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1 Úvod 

Podstatným zdrojem informací pro ekonomické řízení a rozhodování vedení podniku 

je účetnictví. Účetnictví má řadu subsystémů, které poskytují informace různým uživatelům, 

mají odlišné cíle a také různé zaměření. Jedná se o subsystémy, které se nazývají daňové 

účetnictví, finanční účetnictví a manažerské účetnictví. Diplomová práce se bude zabývat 

právě touto problematikou subsystému účetnictví, tj. manažerskému účetnictví, konkrétně 

jeho podskupinou plánů a rozpočtů. Diplomová práce se bude tyto činnosti snažit popsat, 

rozebrat a definovat. Především bude klást důraz na tvorbu plánů a rozpočtů ve vybrané 

účetní jednotce.  

 Cílem diplomové práce je analýza plánů a rozpočtů ve vybrané účetní jednotce 

a to jak jejich tvorba, tak následně plnění plánu v realitě hospodářského roku. Účetní jednotka 

se zabývá speciálním druhem poskytování služeb. Jedná se o poskytování lázeňských služeb, 

přesněji poskytování komplexní lázeňské péče svým klientům. Tento sektor podnikatelské 

činnosti je velmi specifický, co se týká tvorby a následně taky plnění plánů.   

 Práce je obsahově rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola se zabývá 

obecnou charakteristikou účetnictví, tak i jeho subsystému. Velký důraz je přitom kladem 

především na manažerské účetnictví. Tento subsystém je v této kapitole dopodrobna rozebrán 

a charakterizován.  

 V další kapitole je blíže rozebrána jedna ze součástí manažerského účetnictví tj. oblast 

plánování a rozpočetnictví. Jsou zde definovány i základní nedostatky plánovacího procesu. 

Rovněž je v této kapitole uvedeno, jaké jsou moderní koncepty rozpočetnictví.  

 Praktická část diplomové práce je zaměřena na analýzu tvorby plánů a rozpočtů 

v účetní jednotce. Dále je pak zaměřena na střet vytvořených plánů se skutečností 

naplánovaného roku. Vyhodnocují se zde vzniklé odchylky se snahou o jejich vysvětlení, 

proč dané odchylky vznikly a zda mají pro účetní jednotku kladný či záporný dopad. V závěru 

je nastíněna možnost vize při tvorbě plánů a rozpočtů v dané účetní jednotce.  

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

informace seřazeny od těch nejjednodušších až po ty nejsložitější. Metoda postupu je použita 
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především v kapitolách číslo jedna a číslo dvě. Dále je použito metody teoretické a kritickou 

analýzu. Především v praktické části diplomové práce, kde jsem vymezil danou problematiku, 

snažil se nalézt řešení a specifikoval dané odchylky.  

Mezi zdroje využívané v práci patří především odborné publikace s problematikou 

manažerského účetnictví, plánů a rozpočetnictví. 

Vlastní komentáře, názory spolu s vlastními návrhy, stanovisky, doporučeními, 

zhodnoceními a dílčími závěry, které považuji za podstatné, jsou v práci psány kurzívou. 
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Účetnictví 

 

Finanční 

 

Daňové 

 

Manažerské 

 

Pro řízení 

 

Pro rozhodování 

2 Obecné vymezení manažerského účetnictví 

2.1.   Obecné vymezení účetnictví a jeho členění 

 Účetnictví je nepostradatelnou součástí řízení každého podniku. Lze jej jednoduše 

definovat jako vědu o sběru, záznamu, třídění, sumarizaci, vysvětlení finančních a jiných 

obdobných dat v písemné podobě a v peněžních jednotkách, které v podnicích nastaly, 

a to takovým způsobem, aby mohla být na jejich základě činěna podnikatelská rozhodnutí. 

 Účetnictví neslouží pouze pro interní uživatele (jsou to řídící pracovníci podnikového 

subjektu), ale také pro externí uživatele (jedná se především o věřitele, zákazníky, finanční 

úřady, bankovní sektor, instituce zdravotního a sociálního zabezpečení a další). Každý 

z těchto uživatelů, však vyžaduje jiný pohled na účetní záznamy. Obecně je možné rozdělit 

účetnictví podle obsahu a stanovených cílů na tři základní členění:  

 finanční účetnictví, 

 daňové účetnictví, 

 manažerské účetnictví. 

 

Schéma 2.1 Členění účetnictví 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.1.1 Finanční účetnictví 

Cílem finančního účetnictví je zobrazit podnikatelský proces zejména z hlediska 

vyjádření informačních potřeb externím uživatelům, ale samozřejmě je k dispozici i interním 

uživatelům. Externí uživatelé stojí mimo hodnocený subjekt, ale jsou s jeho vývojem spjati, 

jak s případným budoucím prospěchem, tak i případnými budoucími riziky, finanční stabilitou 

nebo nestabilitou společnosti. Základním rysem finančního účetnictví, kterým se liší 

od manažerského účetnictví, je, že jeho obsah je dán právními předpisy a zákonnou úpravou, 

především zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOÚ). 

Z tohoto zákona vyplývá, že finanční účetnictví musí poskytovat obecné, sjednocené 

informace, které bude dále interpretovat v podání daňového účetnictví. Potřebné informace 

poskytuje v účetní závěrce, která se dle ZOÚ skládá z těchto tří účetních výkazů: 

 rozvaha,  

 výkaz zisku a ztráty,  

 příloha k účetním výkazům, která zajišťuje a objasňuje informace, které jsou uvedené 

v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 

 

V rozvaze jsou obsaženy důležité informace o majetku a závazcích a z nich 

vyplývajících ukazatelích, který mi jsou likvidita či zadluženost podniku. Rozvaha nám právě 

dává informaci o tom, zda jsou podnikové závazky kryty penězi, pohledávkami, majetkem 

či zásobami. Výkaz zisku a ztráty podává informace, zda je vytvořen v podniku zisk 

nebo ztráta v podniku a také kde je zisk, či ztráta vytvářen. Proto je tento výkaz rozdělen 

do tří částí, těmi jsou: provozní; finanční a mimořádná část. (Čechová, 2011) 

 

2.1.2 Daňové účetnictví  

Daňové účetnictví bere podklady získané z finančního účetnictví. Hlavním posláním 

daňového účetnictví je zobrazit daný proces primárně s ohledem na zjištění a správné 

vyjádření základu daně pro výpočet daně z příjmů, resp. ostatních daňových a jim rovných 

postavených pohledávek a závazků podniku. ZOÚ povoluje pouze jen drobné odchylky 

a to v přesně definovaných případech.  
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V jednotlivých státech se liší pojetí daňových nákladů, výnosů a z nich zjišťovaného 

výsledku hospodaření, který má podobu buď zisku, nebo ztráty. (Fibírová, 2007) 

 

2.1.3 Manažerské účetnictví 

Pro manažerské účetnictví je charakteristická individuálnost, je zaměřeno 

na budoucnost a zajištění stability a prosperity dané společnosti. Informace, které manažerské 

účetnictví vytváří, slouží pro řízení a rozhodovaní odpovědných pracovníků na různých 

stupních podnikatelské hierarchie. Přičemž hlavním teritoriem zájmů manažerského účetnictví 

je maximalizace zisku. (Král, 2010) 

Manažerské účetnictví bude podrobněji rozebíráno v dalších kapitolách diplomové 

práce.    

 

2.2.   Charakteristika a definice manažerského účetnictví 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, tak finanční a daňové účetnictví 

má předem danou zákonnou podobu, ale manažerské účetnictví tuto podobu nemá.  

Manažerské účetnictví je v porovnání s ostatními ekonomicky-vědními disciplínami 

relativně mladou disciplínou, proto lze při vymezení jeho úkolů a obsahů počítat s jistou 

mírou nepřesností. Manažerské účetnictví může být prezentováno jakou souhrn nástrojů 

a metod poskytující informace vedení společnosti, na jejichž základě jsou poté činěna firemní 

rozhodnutí. Z tohoto pohledu lze říci, že manažerské účetnictví je postaveno na matematicko-

statistických metodách, jejichž výsledky jsou následně postoupeny jako informace, které jsou 

důležité pro řízení a rozhodování. Těmito metodami se rozumí kalkulace, rozpočty, analýzy 

odchylek a různé propočty pro rozhodování o stávající a budoucí kapacitě podniku. 

(Šoljaková, 2009) 

Pojem manažerské účetnictví není ve vyspělých světových ekonomikách zcela nový 

pojmem a také tyto ekonomiky nemají tento pojem jako jednotný a ucelený výraz, proto je 

vhodné uvést některé z nejběžnějších používaných názvosloví. V anglosaských oblastech 

se nejčastěji lze setkat právě s pojmem manažerské účetnictví (Management Accounting, 

či Management Accountancy), který je také využíván v české literatuře. Ve francouzsky 



11 

 

mluvících zemích se pod pojmem manažerské účetnictví označuje účetnictví pro řízení 

(Comptabilité de Gestion). V německé literatuře se setkáváme s pojmem účetnictví nákladů 

a výnosů orientované na rozhodování (Entscheidungsorientientierte Kosten 

und Leistungsrechnung).  

Manažerské účetnictví prošlo za poslední léta a stále ještě prochází svým vývojem. 

Tímto vývojem se rozumí například přechod od standardizovaných produktů vyráběných 

ve velkých počtech ke kusové výrobě výrobků, které jsou přizpůsobené specifickým 

požadavkům jednotlivých zákazníků a jejich potřebám. Také globalizace trhů a rozvoj 

informačních technologií se výrazně podílí na změně manažerského účetnictví. (Král, 2010) 

 

2.3 Rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím 

Hlavní rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím dle nejdůležitějších oblastí 

uvádí následující tabulka. 

Tab. 2.1 Rozdíly mezi manažerským a finanční účetnictví 

 

Oblast 

 

Manažerské účetnictví 

 

Finanční účetnictví 

 

Uživatelé 

 

interní 

 

externí 

 

Předmět zájmu 

 

maximalizace zisku 

 

minimalizace daní 

 

Právní úprava 

 

ne 

 

ano 

 

Ceny 

 

plánované, kalkulované 

 

reálné 

Zdroj: (Fibírová, 2007) – vlastní zpracování 

 

Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, tak největší rozdíly mezi manažerským 

a finančním účetnictvím spočívají v tom, jací uživatelé pracují s informacemi, které tyto dva 

souborů účetnictví poskytují. U manažerského účetnictví jsou to interní uživatelé 

a u finančního účetnictví jsou to hlavně externí uživatelé. Další rozdíl je v zákonem dané 
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úpravě finančního účetnictví, manažerské účetnictví zákonem danou formu nemá. 

V neposlední řadě je rozdíl v těchto souborech v hlavním předmětu zájmu, kdy manažerské 

účetnictví má za cíl maximalizaci zisku podniku a finanční účetnictví má za hlavní cíl 

minimalizaci daní. 

 

2.4 Struktura manažerské účetnictví 

 Struktura manažerského účetnictví vychází především z toho, jaký druh informacím 

vedoucím pracovníkům poskytuje. Je důležité rozlišovat zejména struktura a návaznost cílů 

pro operativní, taktické a strategické řízení podniku a jeho středisek či divizí, jejich vzájemné 

propojení a respektovat pravomoci a odpovědnosti vnitropodnikových struktur řízení.  

  

Manažerské účetnictví rozlišuje dva samostatné subsystémy účetních informací: 

 účetní informace pro řízení podnikatelského procesu – subsystém manažerského 

procesu pro řízení podnikatelského procesu je starší a v praxi a v odborné literatuře 

se častěji nazývá nákladové účetnictví. V dalších kapitolách diplomové práce je 

užíván už jen výraz nákladové účetnictví.    

 účetní informace pro rozhodování o variantách budoucího vývoje podnikatelského 

procesu, ať už se jedná o taktické či strategické rozhodování v účetní jednotce. 

V literatuře bývá tento subsystém taky označován přímo jako manažerské účetnictví. 

(Fibírová, 2007) 

 

2.4.1 Účetní informace pro rozhodování – manažerské účetnictví 

 Rozvoj účetnictví pro rozhodování se odrazil nejen do širšího okruhu poskytovaných 

informací, ale měl i zpětný vliv na cíle účetního systému a na jeho metodické prvky. 

Účetnictví pro rozhodování se zpravidla chápe jako subsystém hodnotových informací, 

který sice navazuje na nákladové účetnictví, ale jehož cílem je účelový výběr informací 

z nákladového, finančního a daňového účetnictví z dalších subsystémů informačního systému 
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podniku, ale i z podnikového okolí, které mají poskytnout co nejširší škálu podkladů 

pro firemní rozhodování. (Král, 2010) 

V tomto subsystému účetnictví je důležité, aby jednotlivé typy rozhodování byly 

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

úlohy zobecnit a rozčlenit do skupin, ve kterých jsou typy rozhodování s obdobnými 

charakteristickými informacemi. Mezi nejvýznamnější úlohy patří tyto dvě: 

 úlohy řešené na již existující kapacitě, 

 úlohy o budoucí kapacitě 

 

2.4.2 Nákladové účetnictví 

 Nákladové účetnictví v sobě zahrnuje dvě fáze rozhodovacího procesu pro vedoucí 

pracovníky, kdy v první fázi se účetnictví zaměřuje především na zjištění skutečně 

vynaložených nákladů a realizovaných výnosů, a to vše ke vztahu k prodávaným finálním 

výkonům podniku. Postupem času se tato teorie rozšířila a účetnictví se začalo zaměřovat 

i na vztah k dílčím procesům, činnostem a útvarům, které za vynaložené náklady a výnosy 

odpovídají, resp. realizované výnosy. Ve druhé fázi se skutečné náklady porovnávají 

se stavem, který je pro podnik žádoucí, resp. plánovaným stavem. Druhá fáze dává podklady 

pro krátkodobé a střednědobé řízení pomocí odchylek od plánu. Obě tyto dvě fáze se chápou 

jako základní část manažerského účetnictví a bývají označovány v anglicky mluvících zemí 

pod pojmem Cost Accounting (nákladové účetnictví). (Král, 2010) 

Hlavním cílem nákladového účetnictví je dát podklady pro řízení podnikatelského 

procesu v podmínkách, kdy o základních parametrech tohoto procesu již bylo rozhodnuto. 

Nákladové účetnictví je tradičně orientováno na: 

a) výkonové účetnictví, jehož hlavním cílem je odpovídat na otázku: Jaké jsou náklady, 

marže, zisk a další hodnotové charakteristiky podnikových dílčích či finálních výkonů, 

ať už se jedná o výrobky, práci a služeb?; 
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b) odpovědností účetnictví, které se zaměřuje zejména na systém plánů a rozpočtů 

a vnitropodnikových cen. V této souvislosti se snaží odpovědět na otázku: 

Jak k celopodnikovým výsledkům pomáhají vnitropodnikové útvary? 

Vzhledem k neustálým změnám a rychle se vyvíjejícímu podnikatelskému prostředí, 

které nastaly od osmdesátých let, díky globalizaci trhů a rozvoji informačních technologií, 

se rozvíjí třetí část nákladového účetnictví: 

c) procesně orientované nákladové účetnictví, toto účetnictví bývá taktéž označováno 

jako účetnictví na proces a aktivity. Hlavním cílem je poskytovat podklady pro řízení 

podnikatelského procesu a jeho jednotlivých subsystémů. (Král, 2010) 

 

2.4.3 Srovnání nákladového účetnictví a účetnictví pro rozhodování – manažerské 

účetnictví 

 Přesné vymezení nákladového účetnictví a manažerského účetnictví je velmi obtížné, 

protože neexistuje přesná hranice, která by jednoznačně určovala, kde končí jedno a začíná 

druhé. Oba dva tyto subsystémy se navzájem prolínají a doplňují. V praxi se často spojují 

do jednoho subsystému, který je potom přímo označován jako manažerského účetnictví.  

