, který umožňuje 

řídícím pracovníkům ovlivňovat základní faktory vývoje podniku, podporovat jeho efektivnost  

a výkonnost“.                     [12] str. 21 

V manažerském účetnictví dochází k shromáždění dat pro manažery, tak aby s ním mohli dále 

nakládat v rámci požadavků podniku. Jedná se o účetnictví, které slouží jen pro interní 

záležitosti. 

Ta část manažerského účetnictví, která se zaměřuje na poskytování informací pro řízení chodu 

firmy, se nazývá nákladové účetnictví, neboli vnitropodnikové. Kdy vnitropodnikové účetnictví 

soustřeďuje svou veškerou pozornost hlavně na podklady o změně stavu zásob, vytvořených 

svou vlastní produkcí. Člení se na dvouokruhovou a jednookruhovou vnitropodnikovou soustavu 

účetnictví.                  [7] str. 32 

V dvouokruhové vnitropodnikové soustavě účetnictví dochází k přísnější regulaci účetnictví.  

Je to podmíněno tím, že zde dochází k členění podle druhu nákladů a to ve vztahu k daným 

hospodářským střediskům. Hospodářská střediska je možné charakterizovat jako účty, na které 

podnik zaznamenává své účetní operace. Každé hospodářské středisko sleduje  

své výnosy a náklady díky, kterých se pak sestavují výsledky za dané účtovací období. Která  

se následně porovnají s vnitropodnikovým účetnictvím.      [7] str. 35-36 

Už podle názvu dvouokruhová vnitropodniková soustava je zřejmé, že jde o sledování ve dvou 

okruzích, v prvním okruhu se jedná o finanční účetnictví, kdy jde o zobrazení oběhu 

ekonomických zdrojů pomocí metod z finančního účetnictví, kdy se evidují náklady na účty páté 

a šesté účtové třídy a následně v druhém okruhu, z pohledu manažerského účetnictví, se evidují  

pomocí osmé a deváté účtové třídy. Ke spojení finančního a manažerského účetnictví dochází 

pomocí spojovacích a rozlišovacích účtů. Jak je znázorněno na obrázku číslo 1.1.  

         [6] str. 99 – 103 
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Spojovací účty se používají k nákladům, výnosům a zásobám, jde o propojení finančního 

účetnictví s manažerským. Dochází k rozčlenění jednotlivých operací na hospodářská střediska. 

 

Obr. č. 1.1: Zobrazení dvouokruhové vnitropodnikové soustavy účetnictví            [6] str. 100 

 

Podrobnější zobrazení, jak to může vypadat při účtování v dvouokruhové vnitropodnikové 

soustavě na jednotlivé účty, je znázorněno na obrázcích číslo 1.2 a 1.3, kdy jde o přiřazení na 

takzvané „téčká“, které mají strany Má dáti a dal.  
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Obr. č. 1.2: Zobrazení dvouokruhové vnitr. soust. účetnictví (první okruh - finanční účetnictví)  

[6] str. 101 
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Obr. č. 1.3: Zobrazení dvouokruhové vnitr. soust. úč. (druhý okruh – nákladové účetnictví) 

                                                                                                                                     [6] str. 102 

 

U jednookruhové vnitropodnikové soustavy účetnictví jde o účetní operace, které jsou 

prováděny na rozdíl od dvouokruhové vnitropodnikové soustavy pouze v jednom okruhu účetní 

soustavy. Nevyskytují se zde spojovací a rozlišovací účty, ale jedná se o účtování na účtech páté 

a šesté třídy pomocí analytických účtů, které slouží k vyjádření hospodářských středisek.  

V této vnitropodnikové soustavě dochází i k používání majetkových účtů z finančního 

účetnictví. Zobrazení jednookruhové vnitropodnikové soustavy účetnictví je znázorněno  

na obrázku číslo 1.4.                      [6] str. 104 -108 
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Obr. č. 1.4: Zobrazení jednookruhové vnitropodnikové soustavy účetnictví            [6] str. 104 

 

 

V současné době se v praxi upřednostňuje snaha praktikovat spojení dvouokruhové  

a jednookruhové vnitropodnikové účetní soustavy v organizaci, kdy dochází ke kombinaci  

a  zajištění potřeb podniku. Ideální metoda je dvouokruhová vnitropodniková soustava účtování, 

která je považována za výhodnější.             [6] str. 109 

 

Manažerské účetnictví je rovněž považováno, jako podklad pro finanční účetnictví a bráno, jako 

účetnictví sloužící k řízení podniku. Jeho hlavní úlohou je nakládat s informacemi,  

tak aby sloužily k vedení, rozhodování a dalšímu rozvoji účetní jednotky.                    [1] str. 3-4 

Manažerské účetnictví se zaměřuje na kalkulace, operativní evidence, statistiky, používá 

statistických, matematických metod a postupů.  

Z důvodu, že je manažerské účetnictví interní záležitost firmy, je důležité, aby uváděné 

informace byly pravdivé. Už jen proto, aby tyto informace mohly sloužit k potřebám uživatelům 

firmy, například manažerům, controllorům, vlastníkům firmy, apod.  