Základní rozdíly mezi jednotlivými systémy ukazuje tabulka: Tab. 2.2 Srovnání 

manažerského a nákladového účetnictví. 
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Tab. 2.2 Srovnání manažerského a nákladového účetnictví 

Oblast Manažerské účetnictví Nákladové účetnictví 

Systém 

Systém účetních informací pro 

rozhodování o budoucích 

alternativách činnosti 

Systém účetních informací pro 

řízení podnikatelského procesu, 

o jehož parametrech již bylo 

rozhodnuto 

Informace  Pro variantní rozhodování 
Pro operativní řízení 

v návaznosti na taktické řízení 

Zaměření 
Komplexní informace pro 

vrcholové řízení a rozhodování 

Zaměřeno na informace pro 

operativní řízení, 

v bezprostřední návaznosti na 

řízení taktické 

Řízení Řízení účinnosti a efektivnosti Řízení hospodárnosti 

Výsledek jejich činnosti Podnikové rozpočty – výkaz zisku a ztráty, rozvaha, cash-flow 

Rozpočty 
Podnikové střednědobé a 

dlouhodobé rozpočty 

Podnikové střednědobé a 

dlouhodobé rozpočty 

Zdroj: (Fibírová, 2007) – vlastní zpracování 

 

Z uvedené tabulky plyne, že nákladové účetnictví pracuje již s danými parametry, 

které získalo z historických skutečností, zabývá se dílčími problémy a poskytuje podrobnější 

informace pro operativní řízení ve společnosti. Manažerské účetnictví s danými parametry 

již tolik do hloubky nepracuje, ale rozhoduje o budoucích alternativách činností podniku 

a také poskytuje komplexní informace pro vrcholové rozhodování a řízení. 

 

2.5 Podnik a jeho organizační a ekonomická struktura 

 V předcházejících kapitolách byly vysvětleny pojmy týkající se manažerského 

účetnictví a všech jeho subsystémů. Manažerské účetnictví je spjato s podnikem, kde je 

využíváno, a proto se následující kapitola budu věnovat podniku a jeho organizační struktuře. 
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Na podnik se lze dívat z dvou úhlů pohledů a to z ekonomického a právního pojetí. 

Ekonomické pojetí podniku říká, že podnik je chápán jako subjekt, který spravuje vlastní 

podnikatelský proces. Právní pojetí je vymezeno zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

zde je podnik definován jako věc hromadná, která se skládá ze souborů hmotných, 

nehmotných, tak i osobních složek podnikání.    

 

2.5.1 Organizační struktura podniku 

V podniku probíhá celá řada činností, které se podílejí na tvorbě konkrétního výkonu, 

proto je potřeba podnik rozdělit na dílčí útvary, v nichž jsou pracovníci zodpovědní za část 

výrobního procesu. Toto rozdělení se nazývá organizační struktura, jejímž cílem je právě 

takové uspořádání činností a vztahů v podniku, které vedou k optimálnímu dosažení cílů. 

Přehledný popis organizační struktury v organizačních směrnicích podniku je nezbytným 

nástrojem vymezení pravomoci a odpovědnosti jednotlivých útvarů a předpokladem pro jejich 

věcné řízení. (Král, 2010) 

Tvorba organizační struktury vychází zejména z charakteru a složitosti procesu tvorby 

podnikových výkonů, rozsahu spektra podnikových aktivit, možností zajistit dostupné 

a výhodné vstupní zdroje pro podnikatelskou činnost. Pro odpovědnostní řízení podniku je 

pak významné vyjádření vertikálních a horizontálních vazeb mezi jednotlivými útvary 

ve společnosti. 

Horizontální vazby jsou na jedné straně důsledkem dělby aktivit mezi jednotlivými 

útvary a na druhé straně projevem jejich kooperačních vztahů. Rozsah horizontálních vazeb 

vychází z toho, ke kterému se ze dvou základních přístupů k uspořádání procesu tvorby 

výkonu se podnik přikloní. Jedná se přitom o přístupy předmětného uspořádání a technického 

uspořádání horizontální vazby podniku.  

 předmětné uspořádání - proces tvorby výkonu probíhá v rámci jednoho 

útvaru, který vstupuje pouze v omezené míře do kooperačních vztahů 

s ostatními útvary; 

 technologické uspořádání - jednotlivé dílčí procesy probíhají v útvarech 

specializovaných na konkrétní druh činnosti, jedná se např. o nákup, výroba, 
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prodej atd. Výkon společnosti prochází ve svých jednotlivých etapách tvorby 

různými podnikovými útvary. (Fibírová, 2007) 

 

Charakter vertikálních vazeb a počet vertikálních úrovní řízení vyjadřuje  přístup 

podniku k otázce míry centralizace, či decentralizace pravomoci a odpovědnosti 

na jednotlivých úrovních podnikového řízení. Nejvýznamnější rozdíl mezi centralizací 

a decentralizací pravomocí spočívá ve způsobu řešení pravomoci a odpovědnosti ve vztazích 

podniku a externího prostředí podniku, tedy při zajištění nákupu zdrojů pro podnik a zejména 

pak následný prodej podnikových výkonů externím odběratelům. (Fibírová, 2007) 

 

2.5.2 Ekonomická struktura podniku 

Ekonomická struktura podniku zobrazuje kooperační vazby mezi útvary a určuje 

odpovědnost za skutečný vývoj ekonomických veličin. Díky těmto vazbám vznikají 

v podniku odpovědností střediska, která jsou motivačně řízena pomocí stanovení pravomocí 

a odpovědností. Existuje šest základních typů středisek, které se od sebe liší úrovní postavení, 

mírou delegace pravomocí a zodpovědností. Jedná se o nákladové středisko, výnosové 

středisko, výdajové středisko, ziskové středisko, investiční středisko a rentabilní středisko. 

(Král, 2010) 

 

Nákladové středisko je v hierarchii ekonomických středisek nejnižším útvarem. 

Za tento útvar se zjišťují náklady z hlediska odpovědnosti. V tomto středisku je důležitá 

úspora skutečných nákladů. Pracovníci tohoto střediska mají stanovené rozpočty 

ovlivnitelných nákladů, které jsou potom předmětem controllingu.  

Výnosové středisko je analogií nákladového střediska. Svoji činností ovlivňuje především 

výši výnosů z prodeje. Hlavním zájmem je maximalizace objemu prodeje. Tento útvar nemá 

oprávnění určovat ceny firemních výstupů. Pracovníci jsou zainteresovaní na růst výnosů 

z prodeje a na úsporu ovlivnitelných nákladů.  

Výdajové středisko je specifické tím, že jeho pracovníci nejsou odpovědni za náklady 

související s aktuálním časovým obdobím, ale za výdaje, které přinesou podniku prospěch 
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v budoucnu. Příkladem těchto středisek jsou útvary vědy a výzkumu, vzdělávání zaměstnanců 

a reklamy. 

Ziskové středisko je typické tím, že jeho vedoucí pracovníci zodpovídají jak za náklady, 

tak i za výnosy, které jsou realizované ve vztahu k vnějšímu okolí. Pracovníci ziskového 

střediska mají pravomoc ovládat činitele, které působí na náklady prodaných výkonů a výnosů 

z prodeje, naopak nemají pravomoc týkající se rozhodování o investicích.   

Investiční středisko je jedno z nejvýše postavených středisek v podniku. Vedoucí pracovníci 

tohoto střediska odpovídají kromě nákladů a výnosů střediska také za pořizování investic. 

Velmi často vedoucí pracovníci investičního střediska je vrcholové vedení v podniku.   

Rentabilní středisko je odpovědné za náklady a výnosy, tak ale i za výši čistého 

pracovního kapitálu vázaného střediskem. Zainteresovanost rentabilních středisek 

se pak vztahuje k dosažené rentabilitě vázaného kapitálu, jehož výši středisko ovlivňuje. 

(Král, 2010) 

 

2.6 Zpracování účetních informací 

Zpracování účetních informací tak, aby došlo k naplnění požadavků jak interních, 

tak i externích uživatelů, představuje širokou a samostatnou problematiku. Při tvorbě 

podnikových informačních systémů se vychází ze dvou přístupů ze vztahu finančního 

a nákladového účetnictví, kterými jsou jednookruhová a dvouokruhová soustava účetních 

informací. (Král, 2010) 

 

2.6.1 Jednookruhová soustava účetních informací 

Tento způsob zpracování účetních informací bývá ve velké míře užíván v malých 

společnostech a vytváří analogii s finančním účetnictvím. Často tento způsob vedení 

účetnictví je k vidění v zemích kontinentální oblasti.  

Princip účtování v jednookruhové účetní soustavě je založen na dokonale nastaveném 

systému analytických účtů, na kterých se zaznamenávají jednotlivé účetní operace 

ve finančním účetnictví. Analytická evidence odráží uspořádání účtů, které slouží 
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pro zobrazení vnitropodnikových kooperačních vztahů mezi útvary, tzv. interních nákladů 

a výnosů. Pomocí těchto účtů se zjišťuje výsledek hospodaření v jednotlivých střediscích. 

Systém analytických účtů nákladů a výnosů má každý podnik uveden ve svém účtovém 

rozvrhu v 5. a 6. účtové třídě. Důležité z hlediska účtování v jednookruhové účetní soustavě 

jsou v těchto třídách účtové skupiny 59 a 69, kde pro jednookruhové účetnictví slouží 

například účty 598 a 698. Na těchto účtech je provedeno jednak rozúčtování nákladů 

středisek, které se přímo nepodílejí na výrobním procesu, ale jejich existence je pro správný 

chod společnosti nezbytná. Převážně se jedná o střediska správa, odbyt a realizace. 

Také se na těchto účtech zaznamenávají vzájemně poskytované výkony středisek, 

které se přímo na výrobě podílí. (Král, 2010) 

Uskutečněné účetní transakce se zaznamenávají v hlavní knize a její analytické 

evidenci podřízené potřebám jednak externích uživatelů, tak i potřebám interních uživatelů. 

Výstupem takto vedeného účetnictví je účetní závěrka. 

 

2.6.2 Dvouokruhová soustava účetních informací 

S tímto způsobem zpracování účetních informací se lze často setkat ve velkých 

podnicích, kde je nutnost pečlivě sledovat skutečné a předem stanovené náklady, pro potřeby 

externích uživatelů, dle jejich požadavků, a pro potřeby manažerů podniku. Tento způsob 

účtování je typický pro anglosaské země. Způsob účtování probíhá ve dvou na sobě 

nezávislých okruzích propojených spojovacími a rozdílovými účty. (Král, 2010) 

První okruh se soustřeďuje na účtování běžných transakcí ve finančním účetnictví 

a slouží pro informování zejména externím uživatelům. Pomocí spojovacích účtů, které jsou 

především spojovací účet nákladů, dále jen SÚN, spojovací účet výnosů, dále jen SÚV, 

a spojovací účet zásob, dále jen SÚZ, se přenáší informace z finančního účetnictví 

do manažerského a naopak. Hlavní funkci spojovacích účtů je kontrola správnosti a dodržení 

metodických prvků účetnictví. Výstupem je zde opět účetní závěrka.   

Ve druhém okruhu se účtuje o operacích, které probíhají uvnitř podniku. 

Pro tyto operace ve směrné účtové osnově slouží účtové třídy 8. a 9. Jejich syntetické 

rozdělení a obsahovou náplň si volí účetní jednotka sama, podle svých individuálních potřeb. 

O tyto účty musí, ale doplnit účtový rozvrh účetní jednotky. Pomocí SÚN se převádí skutečně 
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vynaložené náklady na výrobu výkonů z prvního okruhu do okruhu druhého a zaznamenáme 

je na účtu účtové třídy 8., např. podle vnitropodnikového uspořádání útvarů. Na účtech 

9. třídy se zachycují předem stanovené náklady výkonu, tzn., že danému útvaru přiznáme jeho 

výkon. Porovnáním syntetických účtů 8 a 9 třídy se zjistí hospodářské výsledky 

v jednotlivých střediscích, tedy i jejich výkonnost. Takto získané informace jsou důležité 

především pro vedení podniku, které je může využít a změnit tím nepříznivý vývoj podniku. 

SÚV předává informace o prodaných výkonech z druhého okruhu do okruhu prvního. 

(Lazar, 2012) 

Rozdílové účty jsou využívány v situacích odlišného zobrazení hospodářských 

transakcí v obou kruzích účetních informací, dokážou zaznamenat a kvantifikovat rozdíly 

mezi způsobem účetního zobrazení konkrétních skutečností v obou systémech. Poskytují 

velmi významné informace pro vrcholové vedení, které mohou být doplňkovým zdrojem 

informací pro analýzu zjištění hospodářského výsledku ve finančním účetnictví. 

 

2.6.3 Kombinace jednookruhové a dvouokruhové soustavy účetních informací 

V současné době je charakteristická snaha jednookruhovou a dvouokruhovou účetní 

soustavu kombinovat. Při tom je třeba zvažovat úroveň obsahové odlišnosti obou systémů 

a optimalizaci nákladů při zpracování prvotních dokladů. Pokud se při analýze požadavků 

externích a interních uživatelů zjistí, že se významně odlišují, je vhodné pro zobrazení 

podnikatelského procesu vytvořit oba dva okruhy účetních informací. Pokud z analýzy 

vyplyne, že požadavky externích uživatelů finančního účetnictví v jiných částech 

podnikatelského procesu lze zajistit pouhým sdružením podrobnějších informací nákladového 

účetnictví, bude informační vztah obou subsystémů v těchto oblastech výhodnější organizovat 

formou analytické evidence. (Král, 2010) 

 

2.6.4 Centralizovaný a decentralizovaný způsob vedení účetnictví 

Jakým způsobem bude v podniku vedeno účetnictví, záleží na rozhodnutí vrcholového 

vedení společnosti. Existují dva základní způsoby vedení účetnictví a to centralizovaný 

a decentralizovaný. 
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Centralizovaný způsob vedení účetnictví spočívá v tom, že v podniku je zřízeno jedno 

oddělení, nejčastěji je tímto oddělení finanční oddělení, které se bude přímo zabývat 

účetnictvím. Výpočetní středisko účtuje o všech uskutečněných operacích ve všech 

jednotlivých podnikových střediscích. Při vedení účetnictví pomocí centralizovaného způsobu 

nejsou používány účty převodů mezi středisky a spojovací účty. Zjištěný výsledek 

hospodaření se pak předkládá jednotlivým střediskům. (Lazar, 2012) 

 

Decentralizovaný způsob vedení účetnictví je založen na tom, že každé středisko v podniku 

tvoří uzavřený celek, který samostatně sleduje své vstupy a výstupy. Každé středisko účtuje 

ve svém účetnictví náklady a výnosy, kdy jsou výkony oceněné ve vnitropodnikových cenách 

stanovených podle plánovaných kalkulací, a ze styku s ostatními středisky. Všechny účetní 

případy se za účetní období evidují v decentralizované formě a v každém středisku 

podvojným zápisem. Vzájemný styk mezi středisky se eviduje pomocí tzv. převodových účtů. 

Toto účtování se uskutečňuje podle vnitřních dokladů, nejčastěji pak podle převodek. Celkové 

saldo převodových účtů se v tomto případě musí rovnat nule.  

Decentralizovaná forma vedení účetnictví obvykle souvisí s tím, že nejprve se účtuje 

na jednotlivých střediscích a celkové účetnictví podniku vzniká postupnou sumarizací 

účetnictví jednotlivých středisek. Postupuje se tedy metodou zdola nahoru. (Lazar, 2012) 

 

2.7 Controlling  

Controlling je poměrně mladá disciplína, která se poprvé objevila v 70. letech 

minulého stolení v Německu. Zde byly pod pojmem účetnictví chápány pouze informace 

zobrazující skutečnost a pojem manažerské účetnictví se zde nepoužíval.  

Obecně si lze pod pojmem controlling představit metodu, jejímž úkolem je zvýšit 

účinnost systému řízení permanentním srovnáváním skutečného průběhu podnikatelského 

procesu se žádoucím stavem, vyhodnocování odchylek a aktualizací cílů. Controlling je 

prostředek řízení, který má za úkol souhru plánování, kontroly a zajištění informační datové 

základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků. 
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Controlling se obsahově vymezuje na dva subsystémy, a to jednak samotného procesu 

řízení (plánování a kontroly) a jednak jeho informační podpory. Za základ účinného 

controllingu se považuje integrace plánování a kontroly do jednoho subsystému. Koordinaci 

nelze zajistit pouze vzájemným propojením jednotlivých složek plánování a složek kontroly, 

ale důslednou vazbou mezi plánem a jeho kontrolou. Tato vazba pak dovoluje zajištění 

známého řídícího okruhu (viz Schéma 2.2 Řídící okruh).  Řídící okruh je podpořen druhým 

subsystémem. Bez relevantních informací by tento koloběh vůbec nemohl fungovat.  

(Král, 2010) 

 

Schéma 2.2 Řídící okruh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.7.1 Cíle controllingu 

 V rámci controllingu jsou rozlišovány dva základní druhy cílů: 

 přímé cíle (bezprostřední cíle) 

 nepřímé cíle (zprostředkované cíle) 

 

Přímé cíle vymezují rozsah úloh controllingu a určují, zda zahrnují funkce podpory 

controllingu obstarávaní informací, sladění řízení nebo též spolurozhodování. Přímé cíle 

přispívají k zajištění životaschopnosti podniku, které v sobě zahrnují následující bezprostřední 

cíle: 

a) zajištění schopnosti předvídání a přizpůsobení 

Controlling má zajistit to, že budou vytvořeny předpoklady pro kroky ke správné 

reakci podniku na současné a budoucí změny v jeho okolí. Stará se o poskytnutí informací 

o již existujících změnách okolí, kterým je nutné se přizpůsobit. 

b) zajištění schopnosti reakce 

Příspěvek controllingu k zajištění schopnosti reakce spočívá v zavedení informačního 

a obzvláště kontrolního systému, který ukazuje vedoucím pracovníkům průběžně vztah mezi 

plánovaným a skutečným vývojem a umožňuje cílově zaměřené úpravy vnitřních a vnějších 

poruch.  

c) zajištění schopnosti koordinace  

Koordinace pomocí vedoucích pracovníků se především vztahuje na prováděcí systém 

podniku. Úlohou controllingu je zaručit koordinaci v systému řízení tím, že controlling 

vytvoří předpoklady v technice řízení ke sladění aktivit jednotlivých podsystémů řízení 

podniku. (Lazar, 2012) 

 

Nepřímé cíle jsou cíle podniku, jejichž dosažení má controlling podpořit. Upřesňují obsahové 

úlohy controllingu. Sám controlling se v tomto procesu účastní nepřímo, proto se jsou 

označovány za nepřímé cíle. 
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Podnik je chápán jako samostatný organismus bez ohledu na jeho právní konstrukci. 

Může se na něj pohlížet jako na prostředek, s jehož pomocí uskutečňují koaliční partneři 

různé cíle. Vedení podniku v tomto procesu řízení v první řadě koordinuje představy 

a požadavky majitelů podniku. Hospodářská skutečnost ukazuje, že předpokladem pro stálost 

podniku je přibližně rovnoměrné plnění cílu ve všech oblastech působnosti podniku. 

Controlling by měl podpořit vedení podniku při přípravě strategie rovnováhy pro zajištění 

přiměřeného dosažení cíle. Přitom je třeba pohlížet na požadavky a očekávání veškerých 

podnikových partnerů jako na zprostředkované cíle controllingu. (Lazar, 2012) 
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3 Tvorba plánů a rozpočtů 

3.1 Definice plánování a rozpočetnictví 

Rozpočetnictví a plánování je považováno za nástroje řízení hospodárnosti 

a efektivnosti činností podniku a jeho středisek. Rozpočty jsou východiskem při sestavování 

předběžných kalkulací, následně se prování kontrola rozpočtu s plány (podnikovými cíli) 

a skutečně dosaženými hodnotami, a předběžných kalkulací s výslednými hodnotami. 

(Hradecký, 2008) 

 

Plánování je chápáno jako obecný proces formulování cílů a cest k jejich dosahování 

a to v zásadě bez významného rozlišení subjektu nebo úrovně řízení, na níž tento proces 

probíhá. Plán je pak následně výstup tohoto procesu, který primárně vyjadřuje věcně 

stanovené cíle. Plánování je nedílnou součástí podniku. Je to stanovení hlavních cílů, 

formulování, zhodnocení a výběr vhodných přístupů, strategií a taktik i dalších činností, 

které umožní dosažení cílů. 

Pod pojmem rozpočetnictví se rozumí číselné, v peněžních jednotkách vyjádřené 

údaje o očekávané, resp. plánované realitě. Plány jsou vyjádřeny výsledky úkolů v naturálních 

jednotkách, popř. ve verbálním vyjádření (např. v některých strategických plánech). Lze říci, 

že plány představují zastřešující kategorii. Určitý díl množiny plánů tvoří rozpočty jakožto 

plány vyjádřené v peněžních jednotkách. (Hradecký, 2008) 

 

Tvorba rozpočtů představuje v účetních jednotkách zdlouhavý a náročný proces, 

který se pravidelně periodicky opakuje a podléhá tak častým stereotypům. Pokud však má být 

budoucí rozpočet dostatečně přesný a tím pádem i plnit svoji funkci, musí být sestaven 

v souladu s co nejpřesnějšími současnými odhady a předpoklady všech budoucích faktorů, 

které mají na náklady a výnosy v účetní jednotce svůj vliv a tím pádem ovlivňují jejich 

budoucí výši. Údaje, které jsou získány z minulosti, jsou pak vstupními daty pro sestavení 

rozpočtů do budoucnosti. (Král, 2010) 
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V návaznosti na předestřené definice rozpočtů a rozpočetnictví lze charakterizovat 

důvody pro sestavní rozpočtů jako následující: 

 zefektivnit řídící proces, zejména jeho fáze plánovaní a rozhodování. Tento úkol 

rozpočetnictví je prvořadý, protože rozpočty poskytují vedení podniku variantní 

informace o dopadech plánovaných cest, jimž chce vedení dosáhnout vytyčených cílů. 

Dá se tedy říci, že rozpočtové informace vyjadřují budoucí vývoj podnikových aktiv 

a očekávanou finanční pozici podniku. 

 koordinovat podnikové činnosti. Již v průběhu přípravné fáze rozpočtů se často zjistí 

potenciální komplikace, např. nedostačující, či naopak nevyužité kapacity výrobních 

zařízení, časový fond pracovníků, finanční zdroje apod. Rozpočty tedy plní funkci 

určité simulace budoucího vývoje, při které dochází k postupnému sladění chování 

jednotlivých částí podniku do jediného, vnitřně soudržného, obrazu budoucího 

chování podniku jako celku.  

 poskytnout podklady pro průběžnou kontrolu. Rozpočty, které jsou na konci 

rozpočetního procesu schváleny vedením společnosti, se stávají závazným úkolem 

pro všechny pracovníky podniku. Ti pod vedením svých hierarchických vedoucích 

pracovníků usilují o jejich realizaci. Pravidelným srovnáváním výsledků 

dosahovaných ve skutečnosti s údaji v rozpočtu se zjišťuje, jak se daří plnit rozpočtem 

zadané úkoly. Zjištěné odchylky jsou pro vedoucí pracovníky důležité z hlediska toho, 

aby zaměřili svoji pozornost k činnostem, které se nejvýrazněji negativně odchylují 

od očekávaného průběhu, a pokusili se tyto negativní odchylky napravit.  

 motivovat k dosažení cílů podniku. Jednoznačnost a kontrolovatelnost cílů 

vytyčených v rozpočtech vede k tomu, že plnění schváleného rozpočtu je často spjato 

s finanční stimulací odpovědných pracovníků. Konkrétní realizace spočívá 

v odstupňování výše pohyblivé složky mzdy vedoucího střediska, popřípadě 

i všech pracovníků střediska, podle úspěšnosti střediska při plnění rozpočtu. 

Nezbytným předpokladem motivačního působení však je i fakt, že pracovníci 

rozpočtové cíle přijímají za své. Tomuto napomáhá jednak jejich aktivní účast 

na tvorbě rozpočtů, ale také respektování podmínky, že pracovníci odpovídají 
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za splnění jen takových položek rozpočtů, které mohou svoji činností ovlivnit. 

(Hradecký, 2008) 

 

Hlavním cílem jak rozpočetnictví, tak i plánování není přesné stanovení úkolů, 

ale omezení neurčitostí a zefektivnit celý rozhodovací proces. Nástroje na dosažení tohoto 

cíle jsou analýza možných budoucích komplikací, zhodnocení všech možností jejich řešení 

a podpora takových možností, které dlouhodobě optimalizují činnost firmy. Je zřejmé, 

že analýza těchto možností probíhá na všech úrovních podnikové hierarchie, ale každopádně 

bude vycházet ze zásadních dlouhodobě vymezených cílových dominant, které tvarují podnik 

jako celek. Teprve rozhodnutí o těchto dominantách obsahuje v sobě stanovení konkrétních 

dílčích podnikových plánů a v dalším kroku jejich přeměnu na dílčí úkoly v hierarchii řízení. 

Je zřejmé, že toto koncepční zaměření se projevuje v dalších podstatných rysech celého 

podnikového systému. (Král, 2010) 

 

3.2 Plánování 

Své plány podnik tvoří jak z dlouhodobého, tak i z krátkodobého hlediska. 

Z dlouhodobého pohledu jsou to především strategické dokumenty, které profilují podnik 

a jeho budoucí činnost. Krátkodobé plány jsou naopak takticky orientované a tyto plány jsou 

chápány jako jednotlivé prvky podnikového systému, které mají svou vymezenou skladbu 

a funkci. Jako struktura zde funguje systém vzájemně propletených vazeb. Vnitropodnikové 

plánování je velmi složitá disciplína, kdy se jednotlivé vnitropodnikové útvary 

a jejich odpovědní pracovníci podílejí na tvorbě velmi podrobných podnikových plánů. 

(Vysušil, 2004) 

Vnitropodnikové plánování se dělí na dvě složky: 

 operativní plánování výroby, což jsou taky plány toků; 

 plánovaní nákladů a rozpočetnictví. Jestli je možné si pod plánováním nákladů 

představit plánování přímých nákladů na výrobu, tedy nákladů, které jsou přímo 

závislé na množství produkce, tak rozpočetnictví představuje rozpočty režijních 

nákladů, čili nepřímých nákladů. (Vysušil, 2004) 
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3.2.1 Operativní plánování 

Při operativním plánování se vychází z celkového plánu pro podnik jako celek. 

Tento celopodnikový plán zastřešuje plány na nižších úrovních a platí to i pro operativní 

plánování. Operativní plánování rozpracovává dopodrobna za jednotlivé vnitropodnikové 

útvary celkový plán výroby, kdy vnitropodnikové útvary jsou jednotlivá střediska v podniku. 

Operativní plány mohou být taky sestavovány i na jiné úrovni, která může mít i tu nejnižší 

pozici v podnikové hierarchii, jedná se např. o jednotlivé provozy, pracoviště, dílny atd. 

Jednotlivé podniky mohou mít jiné chápání pro hospodářská střediska, ale vždy by 

tyto střediska měly splňovat určité podmínky. Mezi nejdůležitější podmínky pro podniková 

střediska patří, že lze za něj sestavit samostatný plán; dokážou vyjádřit vstupy a výstupy 

z účetního pohledu; oceňování je na úrovni vnitropodnikových cen; pracovníci středisek 

mají zájem o plnění daného plánu, díky motivační funkci plánů. Plánování po jednotlivých 

podnikových útvarech je složité, plány musí totiž respektovat rozplánování výrobních úkolů 

jak v čase, které je nazýváno lhůtovým plánováním, tak i v jejich obsahu, kdy se hovoří 

o tzv. rozpisu plánu výrobních úkolů v množství a hodnotě. (Vysušil, 2004) 

 

Jednotlivá plánování vnitropodnikových středisek lze zobecnit a rozčlenit 

do tzv. soustavy operativního plánování na: 

Zakázkové plánování, které je typické především pro výrobní podniky, které se orientují 

na konkrétního klienta a jeho specifické a individuální přání a potřeby, tzn. pro podniky 

zaměřující se na zakázkovou výrobu. V tomto případě nestačí vyrábět stále stejný kus výkonu, 

ale vždy je třeba jeho podobu a parametry pozměnit. Zakázková výroba se plánuje 

podle lhůtového plánu výroby. Při následné kontrole plánu u zakázkové výroby mohou 

vznikat různě velké odchylky plánů od skutečnosti. Tyto odchylky vznikají z důvodu 

individuálního přístupu k výrobě. U kterékoli zakázky mohou nastat různorodé 

nepředpokládané potíže, které pak musí pověření zaměstnanci na místě řešit. (Vysušil, 2004) 

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

přímo o hromadnou výrobu. V tomto případě se vyrábí vždy určité počty stejných kusů 

výrobků, které se značí jako ucelené série. Příprava jednotlivých sérií není pokaždé stejná 

a také náročnost výroby je různá, díky tomu zabírá vždy jiné množství potřebného času. 
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V plánech je proto nutné počítat s časovou rezervou pro předvýrobní přípravu pro každou 

ucelenou sérii, od toho tedy předstihové plánování. 

Souborové plánování je velmi obtížné plánování z pohledu plánování potřebného času 

na výrobu jednotlivých výrobků. Pokud existuje podobný technologický postup a podobná 

potřebná délka výroby je možné při sestavování plánů použít souborové plánování. 

Díky těmto dvou kriterií jsou výrobky rozčleněny do souborů, ze kterých se bude vycházet 

při sestavování operativního plánu. 

Číselné plánování bývá někdy také označováno za plánování kompletové a to díky tomu, 

že výrobky a jejich součásti jsou označeny stejnými čísly a tvoří tak komplet k výrobku. 

Tento druh kompletování bývá velmi náročný na koordinaci, čímž vzniká vysoké procento 

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

Číselné plánování má ovšem i své výhody. Nejvýznamnější je zejména jednodušší výpočet 

vytížení výrobních kapacit, jenž se odvíjí od souborů. (Vysušil, 2004) 

Skladové plánování má podmínku, která zní, že součástky potřebné při výrobě je možno 

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

součástky taktéž vyrábět v pravidelném množství. V případě, že by nebyly pravidelné, je 

určena minimální hranice zásob na skladě, pod kterou by součásti nesměly klesnout. 