Ti s nimi nakládají tak, aby vedli podnik k co nejlepším výsledkům a tím zlepšovali finanční 

pozici podniku. 
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1.1.1 Pojmenování Manažerského účetnictví v jiných zemích  

Podle Bohumila Krále je možné vyjádřit manažerské účetnictví v různých oblastech odlišnými 

výrazy: 

a) Anglosaská oblast - Manažerské účetnictví (Management Accounting) 

b) Francie – účetnictví pro řízení (Comptabilite de Gestion) 

c) Německo – účetnictví nákladů a výnosů orientované na rozhodování 

(Entscheidungsorietierte Kosten und Leistungsrechnung)                               [6] str. 23-24 

1.1.2 Historie manažerského účetnictví 

První vznik se datuje okolo 20. století našeho letopočtu, v USA. Historie manažerského 

účetnictví má svůj vlastní historický vývoj, který se řadí do několika fází.          [6] str. 35 

V první a zároveň v druhé fázi, šlo o nákladové účetnictví, které se především zaměřovalo  

na náklady a výnosy, ty sloužily jako podklad pro výslednou kalkulaci, která byla určena 

k tvorbě prodejní ceny. Jediný rozdíl mezi první a druhou fázi je, že v druhé fázi docházelo 

k soustředění se na porovnávání výsledných nákladů i výnosů s plánovanými.         [6] str. 21 

V další fázi už lze mluvit o stávající podobě manažerského účetnictví, o způsobu, kdy se firma  

či daný podnik zajímal o svou budoucnost. Znamenalo to, že si podnik nejprve kladl otázku, 

jakým přínosem bude daná činnost pro firmu a následně přizpůsoboval náklady svým potřebám.

                    [1] str. 3 

1.1.3 Rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím 

Finanční účetnictví, na rozdíl od manažerského, je řízeno legislativami a normami,  

je definováno Zákonem o účetnictví a jeho účetní výsledky jsou určeny pro vnější uživatele, 

kterými jsou například bankovní instituce, obchodní partneři a věřitelé.  

Finanční účetnictví má informace, které jsou přístupné externím uživatelům v podobě výkazů 

zisků a ztrát a rozvahy.  

Naopak manažerské účetnictví má své informace utajované a jsou určeny jen pro interní 

prostředí firmy.   

Důležitými zdroji informací ve finančním, neboli podvojném účetnictví, jsou rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát, cash flow.            [6] str. 35-39 

Rozvahu provádí účetní jednotka vždy na začátku a na konci účetního období, při účetní 

závěrce.             [11] str. 843 

Rozvaha se nesestavuje pouze na začátku a na konci, ale jde o základní zdroj informací podniku 

o majetku a jeho krytí, které se sestavuje k určitému datu a musí platit, že aktiva se rovnají 

pasivům.                      [4] str. 22   
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U manažerského a finančního účetnictví nejde jen o rozdíly, ale vznikají mezi nimi vzájemné 

vazby, které jsou vyjádřeny v jednookruhové a dvouokruhové vnitropodnikové soustavě 

účetnictví. 

U jednookruhové vnitropodnikové soustavy jde o pokrytí potřeb obou skupin (manažerského  

i finančního účetnictví) a to pomocí analytické evidence nákladů, výnosů, ale i aktiv, závazků  

a vlastního kapitálu. U dvouokruhové vnitropodnikové soustavy jde o zajištění ve dvou 

rozlišených účetních okruzích, které jsou určeny pro potřeby všech uživatelů.               [6] str. 99 

1.1.3.1 Účtování v MÚ 

U finančního účetnictví lze účtovat jen za účetní jednotku jako celek za podnik, naopak u 

manažerského účetnictví účetní jednotka používá takzvaná hospodářská organizační střediska. 

Jejich název je odvozen podle toho, kde vznikla daná operace, například středisko energie, 

správa, doprava, výroba.  

Je nutné, aby si účetní jednotka vhodně zvolila daná hospodářská střediska, tak aby dále 

přiřazovala odpovídající náklady a výnosy.              

Střediska v manažerském účetnictví se člení nejen podle odpovědnosti, ale i podle rozsahu  

a pravomoci, kdy jde o nákladové, výnosové, ziskové, rentabilitní, investiční a výdajové 

střediska, kdy pomocí nich dojde k vyjádření ekonomické struktury podniku.     [6] str. 355 - 359 

 

Nákladové středisko 

Nákladové středisko je považováno za nejnižší útvar ekonomické struktury. Dochází z pohledu 

odpovědnosti k zjišťování nákladů, kdy pracovníci tohoto střediska určí rozpočty ovlivnitelných 

nákladů. A jejich kontrola je potom prováděná porovnáním s pevným rozpočtem  

a s předem stanovenými náklady, přepočtenými na skutečný výkon střediska (tento přepočet  

je možné provádět dvěma způsoby; první způsob: veškerá pozornost je věnována variabilním 

nákladům; druhý způsob: předmětem jsou veškeré náklady střediska).        [6] str. 355 

 

Výnosové středisko 

Výnosové středisko je ke vztahu s nákladovým střediskem jeho určitým analogem. Je možné  

o nich říct, že ačkoliv mají protikladný vztah k podniku, jde o vzájemnou podobu.  

Výnosové středisko je od nákladového odlišeno vztahem k výnosům z prodeje. Neupíná  

svou veškerou pozornost na tvorbu prodejní ceny (už jen z důvodu, že toto přísluší marketingové 

a prodejní strategii), ale na co největší velikost prodeje.            [6] str. 358 
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Ziskové středisko 

Ziskové středisko je definováno jako odpovědnost pracovníků za náklady i výnosy uskutečněné 

k okolnímu prostředí daného podniku.            [6] str. 356 

 

Rentabilitní středisko a investiční středisko 

Rentabilitní středisko je odpovědnét za náklady. A investiční středisko má kompetence řešit 

pořizování investic.  

          [6] str. 356-358 

 

Výdajové středisko 

Výdajové středisko lze označit i za středisko rozpočtové. Má na starost výdaje s prospěchem 

podniku v budoucnosti. Nejde o náklady s běžným časovým obdobím.            [6] str. 358-359 

1.1.3.2 Hospodářská střediska 

Hospodářská střediska lze členit do čtyř skupin a to na výrobní, nevýrobní, zúčtovací a režijní. 

Nevýrobní střediska jsou takzvaná střediska pomocná, nemají nic přímo společné s výrobou, 

jsou to například bytové hospodářství, ubytovny, jesle, doprava, obslužná střediska. Výrobní 

jsou střediska, která jsou spojená s výrobním procesem a s jeho technologiemi. V hutnickém 

průmyslu jde například o střediska aglomerace, teplé a studené cesty, rozmrazovny, vysoké 

pece, struskárna.  

U režijních středisek jde o zásobování, správu podniku a odbyt. Zúčtovací střediska mají 

neutrální charakter. Tyto střediska se vytvářejí v případě nahodilé situaci, jako v případě živelné 

pohromy. 

1.1.4 Základní pojmy z oblasti manažerského účetnictví 

I manažerské účetnictví má své základní kritéria, kolem kterých se soustředí veškerý smysl jeho 

realizace. Jde o základní pilíře, bez kterých by se žádný podnik neobešel. 

Většinou při založení podniku i u výroby či poskytování služby dochází ke vzniku nákladů.  

A s náklady jsou spojeny výdaje, s výnosy příjmy, které určují, jaká bude podoba hospodářského 

výsledku.  



 

10 
 

1.1.4.1 Náklady 

Veškerou pozornost manažerské účetnictví věnuje nákladům, které jsou důležitým odrazovým 

můstkem pro zjištění budoucích výsledků, díky kterým dochází ke spojení manažerského 

účetnictví a controllingu, je možné náklady pokládat za jednu z hlavních informačních základen 

controllingu.                 [6] str. 36 

Ve finančním účetnictví je možné náklady definovat jako peněžní vyjádření spotřeby, mezi 

kterou se řadí například spotřeba materiálu či zboží, mzdové náklady, cizí náklady (opravy  

a udržování), škody na finančním i hmotném majetku.            [13] str. 112-116 

Naopak u manažerského účetnictví jsou náklady vyjádřeny jako vydání ekonomických zdrojů,  

se smyslem vůči související ekonomické činnosti firmy. Je možné říct, že tyto náklady vznikají  

a jsou vynaloženy za určitým účelem.  

Z hlediska manažerského účetnictví jsou náklady chápany jako ekonomické zdroje, kdy jejich 

uskutečnění nevede k úbytku majetku, ale pouze k přeměně jeho struktury. Například nákup 

zboží a strojního zařízení.  

Podle B. Krále je třeba u nákladů věnovat pozornost hospodárnosti, která je chápána jako postup 

podniku, kdy dochází k vynaložení co nejméně práce, tak aby dosáhl podnik požadovaných 

výstupů. K tomu jsou dvě možnosti a to výtěžnost (soustředění se na co největší objem výkonu 

při neměnném vynaložení nákladů) a úspornost (podnik klade důraz na minimalizaci 

vynaložených ekonomických zdrojů k dosažení požadovaných výkonů).                  [6] str. 36-42 

1.1.4.2 výnosy 

Výnosy pro podnik znamenají nárůst zdrojů, ať už v podobě finanční či majetkové. U výnosů 

nedochází vždy k přijetí peněz (platby), například u prodeje zboží.  

Odběratel s podnikem uskuteční prodej, ale peníze dodá až později a to v době, kterou určí 

faktura co podnik vystavil na prodané zboží.        [4] str. 30-31 

Podnik na výnosy nahlíží jako na příznivé zdroje kapitálu.    [10] str. 30-31 

1.1.4.3 Výdaj a náklad, příjem a výnos 

Výdajem se rozumí úbytek peněžních prostředků ekonomického subjektu.  

 S výdajem dojde ke vzniku nákladu, například při koupi materiálu sloužícího ke 

spotřebě.  

 Vznikne pouze náklad, například u odpisu dlouhodobého majetku.  

 Jenom výdaj, který není nákladem, je u nakoupení dlouhodobého majetku, zaplacení 

splátky úvěru. 
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Příjmem je přírůstek peněžních prostředků firmy. I u příjmů a výnosu dochází k formám, kdy 

vzniká 

 S příjmem výnos (tržby za výrobky, poskytnutí služeb).  

 Příjem ano, výnos ne (přijatá záloha, přijatý úvěr).  

 Výnos, který není zároveň příjem (změna stavu výrobku). 

 

Tuto finanční situaci, sleduje účetní jednotka na tzv. peněžních tocích, z anglického jazyka 

Cash Flow. Kdy dochází k porovnání příjmů a výdajů.  

1.1.4.4 Zisk 

Hospodářský výsledek, může mít podobu ztráty nebo zisku, je to rozdíl mezi uskutečněnými 

náklady a dosažením výnosů, dochází k takzvanému zvýšení jmění vlastníka z pohledu  

jeho finanční stránky.  