Pokles pod tuto hranici slouží jako pokyn k výrobě těchto součástek. 

Odváděcí plánování je vhodné pouze pro velkovýrobu, tedy pro hromadnou výrobu 

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

a historicky dlouhodobě fungují. Zde se sestavuje operativní plán dle rytmu odváděné výroby.  

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

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

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

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

a průběžnou dobu výroby pro stanovení výrobní a skladové zásoby rozpracovanosti.  

Dávkové plánování plynule navazuje na metodu rozpracovanosti. Kromě stejných 

předpokladů, zde však přibývá ještě jeden předpoklad navíc a tím je homogennost výroby. 

Pokud jsou do plánu zadány správná a podrobná data o výrobě je možné sestavit plán 

i pro dlouhé období. (Vysušil, 2004) 
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TYPY OPERATIVNÍCH PLÁNŮ 

a) Jednorázové plány 

Jedná se o plány pro jedno použití, které jsou vhodné zejména při výjimečných, 

jednorázových akcí. V této souvislosti jsou používány dva typy jednorázových plánů 

a to program a projekt. Programy i projekty jsou zařazeny do procesu tvorby souvisejícího 

rozpočtu, ve kterém budou uvedeny přesné finanční částky potřebné pro realizaci programu, 

tak i projektu.  

Program obsahuje velký počet různých činností spojených s dosažením hlavního 

podnikového cíle. Jednorázové plány jsou často využívány při zavádění nového výrobku 

do výroby. Při sestavování programu je nutné správně určit zejména konečný termín celého 

programu, naplánovat jednotlivé etapy po jednotlivých krocích, naplánovat potřebné množství 

zdrojů pro všechny jednotlivé etapy, dát zodpovědnost za tyto etapy určeným pracovníkům 

a určit kontrolu všech etap jak už během chodu programu, tak i po ukončení dané programové 

akce.  

Projekt je používán pro jednorázové akce, které jsou menšího rozsahu a má podobné 

charakteristické vlastnosti jako program. Projekt může být často i součástí programu. 

(Vysušil, 2004) 

 

b) Permanentní plány 

Na rozdíl od jednorázových plánů bývají využívány opakovaně bez nutnosti 

přepracování. Permanentní plány jsou určeny pro takové činnosti, které se pravidelně opakují 

a je tedy pro ně vhodné sestavit dlouhodobý plán. V zásadě lze rozlišit tři druhy takových 

dlouhodobých permanentních plánů: 

 plány podnikové politiky – v těchto plánech je jasně nastíněno, jak se zachovat 

za určitých okolností a také obsahují pravidla pro výjimky; 

 standardní operační postupy – zde jsou zahrnuty všechny možné postupy 

v jednotlivých fázích výroby, prodeje, oprav atd. Jedná se o „manuály“, 

které mají pomoci pracovníkům držet se stanovených podmínek. Právě díky 

tomu mohou, ale být i na škodu; 



31 

 

 pravidla a regulativy – přesně popisují, jak má být činnost provedena 

či neprovedena. V některých případech mohou přímo zastoupit stanovisko 

vedoucího pracovníka, neboť je vydána právě přes vydané pravidlo. 

(Vysušil, 2004) 

 

3.3 Rozpočetnictví 

 Podnik má své specifické, ať už strategické či operativní cíle, které jsou rozpracovány 

v plánech podniku, může se jednat o plán výroby, plánování dle rozpracovanosti, skladovací 

plán apod. Tyto plány jsou konkretizovány do rozpočtů. Jak již bylo zmíněno, rozpočty bývají 

definovány jako finanční dokumenty, které jsou připravené a schválené před určitým 

obdobím, na které jsou sestavovány, přičemž časovým horizontem je zpravidla jeden 

kalendářní rok. Také firemní střediska mají nejen jeden firemní rozpočet, ale i své vlastí 

střediskové rozpočty. (Lazar, 2012) 

Další podkapitoly budou věnovány problematice členění rozpočtů dle času 

a podnikové hierarchie, tak jejich obsahu a formě.  

 

3.3.1 Vztah rozpočtů k časovému období 

 Rozpočty jsou nejčastěji z hlediska časového období krátkodobé (operativní) 

a dlouhodobé (strategické) rozpočty. Krátkodobé rozpočty jsou sestavovány každý rok 

s rozdělením na všech 12 měsíců v daném roce. Je možné také jej rozdělit na čtvrtletí. 

Rozdělení krátkodobých rozpočtů na měsíční či čtvrtletní záleží na preferencích a potřebách 

jednotlivých společností, přičemž čtvrtletní rozpočty jsou upřesňovány v průběhu roku 

a měsíční slouží ke srovnávání stejných měsíců v letech za sebou. Krátkodobé rozpočty, 

zejména pak čtvrtletní, lze pružně v průběhu roku upřesňovat v návaznosti na nové informace, 

které nebyly dosud k dispozici. Tomuto způsobu sestavení rozpočtů se říká klouzavé 

rozpočetnictví. Díky tomu, že informace jsou dodávány i během období, na které je rozpočet 

sestaven a za použití klouzavého rozpočetnictví mají tyto rozpočty mnohem vyšší vypovídací 

schopnost než rozpočty dlouhodobé, které bývají sestavovány na období tří až pěti let, 

nebo i více. Záleží na potřebách a záměrech podniku. Tvorba dlouhodobých rozpočtů je 
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mnohem náročnější a pracnější než je tvorba krátkodobých rozpočtů, také jejich úprava 

během rozpočtovacího období bývá složitá a velmi pracná. (Fibírová, 2007) 

 

3.3.2 Obsah rozpočetnictví 

 Z definice rozpočtu vyplývá, že jeho obsahem jsou peněžně vyjádřené údaje 

o budoucnosti. V souladu se zaměřením rozpočetnictví jak na podnik jako celek nebo na jeho 

vnitřní střediska lze rozpočty členit do dvou základních skupin a to na: 

 celopodnikové rozpočty, které jsou sestavovány jako rozpočty za podnik jako celek 

a tím pádem stanovují úkoly podniku jako celku. Mezi celopodnikové rozpočty patří 

rozpočetní rozvaha, rozpočetní výsledovka a rozpočet peněžních toků;   

 střediskové rozpočty, které se omezují na stanovení úkolů pro jednotlivá konkrétní 

střediska a na kontrolou plnění těchto úkolů. (Hradecký, 2008) 

 

Dále je možné rozpočty členit podle charakteru rozpočtovaných veličin, 

kterými se zabývají. Lze je dělit na tři základní podmnožiny a to: 

 rozpočty nákladů a výnosů, které představují objem penězi vyjádřené spotřeby 

ekonomických zdrojů v daném středisku či podniku za určité rozpočetní období, 

resp. penězi vyjádřený objem vytvořených výkonů za určité rozpočetní období, 

které bývá nejčastěji kalendářní rok, případně hospodářský rok. Náklady a výnosy 

představují úbytky a přírůstky ekonomického prospěchu ve věcné a časové souvislosti 

s daným obdobím.   

 rozpočty stavů (stavových veličin) jsou rozpočty, které zobrazují předpokládaný stav 

jednotlivých položek majetku a závazků k určitému okamžiku. Tyto rozpočty 

neudávají objem spotřeby či výkonů za určité rozpočetní období, nýbrž plánovaný stav 

majetku, ať už podniku či jeho středisek a závazků k určitému budoucímu časovému 

okamžiku. Zpravidla se jedná o termín ke konci rozpočetního období.   

 rozpočty příjmů a výdajů (peněžních toků), které mají společný rys s rozpočty 

nákladů a výnosů v tom, že obsahují taktéž údaje o plánovaném toku za rozpočetní 
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období. Své údaje na rozdíl od plánů nákladů a výnosů, které zobrazují své údaje 

na aktuální bázi, zobrazují na peněžní bázi, tedy na peněžních prostředcích 

a ekvivalentech. (Hradecký, 2008)  

 

3.4 Tvorba plánů a rozpočtů 

  Aby bylo možné rozpočty vůbec tvořit, je nutné odhadnout objem a strukturu výkonů, 

jejichž provádění se v daném plánovaném období předpokládá. Je nutné sledovat stav 

a předpokládaný vývoj poptávky na daném trhu.  U výrobních podniků se na základě těchto 

skutečností sestavuje plán odbytu, který stanovuje objem realizovaných výkonů pro budoucí 

období. Při sestavování plánu odbytu se vychází z tvz. marketingového plánu, který je 

de facto analýza poptávky na trhu, který společnosti říká jaké produkty, v jakém množství 

a za jakou cenu budou v budoucnosti poptávány. Sestavení obou těchto plánů je značně 

obtížné z důvodů těžko dostupných vstupních informací a vysokému riziku odlišnosti. 

Proto oba tyto plány představují odhad budoucí skutečností. Na základě plánu odbytu 

a marketingového plánu a všech dodavatelských možností se sestavuje plán výroby, 

který poskytuje základní data pro plán tržeb a plánu jednotlivých nákladů, které jsou přímo 

závislé na množství produkce. Jedná se zde o plán materiálu a plán práce. Zcela jiný postup 

se využívá u tvorby plánů režijních nákladů, či rozpočtů režijních středisek. Tyto náklady 

mají většinou fixní charakter a jsou na objemu produkce nezávislé. Základem pro jejich 

plánování je struktura těchto nákladů v minulém období, které jsou upravovány na základě 

předpokládaných změn určitých druhů nákladů nebo mnohem častěji pomocí indexování, 

kdy se jedná např. o růst nákladů o 1,5 % oproti minulému období. (Popesko, 2009) 

 

3.4.1 Fáze rozpočtovacího procesu 

Jak již bylo zmíněno, tvorba rozpočtů je časově náročnou stereotypní procedurou, 

která probíhá ve společnosti zpravidla v posledních pěti měsících v roce. 

Proces rozpočetnictví začíná definováním tzv. rozpočtových priorit a postupů, 

kterými se jednotlivé útvary v podniku při tvorbě rozpočtu mají řídit a které odrážejí 

současnou situaci a taktické cíle podniku. Na základě takto definovaných priorit sestavují 

jednotlivé útvary své návrhy pro tvorbu rozpočtů, které jsou konzultovány s vedením 
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podniku. Po diskuzi jsou sestaveny detailní základní rozpočty na úrovni útvarů podniku, 

které jsou opět s vedením přezkoumány a případně jsou vráceny jednotlivým úsekům 

ke zpřesnění. Na konci této fáze rozpočtovacího procesu takto utvořené rozpočty schvaluje 

vedení podniku. Tvorba rozpočtu se značně komplikuje v situacích, kdy podnik obsluhuje 

mnoho zákaznických segmentů, má vysoký počet středisek, či podniká ve značně 

konkurenčním a turbulentním prostředí. (Popesko, 2009) 

Rozpočtovací proces se neskládá jen ze samotné tvorby rozpočtů, ale i z mnoha 

operací, které samotné tvorbě rozpočtu předchází. Dalo by se říci, že rozpočtovací proces 

se skládá ze čtyř fází a to: 

 Příprava rozpočtů – zde se uskutečňují úkony spojené se sběrem dat a informací, 

které jsou pro tvorbu plánů nezbytné. 

 Sestavení rozpočtu – sestává ze samotného vytvoření jednotlivých základních 

rozpočtů a souhrnných podnikových rozpočtů. 

 Kontrola plnění rozpočtu a identifikace odchylek – spočívá v průběžném srovnání 

reálných a rozpočtovaných hodnot ekonomických veličin a identifikace jejich 

odchylek, jak v průběhu samotného období, kterého se rozpočet týká, tak i po jeho 

skončení. 

 Odstranění odchylek – zde se odstraňují negativní dopady těchto odchylek, případně 

se přijímají opatření, která mají sloužit k eliminaci jejich budoucího vzniku.  

(Popesko, 2009) 

 

Celý rozpočtovací proces trvá od jeho zahájení v průběhu roku X, kdy se začínají 

přípravné práce s přípravou rozpočtů, až po jeho závěrečné vyhodnocení na základě 

konfrontace s účetní závěrkou, která může sama o sobě trvat i celé jedno účetní období, v roce 

X + 2 zpravidla až jeden a půl roku.  
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Schéma 3.1 Průběh rozpočtovacího procesu 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.4.2 Nedostatky v tradičním způsobu tvorby a hodnocení rozpočtů 

Tradiční způsob tvorby rozpočtů je díky svému charakteru, největší roli zde hraje 

časové hledisko, jedním z hlavních důvodů neefektivního hospodaření firem se zdroji. 

Celý životní cyklus rozpočtového procesu v současné době už neodpovídá divokému vývoji 

podnikatelského prostředí, protože tradiční rozpočet ve své podstatě představuje statický 

a neměnný dokument. Díky rychlým změnám jak uvnitř, tak i vně podniku se často stává, 

že data, na jejichž základě byl rozpočet sestaven, se stanou neaktuálními dřív, než vůbec 

rozpočet projde schválením od vedoucích představitelů společnosti. Jak již bylo zmíněno 

tvorba rozpočtů je pracným, časově nákladným procesem s již automatizovanými činnostmi, 

která odčerpává značnou část odborných kapacit manažerů a výkonných pracovníků. 

Díky těmto faktům je výsledný rozpočet s celou řadou zásadních nedostatků, 

čímž jen s obtížemi může plnit svou funkci klíčového nástroje řízení. (Popesko, 2009) 

Stanovení cílů 

Příprava rozpočtu 

Sestavení rozpočtu 

Základní a 

souhrnné rozpočty 

Kontrola plnění cílů 



36 

 

Tradičnímu rozpočetnictví je vytýkána celá řada nedostatků a těmi nejzásadnějšími 

jsou především: 

 strnulost rozpočtů, protože během realizace nejsou tyto rozpočty schopné pružně 

se přizpůsobovat neočekávaným změnám v předpokladech, z kterých vychází. 

Je to způsobené tím, že rozpočty musí být schváleny vedením podniku a jakékoli 

zásahy do něj jsou v průběhu období, jehož se rozpočet týká, nepřípustné. Díky tomu 

jsou rozpočty již v krátké době po schválení neaktuální, protože reálný vývoj veličin je 

velmi často úplně jiný než se původně plánovalo. Rozpočty se tak stávají 

jen nástrojem k obecným rozpravám o ekonomickém vývoji a plnění obecných 

podnikových cílů; 

 konzervace zastaralých stereotypů myšlení a organizování ve stylu příkaz, 

kontrola. Rozpočty tak brání změnám, kterými jsou např. orientace firem k týmové 

práci nebo delegace odpovědností i na ty nejnižší organizační stupně; 

 roční cyklus finančního výkaznictví, na který se obvykle rozpočty váží. 

Tedy zejména na sestavování základních výkazů finančního účetnictví, kterými jsou 

rozvaha a výkaz zisku a ztrát. V dnešní době rychlých změn v podnikatelském 

prostředí je už pro většinu firem takový cyklus nevhodný; 

 rozpočty nejsou provázané. V účetních jednotkách často vedle sebe existují různé 

typy plánů a rozpočtů, které se týkají různých aspektů hospodářské činnosti jednotky 

a které se vztahují k různým časovým horizontům, které navíc často spolu ani vůbec 

netvoří jeden konzistentní celek, ale žijí si svým vlastním izolovaným životem, 

bez schopnosti podávat úplné a manažersky využitelné informace; 

 orientace plánů na výsledek než na příčiny. V plánovacích modelech nebývají 

dostatečně využívány vztahy příčiny a důsledku mezi ukazateli měřícími 

podnikatelské objekty a procesy. Čísla, která jsou v rozpočtech zachycena, nebývají 

dostatečně zdůvodněná a chybí jim jasná definice, jak budou tyto hodnoty dosaženy; 

 rozpočty potlačují příležitosti, jak využít synergické efekty mezi jednotlivými 

podnikovými středisky. Jednotlivé střediska mají tendence bránit si své činnosti, 
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než aby spojili své síly s ostatními a tím pádem získaly lepší hospodářské výsledky. 