Ke ztrátě dochází v případě, když náklady jsou vyšší než výnosy. 

Dosáhnout pozitivních výsledků je cílem každé právnické či fyzické osoby. V počáteční fázi 

ekonomického subjektu může docházet k minimálnímu zisku, subjekt nejprve pokrývá  

své počáteční náklady, které investoval do podniku za účelem založení. S čím delší účasti 

v ekonomické sféře je, tím vyšších výsledků je možné dosáhnout.       [6] str. 42-43 

Zisk může nabývat několika forem, z hlediska produktivity firmy, je možné na zisk pohlížet jako 

na zisk z hlavní výdělečné činnosti. Ten můžeme považovat jako výtěžek z dané poskytnuté 

služby či prodaného výrobku. Ve výkazu Zisku a ztráty je hospodářský výsledek rozlišován jako 

zisk provozní, tímto je označen výnos, který vznikl v případě obchodu s nepotřebným hmotným 

či nehmotným majetkem firmy.  Dále hospodářský výsledek z finanční činnosti, je to rozdíl mezi 

finančními výnosy a náklady.          [6] str. 42-43 

Mimořádný zisk je jedna z podob, kterou takhle pojmenuje vlastník zisku v případě uskutečnění 

prodeje, který se naskytl mimořádně, tudíž v situaci, která se už nebude pravděpodobně 

opakovat. Dochází k takzvané nahodilé situaci, ke které může dojít z důvodu živelné pohromy, 

například povodně, vichřice, zemětřesení nebo i požáru.      [6] str. 42-43 

Než nabude společnost čistého zisku, musí dojít ke zdanění. To znamená, že určitá část výdělku 

připadne státu, tato část se nazývá daň z příjmu ať už fyzické či právnické osoby. 

A následně zisk dostane podobu nerozděleného zisku. Suma, která byla snížená o dividendy 

společníků, která slouží k budoucím investicím firmy.       [6] str. 42-43 
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1.2 Controlling 

Controllling pojem, který je důležitou součástí manažerského účetnictví, jehož smyslem  

je zaměření se na efektivní řízení podniku. Název vznikl odvozením z angličtiny ze slova 

controller, které se používá pro pojmenování odborníka, který zajišťoval koordinaci podniku.  

Nejznámější popularizátor P. Horváth definoval controlling jako „Nástroj řízení, který  

má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny s cílem 

působit na zlepšení podnikových výsledků“.              [6] str. 25 

Inženýrka S. Krčová controlling definovala jako „nástroj řízení firmy orientovaný na cíl“, 

jednoduše lze říct, že controlling se soustřeďuje na efektivní řízení, tak aby dosáhla firma  

co nejlepších výsledku.                  [5] str. 9 

 

Základní cíle controllingu jsou: 

- Plánování 

- Koordinování 

- Rozhodování 

- Motivování 

- Informování 

- Kontrolování            [2] str. 97 

 

Podle B. Krále je controlling formulován obsahově dvěma podsystémy: 

a) Subsystém plánování a kontroly 

b) Subsystém zajištění informační základy             [6] str. 25 

 

Controlling lze členit na naturální, finanční a nákladový.            [6] str. 26 

Manažerské účetnictví se zajímá pouze o informační nástroje controllingu, takže veškerý zájem 

je soustředěn na finanční a nákladový controlling.       [6] str. 23-27 

Naturální controlling je zaměřený na věcnou stránku řízení a finanční se zaměřuje  

na hodnotové řízení. Nákladový controlling se zaměřuje především na vytváření rozpočtů 

nákladů a výnosů a následným vyhodnocením reportingu, výpočtem kalkulací, rozpočty.        

                             [7] str. 10 

1.2.1 Reporting 

Reporting je souhrnný systém vnitropodnikových výkazů a zpráv. Jde o hlášení výsledků 

činnosti podniku v rámci podnikových průřezů. Mezi základní průřezy lze zařadit  

i hospodářská střediska. Dále se mezi základní průřezy řadí ty činnosti, které jsou rozděleny 
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podle výkonu, skupin a zákaznických skupin. Reporting, neboli hlášení, je také interní  

a externí, jde o rozdělení pro vnitřní a vnější uživatele.                [12] str. 10-11 

1.2.2 Kalkulace 

Kalkulace je výpočetní metoda, která slouží ke stanovení nákladů, nebo ceny na kalkulační 

jednici (výrobek, služba, polotovar). Kalkulace je vytvářena z důvodu stanovení 

vnitropodnikových cen, když podnik chce navrhnout cenu vnějším uživatelům za svůj výrobek.  

Kalkulační jednice a kalkulované množství jsou předmětem kalkulace. Kalkulované množství je 

daný počet kalkulačních jednic, pro které se stanovují celkové náklady.  

Při výpočtu kalkulace je nutné náklady rozčlenit na přímé a nepřímé.              [6] str. 168-172 

 

V současné době se používají zejména tyto kalkulační metody: 

a) Kalkulace dělením (prostá, stupňovitá, s poměrovými čísly) 

b) Kalkulace přirážková (sumační, diferencovaná)          [6] str. 172 

 

U kalkulací je důležitý údaj, který je spojením mezi nepřímými náklady a jednicí výkonu,  

a tím je rozvrhová základna. 

Pro výpočet kalkulací je dán typový kalkulační vzorec. Ale existují i dalkulační vzorce, které 

jsem orientované na řízení a rozhodování (retrográdní kalkulační vzorec, kalkulační vzorec 

oddělující fixní a variabilní náklady, dynamická kalkulace, kalkulace stupňovitým rozvrstvením 

fixních nákladů, kalkulace relevantních nákladů).              [6] str. 172-186 
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(vzorec č. 1.1); [6] str. 547 

  

Všeobecný typový kalkulační vzorec: 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní (provozní) režie 

      Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

     Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

     Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk/ztráta 

     Cena výkonu 

 

(Vzorec č. 1.2); [6] str. 183 

Retrográdní kalkulační vzorec: 

Základní cena výkonu 

 Dočasná cenová zvýhodnění 

 Slevy zákazníkům (množstevní, sezónní,…) 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

 Náklady  

ZISK  
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(Vzorec č. 1.3); [6] str. 185 

Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady: 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

 Variabilní náklady výrobku 

 Přímé (jednicové) náklady 

 Variabilní režie… 

Marže (krycí příspěvek) 

 Fixní náklady v průměru připadající na výrobek 

Zisk v průměru připadající na výrobek 

 

(Vzorec č. 1.4); [6] str. 184 

Dynamická kalkulace: 

Přímé (jednicové) náklady 

Ostatní přímé náklady – variabilní 

                                 - fixní 

Přímé náklady celkem 

Výrobní režie – variabilní 

                    - fixní 

Náklady výroby 

Odbytová režie – variabilní 

                       - fixní 

Náklady výkonu 

Správní režie 

Úplné náklady výkonu 
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(vzorec č. 1.5); [6] str. 185 

Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů: 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

- Variabilní náklady výrobku 

 přímé (jednicové) náklady 

 Variabilní režie… 

Marže I 

- Fixní výrobkové náklady 

Marže II 

- Fixní náklady skupiny výrobků 

Marže III 

- Fixní náklady podniku 

ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek 

 

1.2.3 Rozpočty 

Podle B. Krále je rozpočet definován „jako systémově koncipovaný taktický a operativně 

orientovaný nástroj konkretizace těchto cílů, respektive prostředků jejich dosažení, vyjádřený ve 

formě měřítek, jež se zaměřují na hodnotovou stránku podnikatelského procesu“.       [1] str. 263  

Rozpočty se soustředí na stavové a tokové veličiny. Mezi stavové veličiny patří budovy, stroje, 

dopravní zařízení, kdy jde o takzvaná stálá aktiva a také kapitál (vlastní, cizí, krátkodobý, 

dlouhodobý, pracovní). A mezi tokové veličiny se řadí, náklady a výdaje, výnosy a příjmy, zisk. 

V případě, že u rozpočtu nerozdělujeme náklady na variabilní a fixní, ale určí se náklady na 

určitou činnost, tak v tom případě jde o pevný rozpočet. Naopak u variantního rozpočtu se počítá 

s fixními náklady a zvlášť s variabilními náklady.  

V případě, že jde o rozpočet, který se vytváří v souvislosti s předchozím rozpočtem, jedná se o 

rozpočet přírůstkový a v opačném případě, kdy dochází k novému rozpočtu, bez návaznosti 

k předchozímu jde o rozpočet od nuly.  

Existují také rozpočty klouzavé a časově omezené, dílčí a celkové               [1] str. 98-111 
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2 Možnosti využití manažerského účetnictví jako informační základny 

controllingu 

2.1  Vazba mezi controllerem a manažerem 

Manažerské účetnictví je jeden ze základních informačních zdrojů operativního controllingu. 

Jelikož controlling využívá koordinování, plánování, analýzy a řízení, jsou spolu s manažerským 

účetnictvím úzce spojeny. To znamená, že manažer s controllerem  

jsou partneři v procesu řízení.  

Controller předkládá poradenství manažerovi, je tedy jeho poradcem. Informuje ho o změnách 

v podniku a ten potom nakládá s danými informacemi, vytváří potřebná opatření a tvoří 

podmínky pro řízení chodu firmy. Příklad dalších vlastností mezi manažerem a controllerem je 

uveden v tabulce č. 2.1.                 [9] str. 6 

Už z názvu controller je zřejmé, že pracovník, takto pojmenovaný provádí kontroly. Jeho dalším 

úkolem je podílet se na vývoji firmy a podpory inovací. Manažer pak plánuje rozpočet, cíle 

výkonu, tak aby daný podnik dosáhl potřebných cílů.      [5] str. 9 – 11 

Controlling je úzce spojen s manažerským účetnictvím prostřednictvím nákladů a výnosů, 

jelikož je zaměřen na řízení podniku.  

 

 

Tab. č. 2.1: Příklad rozdílu mezi manažerem a controllerem            [9] str. 6 

Rozdíl mezi manažerem a controllerem 

Controller: Manažer: 

1. Plánuje kontroly 1. Poskytuje kapitál 

2. Provádí hlášení a následně je interpretuje        2. Udržuje investorské vztahy 

3. Hodnotí a konzultuje        3. Provádí krátkodobé financování 

4. Daňová správa        4. Investice 

5. Správa majetku        5. Řídí rizika 

6. Ekonomická hodnocení        6. Investuje 

 

Controlling je proces, který spojuje controllora a manažera, jak je vidět na obrázku číslo 2.1. 