(Popesko, 2009) 

 

Tradiční rozpočetní systémy jsou svázány s celou řadou nedostatků a omezení, 

které znesnadňují jejich využitelnost jako efektivního nástroje řízení nákladů, který by vedl 

k optimalizaci a snižování firemních nákladů. Problematické, co se týká oblasti nákladů, je 

především rozpočet režijních nákladů, s kterými je spojen fenomén skrytých nákladů. 

Sestavování režijní rozpočtů vychází z historicky uskutečněných nákladů, a to tím způsobem, 

že se rozpočet z předcházejícího roku upraví na základě zjištěných změn v cenách vstupů, 

započtených investic atd. V některých případech se režijní rozpočet tvoří za pomoci 

tzv. indexační metody, která znamená, že se rozpočtované náklady upraví pomocí určitých 

indexů či konstant, které vyjadřují procentuální změnu v podnikovém okolí za předcházející 

období. Takto sestavené rozpočty režijních nákladů často tvoří řetězec, v němž hodnoty 

nového rozpočtu byly stanoveny jen na základě úpravy nákladů předešlého rozpočtového 

období. V takovýchto rozpočtech jsou ukryty náklady, jejichž reálná výše ve skutečnosti 

není vůbec adekvátní. Mezi nejčastější skryté náklady patří např. náklady na dříve uzavřené 

servisní smlouvy, personální náklady na pracovníky, kteří už v organizaci nemají 

nezastupitelné místo. (Popesko, 2009) 

 

3.5 Moderní přístupy k rozpočetnictví 

Vzhledem k uvedeným nedostatkům klasického pojetí rozpočetnictví se vyvinuly 

efektivnější a vhodnější rozpočtovací metody. Tyto metody jednak napomáhají pomoci 

odstraňovat popsané nedostatky tradičních rozpočtů, ale také nabízejí širší možnosti 

ve využití informačních výstupů pro vedoucí pracovníky. 

Ve světě šly některé podniky při modernizaci svých rozpočtů až do takové radikální 

míry, že přestaly své rozpočty tradiční cestou tvořit úplně. Prvním viditelným výsledkem 

pro tyto organizace bylo obrovské množství ušetřené práce, protože odstranili všechny fáze 

rozpočetnictví. Rozpočty v těchto organizacích již nemají pevný plán toho, co musí 

organizační jednotky plnit do puntíku. Tyto organizace viděly příležitost v možnosti vytvoření 

zcela odlišného systému odpovědnosti a hodnocení výkonů firmy a jejich organizačních 
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jednotek. Jiné organizace viděly zásadní problém, který je také spjat s tradičním 

rozpočetnictvím, v bujení byrokracie a tím pádem k omezování možnosti změny. Daly 

možnost svým stovkám řadových pracovníků rozvinout jejich energii a tvořivost směrem 

ke zvyšování výkonnosti a v neposlední řadě tím i ke snižování nákladů. (Popesko, 2009) 

 Základní charakteristikou všech těchto organizací je, že překonávají zažitý systém 

rozpočetnictví směrem k pružnějšímu a efektivnějšímu systému plánování a hodnocení 

nákladů. Tyto systémy mají několik základních charakteristik a to: 

 použití klouzavých rozpočtů, které jsou schopny se přizpůsobit nečekaným změnám 

a výkyvům v hospodaření společnosti. Rozpočetnictví by se mělo změnám, 

ke kterým v podnikatelském prostředí dochází denně, plynule přizpůsobovat, 

tzn., že by měly být flexibilní; 

 hodnocení organizačních jednotek na základě ukazatelů výkonnosti. V tradičním 

pojetí systému jsou organizační jednotky hodnoceny na základě striktně dodržení 

rozpočtovaných veličin, které však nejsou s vedoucími těchto organizačních jednotek 

důsledně prodiskutovány. Tyto jednotky jsou schopny fungovat efektivněji, pokud 

budou více decentralizovány a dostanou možnost přímo ovlivňovat faktory 

své výkonnosti. Mezi takové způsoby hodnocení patří i tzv. ukazatele KPI 

(key performance indicators). Tyto ukazatele jsou definovány jako ukazatele 

rentability, nebo jiných pro společnost významných ukazatelů; 

 aplikace progresivních systémů odměňování. Moderní přístupy se snaží motivovat 

pracovníky na základě objektivních kritérií výkonnosti pomocí tzv. benchmarků, 

což je srovnání s předešlými lety těch ukazatelů, které mají konkrétní vazby 

na faktory, které jsou pracovníci svoji činností schopni ovlivnit; 

 změna procesu plánování z ročních cyklů, které byly plně v kompetenci vrcholného 

vedení organizace na mnohem progresivnější operativní a taktické plánování, které je 

ponecháno na jednotlivých podnikových střediscích a v některých případech 

až na pracovních útvarech. Ti už pak nejsou odpovědní za plnění předem 

definovaného plánu a rozpočtu, ale za dosahování strategických cílů a maximalizaci 

hodnot poskytované zákazníkům a vlastníkům společnosti.   



39 

 

V rámci moderních přístupů v oblasti rozpočetnictví lze definovat celou řadu dalších 

efektů a trendů, které se v současnosti prosazují. Všechny tyto přístupy mají, však společné 

to, že jejich obecným cílem je decentralizace za účelem vytváření podmínek pro rozvoj 

vysoce výkonných organizačních jednotek. (Popesko, 2009) 

 

3.5.1 Moderní koncepty rozpočetnictví 

V posledním desetiletí se v oblasti rozpočetnictví objevilo několik manažerských 

konceptů, které nabídly alternativní cesty k řízení výkonnosti útvarů a umožnily tak aplikaci 

výše uvedených zásad pro efektivní plánování a rozpočetnictví. Jedná se především 

o tyto metody: 

 

Rozpočtování podle aktivit (Activity-Based Budgeting) 

 Rozpočtování podle aktivit je součástí nástrojů procesního řízení nákladů. Hlavní 

myšlenka, která stála při zrodu tohoto konceptu, bylo poznání, že primárním cílem podniku je 

tvorba hodnoty, která probíhá právě skrze aktivity vykonávané v podniku. Problém přitom 

nebývá samotná tvorba hodnoty, ale spíše její měření. Podniky často nejsou schopny 

rozpoznat, které činnosti, útvary nebo střediska tuto hodnotu vytváří a v jaké míře. Koncept 

rozpočtování podle aktivit se primárně zaměřuje na pochopení aktivit a jejich vztahu k tvorbě 

hodnoty. Plány a rozpočty nejsou tvořeny na bázi podnikových středisek, které reflektují 

odpovědnostní hledisko, ale jsou tvořeny na základě očekávané spotřeby výkonu jednotlivých 

aktivit, které jsou schopny být měřeny skutečnými jednotkami výkonu. Rozpočty, které jsou 

založeny na aktivitách, jsou daleko uchopitelnější a srozumitelnější, protože neinformují 

pouze o obecných limitech nákladů a výnosů vyjádřených v peněžních jednotkách, 

či peněžních ekvivalentech, bez vazeb na skutečné výkony, ale informují právě 

o předpokladech těchto skutečně prováděných výkonů. (Doyle, 2006) 

 

Beyond Budgeting 

Koncept Beyond Bugeting odstraňuje dvě omezení tradičního rozpočetnictví 

a to strnulost rozpočtů a jejich zaměření na omezené spektrum fixních ukazatelů. Společnosti, 
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které používají tento koncept rozpočetnictví, začaly odlišně chápat ukazatele výkonnosti, 

které slouží k hodnocení jednotlivých organizačních jednotek. Koncept Beyond Budgeting je 

nadrozpočtový nebo také mimorozpočtový přístup, jehož podstatnou je rychlá a pružná reakce 

na neustále se měnící tržní podmínky, proto se podnikové hierarchie přebudovávají 

na zákaznicky orientované a na decentralizované týmy působící v sítích. Strnulé formy řízení 

a plánování orientované na určité časové periody, nejčastěji měsíc, čtvrtletní atd., se nahrazují 

adaptivními manažerskými procesy. Odstranění tradičního rozpočetnictví je důsledkem 

této změny. Oproštění se od omezení spojených s tradičním rozpočetnictvím, které přístup 

Beyond Budgeting umožňuje, je cestou ke stanovení konkrétních manažerských cílů a hledání 

cest k jejich dosažení pomocí přizpůsobivých a flexibilních mechanismů, což lze považovat 

za hlavní charakteristiky této moderní manažerské techniky.   

 

Rozpočtování s nulovým základem (Zero-Based Budgeting)  

 Koncept Zero-Based Budgeting taktéž reaguje na nedostatky tradičních rozpočtových 

systémů a to na rozpočty režijních nákladů či režijních útvarů. Rozpočet těchto nákladů 

vznikají jen jako návaznost na historii, tzn., že v praxi vznikají řezce rozpočtů jednotlivých 

let, které se o sebe liší jen ve výši nákladů dílčích položek a celkově mají trvalou tendenci 

růst. Základní charakteristikou Zero-Based Budgeting je sestavování rozpočtů od nuly, 

resp. od základů, protože se podnik chce vyhnout pouhému kopírování minulých rozpočtů, 

v kterých se za léta, kdy se jejich strukturou podrobně nikdo nezabýval, navršily různé 

nákladové položky pochybného účelu, začínají tvorbu rozpočtu od začátku. Daný útvar 

nebo podnikové středisko jakoby založí na zelené louce a kriticky prověřuje všechny 

dosavadní náklady. Koncept Zero-Based Budgeting je tak založen na pravidelném 

přezkoumávání smysluplnosti doposud prováděných aktivit. Základním cílem tohoto 

konceptu je zavedení průhlednosti do tvorby nepřímých výkonů, což patří k základním 

předpokladům snižování nákladů. (Popesko, 2009) 

 



41 

 

4 Analýza plánů a rozpočtů ve vybrané účetní jednotce 

4.1 Charakteristika účetní jednotky 

 Celý název účetní jednotky zní Léčebné lázně Jáchymov a.s. Se společností Léčebné 

lázně Jáchymov jsem se dohodl na tom, že plné obchodní jméno bude v diplomové práci 

uvedeno s tím, že se neobjeví v názvu práce ani v názvech jednotlivých kapitol, proto se všude 

tam uvádím název účetní jednotka. Všechny materiály, které společnost Léčebné lázně 

Jáchymov a.s. poskytla pro vypracování diplomové práce, jsou pravdivé a odráží jejich 

podnikovou realitu v analyzovaných letech. Podnikové informace jsou zobrazeny ve všech 

tabulkách, které jsou použity v následujících kapitolách.  

Akciová společnost Léčebné lázně Jáchymov existuje od roku 1992 jako pokračovatel 

téměř stolené historie lázní v Jáchymově. V roce 2011 se staly Léčebné lázně Jáchymov 

dceřinou společností Lázně Luhačovice a.s., s níž společně vytvořily skupinu 

Spa & Wellness Nature Resorts, která je největší lázeňskou skupinou v České republice.  

Jak již z názvu společnosti vyplývá, je její hlavní podnikatelskou činností poskytování 

lázeňské péče. Léčebné lázně Jáchymov a.s. zaměstnávají více než 550 zaměstnanců, 

jak zdravotnických tak i jiných profesí, čímž se řadí k  největším zaměstnavatelům 

v Karlovarském regionu. Zaměstnávají dokonce i dvacet horníků ve své důlní šachtě 

Svornost, kde lázeňská společnost těží radonovou vodu, kterou používá pro léčebné 

procedury. Léčebné lázně Jáchymov a.s. jsou svým přírodním léčivým zdrojem naprosto 

jedinečné a odlišné od ostatních lázní v České republice, protože léčí své klienty pomocí 

radonové vody, která nemá na rozdíl od jiných léčivých vod účinky chemické, 

ale energetické. V lázních se léčí nemoci pohybového aparátu, a to především onemocnění 

kloubů, periferního nervového systému a páteře, usnadňují uzdravení po úrazech a operacích, 

také zlepšují klinické stavy u nemocných trpících cukrovkou nebo dnou a v neposlední řadě 

jsou Jáchymovské lázně specialisté na léčbu Bechtěrevovy choroby. Léčebné lázně Jáchymov 

a.s. navštíví každoročně více než 20 000 lázeňských hostů, kteří zde stráví v průměru 17 dnů. 

Jedná se velmi často o hosty, kteří léčebných pobytů a účinků radonové vody v Jáchymově 

využívají opakovaně.  
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4.1.1 Organizační schéma účetní jednotky 

Léčebné lázně Jáchymov (LLJ) jsou akciovou společností, v jejímž čele stojí valná 

hromada akcionářů. Tato valná hromada jmenuje do vedení lázeňské společnosti ředitele, 

který pak řídí společnost tak, aby byly uspokojeny zájmy a představy majitelů lázní, tedy 

akcionářů. LLJ v sobě obsahují 4 hlavní hospodářská střediska, kterými jsou RADIUM 

PALACE; BĚHOUNEK; CURIE a PRAHA; CENTRÁLNÍ STŘEDISKO. Střediska 

RADIUM PALACE, BĚHOUNEK, CURIE a PRAHA jsou největší léčebné hotely v lázních. 

Ve všech těchto střediscích, kromě centrálního střediska, se klientům lázní poskytují jednak 

léčebné, ubytovací, stravovací, ale i další služby, které klienti vyžadují. Střediska v sobě často 

obsahují i další podstřediska či divize. Jedná se o různé přidružené penziony, které jsou 

pod jednotlivými léčebnými hotely a jejich hostům jsou v těchto střediscích poskytovány 

především léčebné služby. V případě centrálního střediska se jedná o střediska dopravy, 

ředitelství, důl Svornost atd. Bližší náhled na organizační strukturu je uveden v příloze 

(Příloha č. 1 Organizační struktura účetní jednotky).  

 

4.2 Tvorba plánů a rozpočtů v účetní jednotce  

Společnost Léčebné lázně Jáchymov má jako svoji hlavní výdělečnou činnost 

poskytování komplexní lázeňské péče svým klientům, kteří přijedou do lázní. Klienty lázní 

se dělí do 5 základních skupit a těmi jsou: 

Tuzemci samoplátci (TUZ SAM) – hosté této skupiny si hradí lázeňskou péči zcela 

na své vlastní náklady a jejich pobyt v lázních bývá z pravidla týdenního charakteru.  

Tuzemci zdravotní pojišťovny (TUZ ZP) – lázeňští hosté, kteří spadají do této skupiny 

hostů, jsou do lázní posíláni zdravotními pojišťovnami na základě lékařských návrhů. 

Tato skupina hostů se ještě dál dělí na skupinu komplexních pacientů (KLP), kteří mají celý 

svůj pobyt hrazený od zdravotních pojišťoven, a na skupinu příspěvkových pacientů (PLP), 

kteří mají od zdravotních pojišťoven hrazeno jen léčení, ale ostatní služby si hradí sami. 

Skupina TUZ ZP hostů je nejpočetnější klientelou Léčebných lázní Jáchymov.  

Tuzemci hotel (TUZ HOT) – jedná se o klienty, kteří přijedou do lázní, ale nemají v úmyslu 

využívat léčebných služeb. Využívají jen ubytovacích služeb. Mohou si zakoupit nějakou 

léčebnou proceduru, ale ta už se bude započítávat samostatně do skupiny procedur.  
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Cizinci léčebný (CIZ L) – je to velmi podobné jako se skupinami tuzemci zdravotní 

pojišťovny a tuzemci samoplátci, s tím rozdílem, že se jedná o zahraniční hosty a do lázní je 

posílají zahraniční zdravotní pojišťovny. 

Cizinci hotel (CIZ HOT) – stejná terminologie se skupinou tuzemci hotel, ale opět se jedná o 

zahraniční klienty. To této skupiny se ještě dá zařadit skupina cizinců, kteří jsou označování 

jako cizinci sdružení.  

 

Na tyto základní skupiny hostů se následně tvoří ve společnosti Léčebné lázně 

Jáchymov a.s. plány lůžkodnů a podle těchto plánů lůžkodnů se následně tvoří plány výnosů 

a plány nákladů. Z těchto plánů následně vychází rozpočty společnosti. Plány výnosů tvoří 

obchodní oddělení společnosti, které přímo vychází z plánovaných počtů lůžkodnů pro všech 

5 základních skupin hostů Jáchymovských lázní. Plány nákladů tvoří finanční oddělení 

společnosti. Tvoří jak plány nákladů, které souvisí s plánovanými počty lůžkodnů, 

tak i náklady, které s těmito lůžkodny nesouvisí. Při tvorbě plánů nákladů finanční oddělení 

spolupracuje s obchodním, aby zjistila počty lůžkodnů. Tyto počty potřebuje právě 

pro vypočítání nákladů, které se vztahují na jednotlivé lůžkodny.     

 

4.2.1 Tvorba plánů výnosů 

Společnost tvoří své plány výnosů na základě historických zkušeností s přihlédnutí 

k aktuální situaci, jak na trhu s poskytování lázeňských služeb, tak i v oblasti legislativy, 

která se této oblasti týká. Toto bylo vidět na přelomu roku 2011 a 2012, kdy se projednávalo 

úplné zrušení hrazení komplexní lázeňské péče pro pacienty českých zdravotních pojišťoven. 

Společnost Léčebné lázně Jáchymov a.s. musela dokonce na začátku roku 2012 úplně 

přepracovat své plány pro rok 2012. V oblasti poskytování lázeňských služeb je tvorba plánů 

a z nich následně rozpočtů, na základě historických zkušeností, daleko výhodnější, než kdyby 

se rozpočty tvořily pomocí jednotlivých kalkulací, jak je to třeba u výrobních podniků. 

Tvorba plánů výnosů probíhá vlastně už na začátku roku, který předchází roku, 

pro který se plán vytváří. Tyto plány vytváří pracovníci obchodního oddělení a jsou potom 

následně za dodržování tohoto plánu odpovědní. Tvorba plánů začíná podstatě na začátku 

roku, který předchází plánovanému roku a probíhá po celý tento rok. Plán výnosů je v tomto 
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období aktualizován o nově získané informace a skutečnosti, tak aby byl co nejlépe schopen 

prezentovat možnou podnikovou realitu. 

Podstata tvorby plánu výnosů spočívá v tom, že se z historického hlediska vezme 

počet lůžkodnů pro všechny skupiny klientů, které mají LLJ rozděleny do pěti základních 

skupin (viz výše) za jednotlivé měsíce v roce tvorby plánu, přitom se přihlédne k očekávané 

situaci na trhu poskytování lázeňské péče a vezmou se i v potaz možné legislativní změny, 

které často nastávají. Tyto lůžkodny se pak vynásobí průměrnou cenou za jeden lůžkoden 

v jednotlivých hospodářských střediscích podle klientely. Získají se tak plánované měsíční 

výnosy jednotlivých středisek, z nichž se získá plánovaná celková suma výnosů pro jednotlivá 

střediska. Pro celopodnikové plánované výnosy, ať už se jedná o měsíční či roční, se vychází 

z těchto plánů střediskových výnosů. Co se týká zahraniční klientely, tak jsou jejich výnosy 

plánované jak v české měně, tak i v zahraniční měně, především v eurech. Kurzová hodnota 

1 EURA při tvorbě plánů na rok 2012 byla stanovena na 25,20 Kč. K této hodnotě se došlo 

zprůměrováním měsíčních kurzů roku 2011 a pak se s takto získanou hodnotou pracuje 

pro celý plán roku 2012. Podobně se plánují i výnosy za ambulantní péči a procedury. 

Tyto dvě další hlavní výdělečné činnosti se plánují tak, že se vezme suma z minulosti 

a aktualizuje se podle očekávaného plánu. Rozdíl mezi ambulantní péči a procedurami je 

následující: procedury si zakupují nad rámec svého již rezervovaného pobytu všichni hosté, 

kteří jsou v lázních ubytovaní, tzn., že v lázních čerpají ubytovací služby, a ambulantní péče 

je poskytovaná hostům, kteří nevyužívají v prostorách Jáchymovských lázní ubytovacích 

služeb, ale mají zájem si vyzkoušet nějakou lázeňskou proceduru. Také se sleduje hodnota 

slev a garnitur. Tyto položky se poskytují především cestovním kancelářím a dále na různé 

propagační akce, např. akce typu last in minute, nebo k nabídce na nejrůznějších slevových 

portálech. Plánuje se opět z historie, kolik bylo procentuálně těchto slev a předběžné se už ví, 

jak se slevy pro cestovní kanceláře budou posunovat. Znají to díky dobrým obchodním 

vztahům s cestovními kancelářemi, které se snaží taky co nejvíce, aby plnily své plány 

o počtech vyslaných svých klientů na dovelené. Tato položka má zápornou hodnotu, 

neboť se právě o tuto položku slev a garnitur snižují výnosy. Blíže je tvorba plánu výnosu 

krásně ukázaná v příloze (Příloha č. 2 Tvorba plánů výnosů). 

Vývoj průměrných cen za jeden lůžkoden v jednotlivých měsících a letech dobře 

ukazuje Tabulka 4.1 Vývoj průměrných cen jednoho ubytovacího dnu. V této tabulce 
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už jsou také započítány celkové sumy slev a garnitur za jednotlivé sledované roky a jejich 

měsíce. Také je v ní obsažen i plánovaný průměrný kurz k euru, s kterým se počítá při tvorbě 

plánů a rozpočtů. Z těchto průměrných cen se pak vychází při tvorbě, jak měsíčních plánů, 

tak i celoročního plánu. Toto je ta historická zkušenost. Tato tabulka bude blíže rozebrána 

v kapitole 4.3. Analýza tvorby plánů a rozpočtů v účetní jednotce. 

Nárůst průměrné ceny za jeden lůžkoden je v roce 2012 oproti roku 2011 ovlivněn 

paradoxně i poklesem počtů lůžkodnů u pojištěnců, který se zatím daří společnosti pokrýt 

nárůstem počtu samoplátců a zahraničních hostů. Vývoj průměrné ceny je dále ještě ovlivněn 

kurzem CZK/EUR a výši poskytovaných slev. 

 

Tab. 4.1 Vývoj průměrných cen jednoho ubytovacího dnu  

ODOBÍ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

leden 1 461 1 511 1 422 1 392 1 456 1 545 1 416 1 420 

únor 1 430 1 446 1 417 1 363 1 450 1 542 1 333 1 418 

březen 1 410 1 433 1 389 1 343 1 471 1 507 1 331 1 419 

duben 1 456 1 450 1 427 1 365 1 489 1 533 1 396 1 452 

květen 1 450 1 422 1 412 1 363 1 489 1 531 1 410 1 457 

červen 1 449 1 408 1 412 1 358 1 483 1 545 1 422 1 472 

červenec 1 437 1 414 1 406 1 358 1 473 1 528 1 428 1 471 

srpen 1 448 1 396 1 405 1 356 1 464 1 516 1 429 1 469 

září 1 463 1 402 1 409 1 360 1 459 1 512 1 439 1 478 

říjen 1 482 1 418 1 413 1 363 1 466 1 534 1 448 1 482 

listopad 1 485 1 413 1 405 1 357 1 462 1 528 1 450 1 482 

prosinec 1 504 1 420 1 401 1 387 1 467 1 543 1 428 1 487 

PRŮMĚRNÁ SUMA 1 456 1 427 1 410 1 364 1 469 1 530 1 411 1 459 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Během tvorby plánů výnosů a z nich pak rozpočtů pracovníci obchodního oddělení 

kontaktují jak cestovní kanceláře, tak i zdravotní pojišťovny, aby rozpoznávali, jaké mají 
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plány na další rok pro využívání lázeňských středisek, tak i v neposlední řadě Svaz léčebných 

lázní České republiky, který má největší pravomoc k jednání s Ministerstvem zdravotnictví 

České republiky a taky s vládou České republiky. Při tom zjišťují, jaký je stav ohledně 

legislativních změn, které se týkají lázeňského sektoru. Především tedy ohledně změny 

hrazení komplexní lázeňské péče od zdravotních pojišťoven a s tím také souvisí změna 

vypisování lékařských návrhů pro pacienty, kteří potřebují lázeňskou péči. Tato změna, 

která se projednávala od konce roku 2011 a vešla v platnost v říjnu roku 2012, je dobře vidět 

v tabulce: Tab. 4.2 Vývoj lékařských návrhů v letech 2005 až 2012. Blíže bude 

tato problematika a tabulka následně rozebírána v kapitole 4.3 Analýza tvorby plánů 

a rozpočtů účetní jednotky. Svazu léčebných lázní České republiky se podařilo vyjednat 

s Ministerstvem zdravotnictví a následně i s vládou zachování komplexní lázeňské péče 

hrazené zdravotními pojišťovnami v rozmezí alespoň tří týdnů z původních čtyř týdnů. 

 

Tab. 4.2 Vývoj lékařských návrhů v letech 2005 až 2012 

OBDOBÍ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

leden 322 307 315 301 329 335 313 316 

únor  434 387 414 469 491 525 539 397 

březen 659 679 682 594 756 828 722 662 

duben 809 660 798 806 906 978 775 807 

květen 878 827 907 797 883 1 014 829 742 

červen 959 800 877 813 1 083 1 069 853 730 

červenec 673 626 857 892 1 115 894 743 478 

srpen 621 590 839 585 686 662 609 343 

září 408 423 469 534 512 535 439 280 

říjen 314 267 513 329 327 313 299 287 

listopad 193 168 242 204 227 253 245 122 

prosinec 194 159 182 223 241 247 228 133 

Celkem 6 464 5 893 7 095 6 547 7 556 7 653  6 594 5 297 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Hlavní výdělečná činnost v Léčebných lázních Jáchymov a.s. je poskytování lázeňské 

péče spojené s ubytováním v lázeňských hotelích a penzionech, a to všem hostům, 

kteří do lázní přijedou, bez žádné diskriminace (např. státní příslušnosti, pohlaví, věku, 

vyznání atd.). V lázních mají, ale ještě i vedlejší výdělečnou činnost.  Sem patří především 

prodej parkovacích míst u jednotlivých středisek, prodej různých výletů či návštěv v dole 

Svornost, recepční prodeje, prodej různých suvenýrů či památečních předmětů s lázeňskou 

tematikou atd. Tyto ostatní výnosy obchodní oddělení neplánuje. Plánování těchto výnosů je 

zcela v kompetenci vedoucích pracovníků jednotlivých středisek. Ti postupují při plánování 

opět z historické zkušenosti s prodejem těchto předmětů, ale spolupracují s obchodním 

oddělením a zjišťují kolik je plánovaný počet návštěvníků za jednotlivé klientské skupiny 

na jednotlivé měsíce v roce. Především je zajímají počty plánovaných samoplátců, 

protože tito lázeňští hosté jedou do lázní na dovolenou, z pravidla na týdenní pobyt, 

a tuto svoji dovolenou se taky snaží náležitě užít. Proto více utrácejí v celých prostorách 

Jáchymovských lázní, ale i mimo lázeňské prostory.  

 

4.2.2 Tvorba plánů nákladů 

 Plánované náklady se tvoří ve společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. ve finanční 

oddělení, které při tvorbě těchto plánů úzce spolupracuje s obchodním oddělením. 

Tato spolupráce spočívá v tom, že obchodní oddělení dává informace o plánovaných počtech 

lůžkodnů na jednotlivé měsíce v roce. Finanční oddělení pak následně na základě těchto 

lůžkodnů tvoří dvě nejzákladnější částky nákladů, které souvisí právě s počtem lůžkodnů 

v roce. Těmito náklady jsou náklady na potraviny a náklady na hygienické potřeby. 

Náklady na potraviny souvisí s plánovanými počty hostů (lůžkodnů), tak že se vynásobí 

počty plánovaných hostů s částkou 145 Kč, získá se tak stravní jednotka. Tato hodnota je 

zprůměrovaná stravní jednotka za všechny tři ubytovací střediska během roku, 

v kterém se provádí plánování. Tvorba této stravní jednotky vychází z vnitropodnikových 

směrnic a nařízení společnosti. Částka ve stravní jednotce je pohyblivá během roku, 

protože odrážím sezónnost cen potravin na trhu, např. v zimních měsících je zelenina dražší 

než v letních měsících. Společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. se však velmi úspěšně daří 

udržet tuto stravní jednotku v průměrné výši 145 Kč.  
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Náklady na hygienické potřeby opět přímo úměrně souvisí s plánovanými počty hostů. 

Hygienické potřeby nakupuje společnost od společnosti JOHNSON DIVERSEY. 

Tento nákup podléhá vnitropodnikové směrnici, která vychází z historických skutečností. 

Je pochopitelné, že v hlavní sezóně, která je v Jáchymovských lázních od čtvrtého měsíce 

do konce desátého měsíce v roce, je spotřeba hygienických potřeb vyšší, než jaká je 

v měsících, které nejsou přímo v hlavní sezóně. Hodnota, která připadá na jednoho hosta, 

se pohybuje v rozmezí od 5 do 8 Kč během roku. Je to dáno rovněž sezónností. Se společností 

Johnson Diversey mají vynikající obchodní vztahy, a proto se jim daří udržovat nákupní ceny 

na co nejnižší možné úrovni, která činila v době plánování pro rok 2012 hodnotu 5,70 Kč 

na jednoho hosta na jeden jeho lůžkoden. Tyto náklady se v účetnictví zachycují na účtu 501, 

a co se analytiky týká, tak na účtu 501.124. Je to z důvodu kontroly, zda společnost dodržuje 

plán či nikoli.  Na tomto účtu je ještě důležité sledovat jeden jeho analytický účet, a to je 

501.105. Zde se zachycují náklady na prostředky, které se kupují a spotřebovávají 

v lázeňských střediscích během roku, jsou to např. čisticí prostředky pro kuchyni, 

balneoprovozy atd. Jejich spotřeba není přímo závislá na počtu přenocovaných hostů. 

Jejich výše se opět plánuje z historických zkušeností s očekávaným vývojem na trhu těchto 

prostředků.  