Jejich střed zájmu zaujímají aktivity jako koordinace, inovace, informace.  
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Obr. č. 2.1: Vztah manažera a controllera 

                                                                                                                                        [2] str. 117 

2.2 Členění nákladů 

 

Rozdělení nákladů je způsobeno jejich účelovou potřebou. Čímž se rozumí, k čemu byly 

vynaloženy, respektive z jakého důvody vznikly. Další potřeba členit náklady je i z důvodu 

jejich efektivnosti. 

2.2.1 Prvotní a druhotné náklady 

Základní členění je na prvotné a druhotné náklady. Náklady prvotní jsou náklady z finančního 

účetnictví, které jsou z páté účtové třídy, druhotné náklady pak vznikají v důsledku  

tzv. vnitropodnikového dodání, tj. dodání určitých výkonů mezi vnitropodnikovými středisky 

(např. středisko Doprava zajistí dopravu materiálu pro středisko Hlavní výroba).     [6] str. 58-70 

2.2.2 Účelové členění nákladů 

Podle B. Krále je dalším členěním nákladů podle účelu. Mezi ně zahrnuje náklady technologické 

a na obsluhu.             [6] str. 58-70 
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2.2.2.1 Technologické náklady 

Už z názvu technologické vyplývá, že zde se řadí veškeré náklady spojené s technologickým 

postupem procesu. Například u pekařského sortimentu při výrobě pečiva jde o spotřebu mouky, 

v hutnickém procesu jsou to veškeré náklady spojené s technologií procesu  

(např.: spotřeba železné rudy, koksu,…).       [6] str. 58-70 

2.2.2.2 Náklady na obsluhu 

Jde o náklady, které jsou spojené s obsluhou daného procesu. U výše zmíněného pekařského 

sortimentu může dojít o náklady spojené s výhřevem pečící trouby, tzn. elektřina. V hutnictví 

taktéž náklady vzniklé s vytápěním pece, plat zaměstnance. Náklady spojené s údržbou.  

  [6] str. 58-70 

2.2.3 Jednicové a režijní náklady 

Další náklady jsou jednicové a režijní, to jsou náklady, které jsou nutné k tvorbě kalkulací 

Jednicové náklady, jsou náklady, které vznikají na jednotku kalkulační jednice, tedy na daný 

výrobek. Je možné u něj určit vstupy, například mzdy, energie, spotřebovaná materiál   

na výrobek. Režijní náklady jsou náklady, které se určují na hospodářském středisku, které jsou 

spojené se zajištěním výrobního procesu.         [6] str. 58-70 

Jde o náklady jako výrobní režie (obsluha a řízení výroby), zásobovací režie (náklady 

s pořízením a skladováním materiálu), správní režie (náklady na správu, řízení organizace 

podniku), odbytová režie (náklady spojené se skladováním hotových výrobků, s prodejem 

výrobků).                  [7] str. 53 

2.2.4 Členění podle odpovědnost za vnik nákladů 

Členění podle odpovědnosti za vznik nákladů, kde patří i odpovědnostní střediska (rozčlenění 

podle místa vzniku, např. středisko ziskové, nákladové, výnosové, výdajové, atd.)    

  [6] str. 58-70 

 

2.3 Kalkulační členění nákladů 

U kalkulačních nákladů jde o členění pro výpočet kalkulace. Existují přímé a nepřímé náklady. 

Kdy přímé náklady jsou přímo spojeny s určitým druhem výkonu a nepřímé zajišťují průběh 

ekonomického procesu podniku. 
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Přímé náklady, neboli jednicové se určují na jednotku výkonu (např. ks, l, kg, m,…).  

 

V rozpočtech a kalkulacích se členní: 

 Přímý materiál 

 Přímé mzdy 

 Ostatní přímé náklady              [13] str. 115 

 

Nepřímé náklady neboli režijní náklady, lze říct, že jsou to souhrnné náklady pro opatření  

a dodání výrobního procesu. Není u nich možné použít vztah přímé úměry. 

 

Jde o náklady: 

 Spotřeba režijního materiálu 

 Režijní mzdy 

 Pojistné z režijních mezd 

 Spotřebu jiné než technologické energie 

 Odpisy dlouhodobého majetku 

 Opravy a udržování 

 Cestovné 

 Nájemné             [13] str. 131 

2.4 Náklady variabilní a fixní 

Rozdíl mezi těmito náklady je, že variabilní náklady vznikají jen pro daný výkon, ke kterému je 

daná jednotka vytvořila. A fixní náklady jsou náklady, které se nemění, takzvané kapacitní 

náklady sloužící k potřebě zajištění prostředí daného výkonu.                                         [6] str. 68 

U variabilních nákladů je část pojmenována proporcionální náklady, jde o náklady, které 

 se vztahují k jednicovým nákladům, například náklady na opravu pece, uskutečněná pečením 

pečiva. Jsou to takzvané konstantní náklady, které rostou přímo úměrně se vztahem k danému 

výkonu. Dále se rozlišují i nadproporcionální a podproporcionální, jak je vidět na obrázku č.  2.2. 