Mezi další důležité a sledované nákladové položky ve společnosti Léčebné lázně 

Jáchymov a.s. jsou náklady na sklo a textil. Tento druh materiálů se pravidelně co 2 roky 

ve společnosti obnovuje. Obnova podléhá vnitropodnikové směrnici, která právě určuje 

celkovou výměnu jednou za 2 roky. V roce 2012 tento nákup proběhnul, proto se s touto 

skutečností počítalo v plánovaných nákladech pro tento rok. Každý rok se, ale uskutečňuje 

nějaký nákup, protože nejde zabránit poškození, zničení či dokonce k odcizení tohoto 

materiálu, proto se s nějakou nákladovou položkou počítá i v letech, kdy obnova neprobíhá. 

S tímto souvisí i plán nákladů na praní a čištění lázeňského prádla. Tyto náklady 

se opět plánují z historických zkušeností a aktualizují se podle očekávané situace. 

Tyto náklady se zachycují na účtu 518.  

Další plánované náklady souvisí se strategickým plánování společnosti. Pod tím si lze 

představit to, že pokud dojde k na trhu poskytování lázeňské péče k nějakým legislativním 

změnám např. ke změnám sazebníků od pojišťoven, změnám sazeb daní, popřípadě 

ke skokovému zvýšení cen za energie atd., vytváří si společnost plán na zvyšování nákladů 
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v dalších letech o určité procento, které vychází opět z podnikatelských zkušeností 

a z aktuální situace na trhu, ať už s energiemi nebo s legislativními záležitostmi, např. pokud 

se zvýší cena elektrické energie o 2,6 %, tak se náklady na spotřebované energie, taky zvýší 

právě o takto vysoké procento. 

Další velkou položkou, kterou finanční oddělení sestavuje a sleduje, je plán Velkých 

investičních akcí. Jedná se o velké opravy majetku či pořízení nového majetku, který budu 

ve společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. dlouhodobě využíván. Tyto investiční akce 

se plánují v organizaci dlouhodobě a souvisí jak se strategickými plány, tj. modernizace 

stávajícího majetku, tak i s operativními plány společnosti, tj. opravou a údržbou majetku. 

Velké investiční akce se plánují na nákladovém účtu 511, kde jsou na to určené přímo 

analytické účty, např. 511.200. U těchto akcí se často stává, že se protahují přes jedno účetní 

období, nebo ani nezačnou v plánovaném roce a začnou až v nadcházejícím roce. S touto 

skutečností se počítá v plánování nákladů pro další rok. Také se podle toho hodnotí odchylky. 

U těchto se musí dát veliký pozor, musí se to i plánovat a hlídat, na to jestli se jedná 

o technické zhodnocení majetku, či o opravu a údržbu z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. 

o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, který říká, jaké položky jsou považovány 

z hlediska tohoto zákona za technické zhodnocení a jaké jsou považovány za opravu 

a udržování. Toto rozdělení na technické zhodnocení, či opravu a udržování 

potom také ovlivňuje, zda půjde tato plánované investiční akce přímo do daňových nákladů 

daného roku, čímž ovlivní jen výsledek hospodaření plánovaného roku, nebo se bude 

do nákladů rozpouštět postupně v dalších letech prostřednictvím odpisů daného technického 

zhodnocení. 

Plán spotřeby energií se opět sestavuje z historických zkušeností a spolupracuje 

se s plánovanými počty hostů. Společnost pravidelně mění dodavatele energií, protože každý 

nový dodavatel nabídl společnosti nadstandardní podmínky, co se týká ceny za energie. 

Tím se daří společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. platit velmi malá částka za energii.  

Při tvorbě plánu ostatních nákladů se vychází z historických zkušeností s přihlédnutím 

na očekávaný vývoj. Všechny tyto položky spolu se známými náklady, kterými jsou oprávky, 

či nájemné za prostory, které lázně využívají ke svému podnikatelskému záměru, ale nemají 

je ve svém majetku, vytváří sumu celkových plánovaných nákladů.  
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Tento plán spolu s očekávaným plánem výnosů se předkládá vedení společnosti, 

které je následně dané plány schválí, nebo také neschválí. Pokud takto sestavené plány výnosů 

a nákladů neschválí, budou se muset neschválené plány přepracovat odpovědným oddělením, 

které se pokusí o snížení hodnot v plánech nákladů a o zvýšení v plánech výnosů 

na přijatelnou výši pro vedení. Když je plán odsouhlasen, tak se podle něj bude společnost 

a jeho střediska řídit. Pokud se v plánovaném roce jede nad plán, hlavně z hlediska plánů 

výnosů, je to pro společnost velmi dobrá situace. Toto se stalo v roce 2012, kdy už společnost 

plánovala s černým scénářem, který v sobě obsahoval zrušení úplně celé hrazení komplexní 

lázeňské péče od zdravotních pojišťoven. Pokud společnost jede podle plánu, je to pro lázně 

taky výborné, protože vytvořený plán a spolu sním sestavené rozpočty naprosto přesně plni 

svoji sestavenou funkci. Tato situace se, ale ještě nikdy ve společnosti Léčebné lázně 

Jáchymov a.s. nenastala. Pokaždé se objevily nějaké odchylky jak od plánu výnosů, 

tak i od plánu nákladů. Mnohem častěji se objevovali pozitivní odchylky. Když se jede 

pod plán, hlavně v oblasti výnosů, tak je veliký problém a společnost se snaží tento problém 

operativně řešit, především formou nejrůznějších akčních nabídek a slevových akcí. 

Když se jede pod plán nákladů, tak je to pro společnost naopak velmi výhodné, 

protože se společnosti daří šetřit svým majetkem. 

 

4.2.3 Rizika při tvorbě plánů výnosů a nákladů 

Plán výnosů má nejčastější rizika, při své tvorbě a následně ve své konfrontaci 

s realitou, především ve změně preferencí k léčebnému cestování potencionálních hostů lázni, 

ať už se jedná o české klienty či o zahraniční klientelu. Mezi další významné riziko, především 

co se srovnání s realitou týká, je vývoj kurzu EURA vůči české koruně. 

Jelikož se ve společnosti plánuje s jednotným zprůměrovaným kurzem pro celé následující 

období, nastávají v tomto období kurzové rozdíly. Kurzové rozdíly bývají jednak kladné, 

které nastávají, pokud je reálný kurz vyšší než plánovaný kurz, je to pro společnost velmi 

pozitivní a vítané, ale také mohou nastat záporné kurzovní rozdíly, které nastávají, pokud je 

reálná kurzová hodnota nižší než plánovaná kurzová hodnota. Tyto kurzové změny mohou 

generovat kurzové rozdíly až v řádech milionů korun. Další rizika souvisí se změnami 

ekonomické a politické situace v České republice, tyto změny ovlivňují částečně i změnu kurzů 
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koruny vůči zahraniční měně, nebo ještě s administrativními a legislativními změnami, 

které často nastávají. Jde např. o zvýšení sazeb daní, především tedy zvýšení sazeb DPH, atd.  

 

Plán nákladů má své nejčastější rizika hlavně ve společnosti těžko ovlivnitelné cenové 

změně na trzích s energiemi, jedná se např. o státem diktované změny cen energií, kdy za stát 

vystupuje Regulační úřad. Rovněž také změny sazeb DPH jsou rizikem při tvorbě plánů 

nákladů, protože vzhledem k tomu, že společnost uplatňuje odpočet DPH koeficientem, 

tak jim jde 90 % z hodnoty DPH přímo do nákladů. Pokud dojde k legislativním změnám, 

které se týkají této problematiky, bude to mít veliký dopad na podnikovou realitu.   

Všechna rizika, která hrozí při tvorbě plánů a následně při střetnutí plánů s realitou, 

ať už se jedná o plán výnosů, či plán nákladů, jsou samotnou společností velmi těžko 

ovlivnitelná. Společnost se těmto rizikům snaží vyhnout tím, že začíná plánovat velmi dlouho 

dopředu a velmi důkladně a pečlivě analyzuje a zkoumá situaci s těmito riziky a snaží se je 

co nejvíce eliminovat svou zkušeností a znalostí dané problematiky. 

 

4.3 Analýza plánů a rozpočtů v účetní jednotce 

4.3.1 Analýza tvorby plánů  

Při tvorbě plánů a rozpočtů společnost vychází ze své historické zkušenosti s počty 

lůžkodnů, které připadají na hosty lázní, v jednotlivých měsících a pak následně i na celý rok. 

Pod tím si lze představit, že si mohou odhadnout plánované počty lůžkodnů, a tím ji počty 

hostů, na jednotlivé skupiny podle jejich vývoje z historie. Díky tomu mohou snáze plánovat. 

Graf 4.1. Počty lůžkodnů za jednotlivé skupiny klientely za jednotlivé měsíce 

v roce 2011 ukazuje, jak se pohybovaly počty lůžkodnů za 5 sledovaných skupin 

v jednotlivých měsících za rok 2011.  

Graf 4.2 Procentuální zastoupení klientely v LLJ za celý rok 2011 pak následně 

ukazuje procentuální vyjádření těchto pěti skupin hostů za celý rok 2011. Z tohoto grafu je 

jasně patrné, že dominantní postavení, co se lůžkodnů a tedy ji hostů ve společnosti LLJ, 

zaujímají klienti skupiny tuzemci zdravotní pojišťovny. Druhou skupinu nejčastějších 

návštěvníků tvoří skupina cizinci léčebný. U této skupiny je velmi patrné snížení zájmu 

v letních měsících, především v měsících červen až září. Tento fakt je zapříčiněný tím, 
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že zahraniční pacienti preferují v letních měsících jiný způsob trávení své letní dovolené. 

Početně nejméně zastoupené skupiny hostů jsou skupiny hotelových hostů tuzemci 

a pak hoteloví hosté cizinci. Je to dáno tím, že tito hosté jezdí do lázní s úplně jinými cíly 

a za úplně něčím jiným, než jakým je poskytování lázeňské péče. Tito hosté jezdí do lázní 

např. za účelem obchodních schůzek; využívají blízkosti lyžařského střediska, které se nachází 

v nedaleké vesnici Boží Dar a které už nemá dostatečnou kapacitu ubytovacích lůžek atd.   

Graf 4.1 Počty lůžkodnů za jednotlivé skupiny klientely za jednotlivé měsíce v roce 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4.2 Procentuální zastoupení klientely v LLJ za celý rok 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při plánování na rok 2012 se už muselo počítat s vládním nařízením, které snižuje 

komplexní lázeňskou péči na tři týdny a také omezením počtu lékařských návrhů. Počty 

lékařských návrhů od roku 2005 až do roku 2012 ukazuje tabulka: Tab. 4.2 Vývoj lékařských 

návrhů v letech 2005 až 2012. V této tabulce je patrný výrazný pokles lékařských návrhů 

za rok 2011, kdy jejich celková suma činila celkově 6 594, oproti roku 2010, kdy jich bylo 

celkově 7 653, a ještě výraznější pokles v roce 2012, v tomto roce bylo pouze 5 297 lékařských 

návrhů. Tento pokles je přibližně 13,84 % za rok 2011 oproti roku 2010. Graficky je 

tento pokles znázorněný v grafu: Graf 4.3 Počty lékařských návrhů v letech 2010 až 2012. 

Graf ukazuje i výrazný pokles lékařských návrhů v letech 2011 a 2012 v období hlavní sezóny 

oproti stejnému období roku 2010.  
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Graf 4.3 Počty lékařských návrhů v letech 2010 až 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Díky těmto informacím, ale také i díky sledování dalších aktuálních vývojů na trhu 

poskytování lázeňské péče, si společnost vytvořila plán počtu lůžkodnů na rok 2012. 

Tento plán ukazuje následující tabulka. 

 

Tab. 4.3 Plán počtu lůžkodnů pro rok 2012 

období TUZ ZP TUZ SAM CIZ L TUZ HOT CIZ HOT součet skupin 

leden 6 700 1 140 8 440 260 340 16 880 

únor 6 700 2 390 7 410 510 260 17 270 

březen 9 490 2 460 8 970 650 140 21 710 

duben 9 930 2 010 9 300 290 240 21 770 

květen 9 560 3 180 12 570 300 230 25 840 

červen 13 860 3 680 7 910 430 460 26 340 

červenec 14 170 3 660 6 400 410 1 030 25 670 

srpen 15 360 3 730 6 810 560 500 26 960 

září 12 580 4 430 9 250 620 270 27 150 

říjen 11 120 3 200 12 800 330 290 27 740 

listopad 10 530 2 330 9 090 300 340 22 590 

prosinec 3 510 1 590 7 100 530 450 13 180 

SUMA 123 510 33 800 106 050 5 190 4 550 273 100 

Zdroj: Vlastí zpracování 
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Z tabulky 4.3 Plán počtu lůžkodnů pro rok 2012 je jasně zřetelné snížení 

plánovaného počtu klientů skupiny tuzemci zdravotní pojišťovny, který činí 123 510. V roce 

2011 tento počet byl 145 304, což je o 21 794 lůžkodnů méně. Společnost naopak počítá 

se zvýšením lůžkodnů u kategorie hostů tuzemci samoplátci a to na 33 800 lůžkodnů, což je 

o 3 064 víc než bylo těchto lůžkodnů v roce 2011. Společnost Léčebné lázně Jáchymov a.s. 

předpokládá, že se ji podaří nalákat do svých zařízení českou klientelu ve větším množství, 

než jaké tomu bylo v roce 2011. Spoléhat se přitom bude hlavně na svou jedinečnou nabídku 

lázeňských procedur, které jsou díky využívání radonové vody jediné v České republice. Dále 

také společnost bude nabízet pro své hosty možnost výrazných bonusů při zakoupení pobytu 

s dostatečným časovým předstihem.  

Město Jáchymov plánuje vybudování nové lanovky, která by měla propojit město 

Jáchymov se Ski areálem na Klínovci. Tuto investici má v plánu podpořit i společnost 

Léčebné lázně Jáchymov. Vybudováním této lanovky by přivedlo do Jáchymova mnoho 

nových klientů především v zimních měsících, kdy lázně jedou výrazně pod svou kapacitu 

lůžkodnů. Jednalo by se hlavně o klienty skupiny hoteloví hosté.   

 

U plánů počtu klientů kategorie cizinci hotelových hostů je výrazně nižší počet 

lůžkodnů, než jaká byla hodnota ve skutečnosti roku 2011, bylo to 14 062. Je to dáno tím, 

že tato kategorie obsahuje i podkategorii cizinci sdružení. Pod podkategorií cizinci sdružení 

si lze představit skupinu hostů, která přijede do lázní se svým známým na jeho doporučení. 

Podkategorii cizinci sdružení obchodní oddělení vůbec neplánuje, protože není vůbec schopná 

naprosto přesně určit, který ze zahraničních hostů si s sebou přiveze své přátele na další 

lázeňskou dovolenou. 

 

Na základě takto získaného plánu lůžkodnů se sestavují plánované výnosy a plánované 

náklady. Jejich výši ukazuje tabulka: Tab. 4.4 Plánovaný hospodářský výsledek pro rok 

2012. Tvorba plánovaných výnosů je ukázaná v příloze: Příloha č. 2 Tvorba plánů výnosů. 

Plánované náklady se tvoří jak na plánované počty lůžkodnů, především co se stravné 

jednotky a nákladů na hygienické potřeby, ale taky i na aktuální situaci na trhu, viz kapitola 

4.2.2 Tvorba plánů nákladů. Z tabulky je patrné, že celkové plánované výnosy by měli 

přesáhnout celkové plánované náklady, tzn. společnost má v plánu vykazovat výsledek 
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hospodaření v podobě zisku ve výši 20 632 Kč, tato hodnota je zaokrouhlená na celé tisíce. 