Nadproporcionální variabilní náklady, jsou vyvolány růstem objemu výroby je rychlejší, tím 

pádem náklady rostou rychleji než objem výkonu. A podproporcionální náklady jsou opakem 

nadproporcionální, náklady rostou pomaleji než objem výkonu.           [6] str. 68 

U fixních nákladů se rozdělují umrtvené neboli utopené fixní náklady a vyhnutelné fixní 

náklady. Umrtvené jsou náklady, které vznikají ještě před zahájením výkonu, jsou pak naprosto 

neovlivnitelné a jejich velikost je dána dávno předtím. Jde například o pořízení budovy nebo 

stroje.                   [6] str. 70 
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Vyhnutelné fixní náklady jsou náklady, které lze jako jedny z mála omezit, jsou to například 

mzdové náklady pracovníka, vytápění budov.        [7] str. 68-70 

 

 

 

Obr. č. 2.2: Průběh variabilních nákladů  

Kde: N = celkové náklady; x = objem výkonu 

 [6] str. 69 

 

S variabilními a fixními náklady je spojen bod zvratu, který je zobrazen na obr. 2.3. Je to bod, 

v kterém nedochází ani ke ztrátě, ani zisku. Jde tedy o místo, kde se náklady přeměňují na 

výnosy. 
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Obr. č. 2.3: Bod zvratu  

Kdy: T = objem výnosů z prodeje; N = celkové náklady; V = celkové variabilní náklady; F = 

celkové fixní náklady; BZ = Bod zvratu; y = náklady; x = objem produkce;  

[6] str. 73 

 

 

Výpočet bodu zvratu se provádí podílem celkové výše fixních nákladů s rozdílem ceny  

za jednotku a variabilních nákladů na jednici, jak je vyjádřeno ve vzorci č. 2.1. 
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         (Vzorec č. 2.1); [6] str. 74 

 

Kde: BZ = bod zvratu 

        FN = fixní náklady 

        c = cena za jednotku 

        v = variabilní náklady na jednotku 

 

Bodu zvratu se také říká mrtvý bod, kritický bod rentability nebo nulový bod.               [7] str. 62 
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3 Posouzení možností zpřesnění manažerského účetnictví z pohledu potřeb 

controllingu 

Manažerské účetnictví slouží, jako informační základna pro controlling a proto je potřeba, aby 

v manažerském účetnictví byly k dispozici informace v takovém rozsahu, aby odpovídaly 

aktuálním potřebám controllingu. To je, aby manažerské účetnictví bylo schopno poskytovat 

dostatečné množství hodnotných informací potřebné pro plánování, sledování  

a vyhodnocování nákladů a výnosů. Plánování je založeno na tvorbě rozpočtů a kalkulací.  

V následujících bodech je vyjádřeno zpřesnění manažerského účetnictví. 

Cílem manažerského účetnictví je, aby poskytly dostatečné informace pro vedení,  

tak aby splnily své cíle a rozhodnutí.                 [3] str. 2 

3.1 Oblast detailu analytických účtů 

Jednou z oblastí, ve které se manažerské účetnictví liší od finančního účetnictví, je detail účtů. 

Manažerské účetnictví používá u syntetických účtů i analytické účty, které slouží k  přesnějšímu 

definování, ke kterému středisku se to vztahuje. Což je naprostým protikladem k finančnímu 

účetnictví, které účtuje souhrnně za účetní jednotku pomocí třímístných syntetických účtů. 

Používání analytických účtů v manažerském účetnictví vychází z potřeb organizace daného 

podniku. Je to důležité k zjištění potřebných informací za střediska, například  

k zjištění ziskovosti. 

Dle potřeb controllingu je nanejvýš vhodné zpřesnění používání analytických účtů z pohledu 

jejich využití k rozdělení nákladů na jednicové, režijní variabilní, režijní fixní, odbytové 

variabilní a odbytové fixní. Toto má velký význam při zpřesnění a zrychlení výpočtu kalkulací 

a u modelování ekonomického vývoje podniku v rámci změn objemu výroby a prodeje.  

Zvláště je důležitý tento způsob zpřesnění pro pracovníky controllingu, kteří jsou v  daném 

podniku krátce, tj. bez delší praxe, kdy tímto zpřesněním jim je umožněno se plně zapojit  

do controllingových činností, především v souvislosti se zpracováním rozpočtu, kalkulací  

a vyhodnocování dosažených výsledků. 

3.2  Oblast detailů účetních středisek 

Na rozdíl od finančního účetnictví, které lze vést celkem za účetní jednotku (společnost celkem) 

je v manažerském účetnictví snaha vést účetnictví ve větším detailu v rámci účetních středisek.  

Aby detail účetních středisek bylo možno efektivně využívat v rámci controllingu je nutné, aby 

tato střediska a odpovídaly potřebám controllingu a to aplikováním středisek především 
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z pohledu plánování, sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů, to znamená, používat 

nákladová, výnosová a zisková střediska.  

Důležitou podmínkou těchto středisek je, aby je bylo možno přímo přičlenit do rozpočtových  

středisek (středisek, za která se sestavuje rozpočet nákladů a výnosů) a kalkulačních středisek 

(středisek, za které se vypočítávají kalkulace). Důležitou vlastností je i možnost, definovat  

pro jednotlivá střediska odpovědné pracovníky za jejich výsledky. 

3.3 Oblast vnitropodnikového účetnictví 

Ve větších a velkých společnostech, kde existují tzv. společná střediska, vykonávající činnosti 

pro jiná střediska (většinou výrobní), je z pohledu controllingu v podstatě nutností,  

aby fungovalo vnitropodnikové účetnictví, které zajistí přeúčtování nákladů spojených 

s předávkou daných výkonů mezi středisky. Mezi nejvýznamnější střediska patří především  

„Středisko - Energetika“ (např. předávka páry, stlačeného vzduchu, cirkulační vody), „Středisko 

– Údržba“ (provádění údržbářských a opravárenských činností) nebo  

„Středisko - Doprava“ (zajišťování přepravných výkonů). 

Vnitropodnikovému účetnictví jsem se již věnovala v prvním bodu práce, kdy dochází 

rozčlenění na jednookruhovou a dvouokruhovou organizaci účetnictví. V jednookruhové 

soustavě jde o používání účtů 599 a 699 a jejich následnou analytickou evidenci v rámci nákladů 

a výnosů.  A u dvouokruhové soustavy účetnictví jde o větší přesnost, protože jde  

o propojení finančního účetnictví s manažerským.  

Aby bylo možno v rámci controllingu vypočítat celkové rentability jednotlivých výrobků  

(v rámci kalkulací za jednotlivé kalkulační jednice), je nutné, aby existovalo kvalitně vedené 

vnitropodnikové účetnictví. Předací ceny pro vnitropodnikové účetnictví jsou stanoveny v rámci 

nákladového controllingu. 

3.4 Oblast kalkulačních nákladů 

Jedná se o náklady, které mají nejen finanční charakter, ale jsou úzce spojeny s ekonomickým 

postavením firmy. Jde o náklady jako kalkulační rizika, kalkulační odpisy, kalkulační mzdy, 

kalkulační nájemné.          [7] str. 43- 45 

V případě, že firma podniká ve svých vlastních prostorách, tak i kalkulační nájemné.  

O kalkulačních nákladech lze říct, že jsou to započitatelné náklady, které následně vstupují 

formou stanoveného výpočtu, příkladem jsou odpisy, které se do kalkulačních metod také 

započítávají.                  [8] str. 11 
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3.4.1 Kalkulační rizika 

Kalkulační rizika jsou náklady, které vznikají v důsledku poklesu poptávky, inflace, nebo 

s riziky hospodářského vývoje firmy. Daný podnik uzavírá jako preventivní opatření pojištění. 

       [8] str. 15 

 

Nejdůležitější kalkulační rizika: 

 Investiční riziko (škody) 

 riziko zásob (krádež, pokles ceny) 

 výrobní riziko (dodatečné náklady při výrobě) 

 riziko záruky (snížení cen) 

 provozní riziko (ztráta měny, ztráty z pohledávek)            [8] str. 15 

3.4.2 Kalkulační odpisy 

Pomocí kalkulačních odpisů dochází k finančnímu vyjádření opotřebení majetku firmy. Je na 

účetní jednotce jaký způsob odpisování si zvolí (rovnoměrný, zrychlený). Tyto náklady vstupují 

do kalkulací, jak jsem již uvedla výše.         [8] str. 11-15 

3.4.3 kalkulační nájemné 

A kalkulační nájemné vzniká v případě, že firma podniká ve svých vlastních prostorách 

(kancelářích, budovách skladech, atd.).        [8] str. 15-22 
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Závěr 

Bakalářská práce je zaměřena na manažerské účetnictví a controlling, jako vnitřní prostředek 

firmy, který je určen hlavně pro potřeby manažerů a také jako potřebný účetní systém, jehož 

hlavním cílem je podpořit manažerské rozhodování. Jelikož manažerské účetnictví slouží 

k interním záležitostem podniku, je důležité, aby informace byly podávány pravdivé a přesné, 

které uživatelé těchto informací (manažeři, controlloři, vlastníci firmy,…) dále využívají, tak, 

aby vedli podnik k co nejlepším výsledkům a tím zlepšovali finanční pozici podniku. 

Práci jsem rozdělila do tří částí, které jsou nazvány dle zadaných kritérií bakalářské práce. 

V první části bakalářské práce se věnuji hlavně popisem základních pojmů a kritérií 

manažerského účetnictví a controllingu.  

Kdy začátek tohoto oddílu je soustředěn především na popis manažerského účetnictví (jeho 

historie, struktury, rozdílem mezi finančním a manažerským účetnictví, které je hlavně ve formě 

účtování, kdy jejich hlavní rozdíl je v podobě vedení účetnictví v rámci nákladů, které 

manažerské účetnictví zaznamenává pomocí analytických účtů) a charakteristiku controllingu. 

Druhá část práce je zaměřená na definování možnosti využití manažerského účetnictví jako 

informační základny controllingu. Pro manažerské účetnictví je charakteristické, že se soustředí 

převážně na náklady a ty jsou potřebné pro tvorbu kalkulací, které vytváří controlling. Proto je 

celá tato část bakalářské práce věnována nákladům.  

Třetí a zároveň závěrečná část je posouzení možností zpřesnění manažerského účetnictví 

z pohledu potřeb controllingu. Kdy jde o přesné zaměření se na potřebné informace, které 

controlling potřebuje po manažerském účetnictví. Jedná se o specifikace při účtování, to 

znamená použití analytických účtů při zaznamenávání účetních operací podniku. Tímto 

způsobem dojde k rozčlenění získaných informací, s kterými lze poté nakládat z pohledu 

controllingu. 

Postupným definováním všech tří kritérií ze zadání jsem dospěla k názoru, že nejpřesnější 

způsob účtování v rámci manažerského účetnictví je dvouokruhová vnitropodniková soustava 

účetnictví, která poskytuje propojení manažerského a finančního účetnictví. Vzniklé informace 

jsou důležitým odrazovým můstkem pro tvorbu kalkulací a rozpočtů, které jsou charakteristické 

pro controlling.  
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