Což znamená, že společnost plánuje dosáhnout pro rok 2012 zisku zhruba 20,6 mil Kč.   

 

Tab. 4.4 Plánovaný hospodářský výsledek pro rok 2012 (v tisících) 

PLÁNOVANÉ NÁKLADY 

 
446 031 Kč 

PLÁNOVANÉ VÝNOSY 

 
466 663 Kč 

PLÁNOVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 20 632 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.2 Analýza naplňování plánů v plánovaném roce 

Při analýze naplňování plánů v naplánovaném roce se zjišťují a vysvětlují odchylky 

od vytvořených plánů v podniku. Odchylky jsou jak v plánech lůžkodnů, tak i v plánech výnosů 

a nákladů. Analyzuje se i procentuální plnění plánu a taky meziroční vývoj. Počty 

realizovaných lůžkodnů v roce 2012 ukazuje Tab. 4.5 Realizované lůžkodny v roce 2012. 

Pro upřesnění ukazuje tabulka: Tab 4.6 Plán a skutečnost lůžkodnů pro jednotlivé skupiny 

lázeňské klientely, jaký byl plán a jaké je skutečnost počtu lůžkodnů pro všech pět skupin 

klientely ve společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. Plnění plánu a taky porovnání meziroční 

realizace pro rok 2012 ukazuje tabulka: Tab. 4.7 Porovnání plánů lůžkodnů se skutečností. 
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Tab. 4.5 Realizované lůžkodnů v roce 2012 

období TUZ ZP TUZ SAM TUZ HOT CIZ L CIZ HOT součet skupin 

leden 6 428 1 094 187 7 438 1 796 16 943 

únor 6 510 2 439 496 8 086 1 173 18 704 

březen 7 826 2 921 266 11 380 1 544 23 937 

duben 10 282 2 353 225 9 321 218 22 399 

květen 10 379 3 458 366 10 503 2 418 27 124 

červen 14 389 4 336 427 7 443 1 215 27 810 

červenec 16 442 4 514 638 6 015 725 28 334 

srpen 14 994 4 885 507 6 888 1 645 28 919 

září 12 335 3 892 521 10 041 1 448 28 237 

říjen 9 791 3 275 263 15 085 438 28 852 

listopad 10 366 2 466 685 9 201 206 22 924 

prosinec 3 135 2 037 419 7 640 512 13 743 

SUMA 122 877 37 670 5 000 109 041 13 401 287 926 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 4.6 Plán a skutečnost lůžkodnů pro jednotlivé skupiny lázeňské klientely 

  PLÁN LŮŽKODNŮ 2012 SKUTEČNOST ROKU 2012 

TUZ ZP 123 510 122 877 

TUZ SAM 33 800 37 670 

TUZ HOT 5 190 5 000 

CIZ L 106 050 109 041 

CIZ HOT 4 550 13 401 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky Tab. 4.6 Plán a skutečnost lůžkodnů pro jednotlivé skupiny lázeňské 

klientely je jasně patrné, že v porovnání s plánem lůžkodnů u skupiny hostů tuzemci 

samoplátci byl plán překročen o 3 870 lůžkodnů, což je zhruba o 11,5 %. Tato pozitivní 

odchylka je způsobena dobrou obchodní politikou ve společnosti LLJ. U skupiny hostů 

tuzemci zdravotní pojišťovny nebyl plán naplněn o 633 lůžkodnů. Tento pokles je zhruba 

0,5 % od plánu. Není to až tak citelný pokles, ale při plánování na další hospodářské období 

se s tímto negativním posunem musí počítat. U skupiny hostů cizinci léčebný došlo k velmi 

pozitivní odchylce a to o 2,8 %, což činí 2 991 lůžkodnů. Tento posun způsobilo především 
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navýšení počty lázeňských hostů z rusky mluvících zemí, rovněž také z arabských zemí. Počty 

hostů z jednotlivých teritorií ukazuje tabulka. Tab. 4.8 Lůžkodny a jednotlivá teritoria.  

U skupiny klientů tuzemci hotelový došlo k negativní odchylce o 190 lůžkodnů, tzn. o 3,6 %. 

Tato negativní odchylka není u společnosti moc významná, protože skupina klientů tuzemci 

hotelový nejezdí do lázní za účelem léčení, ale za různými jinými účely. Skupina hostů cizinci 

hotelový má výraznou pozitivní odchylku v počtu lůžkodnů a to o 8 851 těchto dnů. 

Je to způsobené tím, že společnost LLJ neplánují počty lůžkodnů pro podskupinu cizinci 

sdružení, která se v této skupině projevuje.  

 

Tab. 4.7 Porovnání plánů lůžkodnů se skutečností 

období Realizace 2011 Plán 2012 Realizace 2012 Plnění meziročně Plnění plánu 

leden 18 576 16 880 16 943 91,2% 100,4% 

únor 18 465 17 270 18 704 101,3% 108,3% 

březen 22 963 21 710 23 937 104,2% 110,3% 

duben 23 031 21 770 22 399 97,3% 102,9% 

květen 26 980 25 840 27 124 100,8% 105,2% 

červen 27 644 26 340 27 810 100,6% 105,6% 

červenec 28 059 25 670 28 334 101,0% 110,4% 

srpen 28 667 26 960 28 919 100,9% 107,3% 

září 27 280 27 150 28 237 103,5% 104,0% 

říjen 29 939 27 740 28 852 96,4% 104,0% 

listopad 26 324 22 590 22 924 87,1% 101,5% 

prosinec 14 489 13 180 13 743 94,9% 104,3% 

SUMA 292 417 273 100 287 926 98,5% 105,5% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrné, že se společnosti LLJ podařilo plnit plán počtu lůžkodnů 

nad naplánované množství, jak za jednotlivé měsíce, tak také i za celý rok. Co se týká plnění 

v meziročním porovnání, tak v období hlavní sezony v roce 2012, bylo v Jáchymovských 

lázních dokonce víc hostů, než jak tomu bylo v roce 2011. Bylo to díky nárůstu počtu lůžkodnů 
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za skupiny hostů tuzemci samoplátci a taky nárůstu počtu klientů ze zahraničí. Jednotlivé 

počty lůžkodnů za jednotlivá teritoria ukazuje tabulka: Tab. 4.8 Lůžkodny a jednotlivá 

teritoria. Nejlépe se společnosti daří plnit nad stanovený plán počtu lůžkodnů v měsících 

březen a červenec. 

 

Tab. 4.8 Lůžkodny a jednotlivá teritoria 

Hodnoty 

Teritorium 

Tuzemsko Německo ARABSKÉ RUSKÉ Ostatní 

Rok 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

SUMA 181 347 165 547 81 795 84 373 8 625 9 495 17 017 23 728 3 633 4 846 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Největší nárůst lůžkodnů zaznamenaly teritoria Ruské, a to o 39 % oproti roku 2011 

a pak teritoria tzv. Ostatní o 33 %.  V této skupině se nacházejí hosté ze zemí, kterými jsou 

např. Slovensko, USA, Polsko, Izrael atd. Z výše uvedené tabulky je také patrné, že největší 

skupinu zahraniční klientely tvoří hosté z Německa. Tento fakt je zapříčiněn tím, že město 

Jáchymov leží v blízkosti hranic s touto zemí. Zajímavé je také snížení počtu lůžkodnů u 

českých hostů o 9 %. Je to způsobené poklesem počtu hotelových hostů a především již 

zmiňovaném omezení komplexní lázeňské péče pro skupinu hostů tuzemci zdravotní 

pojišťovny. S poklesem u skupiny hostů zdravotní pojišťovny společnost počítala.  

 

Díky těmto realizovaným lůžkodnům se společnosti podařilo dosáhnout výnosů 

v hodnotě 518 574 Kč a nákladů v hodnotě 476 127 Kč. Společnosti LLJ se tedy podařilo 

dosáhnout za rok 2012 výsledek hospodaření, kterým je zisk 42 447 Kč (uvedené sumy jsou 

zaokrouhlené na tisíce, tzn. společnost dosáhla zisku necelých 42,5 mil. Kč).  

 

Náhled na nejdůležitější skupiny nákladů a výnosů v roce 2012 ukazuje tabulka 

Tab. 4.9 Výsledek hospodaření. V této tabulce je také uveden rok 2011 proto, aby bylo 

patrno, jak  společnost k plánovaným hodnotám došla. Také je v ní prezentován rozdíl mezi 

plánem a skutečností, kde záporné hodnoty ukazují, že skutečná hodnota překročila 
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plánovanou hodnotu a naopak kladná hodnota představuje, že nebylo plánu dosaženo. Rovněž 

je zde i ukázáno procentuální vyjádření plnění plánu, které souvisí s porovnáním plánu 

a skutečnosti.  

 

Tab. 4.9 Výsledek hospodaření (v tisících) 

Účet Název 2011 
Celkem 1-12 

Plán 2012 Rozdíl P - SK Plnění P 

504 Náklady vynaložené na prodané zboží 7 289 7 202 7 102 100 99% 

50-51 Spotřeba materiálu a energie, služby 165 135 168 660 171 903 -3 243 102% 

52 Osobní náklady 203 626 190 348 198 859 -8 511 104% 

53 Daně a poplatky 397 361 229 132 63% 

551 Odpisy HM. a NEHM. majetku 30 667 33 768 33 754 14 100% 

541 Zůstatková cena prodaného majetku 1 322 0 0 0 0% 

554-9 Tvorba rezerv, OPR. POL. a ČAS. ROZ. 3 823 400 -826 1 226 -207% 

54 Ostatní provozní náklady 27 693 25 715 26 901 -1 185 105% 

56 Ostatní finanční náklady 27 361 14 576 28 204 -13 628 193% 

59 Daň z příjmů za běžnou činnost 5 166 5 000 10 000 -5 000 2 

58 Mimořádné náklady 116 0 0 0 0% 

Součet NÁKLADY CELKEM 472 594 446 031 476 127 -30 096 107% 

604 Tržby za prodej zboží 10 825 11 098 11 061 37 100% 

602 Tržby za prodej výrobků a služeb 462 189 437 604 461 202 -23 598 105% 

621 Aktivace 142 143 229 -87 161% 

641-2 Tržby z prodeje majetku a materiálu 868 139 121 18 87% 

644-8 Ostatní provozní výnosy 19 623 17 408 18 459 -1 052 106% 

662 a 667 Výnosy z FIN. INV. a KRF. majetku 272 271 50 222 18% 

663-8 Ostatní finanční výnosy 5 583 0 27 448 -27 448 0% 

688 Mimořádné výnosy 2 172 0 3 -3 0 

Součet VÝNOSY CELKEM 501 672 466 663 518 574 -51 910 111% 

Součet HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 29 078 20 632 42 447 -21 814 206% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak je patrné, společnosti LLJ se podařilo dosáhnout zisku za rok 2012 zhruba 

o 13,4 mil. Kč víc, než tomu bylo v roce 2011 a tím překročila i svůj plán o 21,8 mil. Kč. 

Pod tímto faktem se podepsal i výrazně kurzový zisk, který činil za rok 2012 zhruba 8,4 Kč.  

Tržby za vlastní výrobky a služby jsou téměř na stejné jako v roce 2011, čímž byl překročen 

plán o 23,6 mi. Kč. Tržby z hlavní činnosti, tedy z poskytování komplexní lázeňské péče, jsou 
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pouze o 1 mil. Kč nižší než v loňském roce a jsou tedy o 23,6 mil. vyšší, než bylo plánováno. 

Ostatní provozní výnosy jsou o 1 mil. Kč. vyšší, než jak bylo plánováno, ale jsou o 1,2 mil. Kč 

nižší než v roce 2011, kdy společnost LLJ přijala vysokou náhradu od pojišťovny, 

která se do této položky započítala (souvisí s pokutou od ČEZ za nadměrné odběry 

v souvislosti s hrozbou zatopení dolu Svornost).  

S nárůstem počtu lůžkodnů souvisí ale i přímo úměrně nárůst nákladů, které jsou 

o zhruba 30,1 mil Kč vyšší, než byl jejich plánovaný stav. Co se týká porovnání s rokem 2011, 

tak jsou vyšší o 3,5 mil. Kč. Společnosti se podařilo snížit oproti loňskému roku náklady 

na energie, osobní náklady atd. Nákladové skupiny účtů 50 - 51 jsou o 0,3 mil. Kč vyšší, 

než jak byly plánovaný a taky o tuto hodnotu jsou nižší, než byla loňská skutečnost. 

V této skupině nákladů stojí za zmínku, že byla vyšší spotřeba zdravotního materiálu, skla 

a porcelánu, nákladů na propagaci, ochranných pomůcek atd. Toto zvýšení, ale souvisí 

s nárůstem počtu klientů v roce 2012 oproti plánu. Ostatní provozní náklady jsou o 1,2 mil. 

Kč vyšší, než jak byly plánovány, ale jejich hodnota je o necelých 0,8 mil. Kč. nižší než za rok 

2011. Důvodem je hlavně nižší hodnota neuplatněného DPH, vloni byly vyšší investice. 

U odpisů došlo v roce 2012 k nárůstu jejich hodnoty, protože ve druhém roce odepisování 

majetku dochází k změně odpisové sazby.   

 

Graf 4.4 Vývoj vybraných ukazatelů běžného hospodaření v roce 2012 ve srovnání 

s rokem 2011 v jednotlivých měsících ukazuje pobytové dny (lůžkodny) za rok 2012 a taky 

za rok 2011. Rovněž ukazuje provozní výsledek hospodaření za tyto dva sledované roky. 

Důvodem, proč je provozní výsledek hospodaření, jak za rok 2011 tak i za rok 2012, 

v záporných číslech v měsících leden, listopad a prosinec je fakt, že společnost LLJ v těchto 

měsících nevykonává na plno svoje výdělečné činnosti. V těchto měsících, ale musí společnost 

platit mzdy svým zaměstnancům, musí spotřebovávat energie (musí se svítit a topit v budovách 

lázní), nabíhají tam odpisy majetku atd. Náklady na tyto činnosti převažují nad ziskem 

společnosti, proto je v těchto měsících záporný výsledek hospodaření tedy ztráta.  
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Graf 4.4 Vývoj vybraných ukazatelů běžného hospodaření v roce 2012 ve srovnání 

s rokem 2001 v jednotlivých měsících 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4 Vize tvorby plánů výnosů a nákladů v účetní jednotce 

Pro společnost Léčebné lázně Jáchymov a.s. je nesmírně důležité využívat všech 

dostupných informací, které souvisí se sledováním vývoje na trhu lázeňského cestování. 

Budoucí vize plánů výnosů a nákladů se týká vlastního plánovacího procesu jak výnosů, 

tak i nákladů. Společnost Léčebné lázně Jáchymov a.s. musí také analyzovat vývoj v počtech 

lékařských návrhů. Pokles lékařských návrhů je ukázán v tabulce Tab. 4.2. Vývoj lékařských 

návrhů v letech 2005 až 2012. Tristní je pak především bilance listopadu a prosince, 

kdy už se plno ukázalo nové vládní nařízení o omezení komplexní lázeňské péče 

a s ním i spojeno omezení lékařských návrhů. Propad v těchto měsících je téměř skoro 50 % 

oproti těmto měsícům roku 2011. S tímto faktem společnost LLJ musí plánovat pro následující 

roky.  

 

Společnost Léčebné lázně Jáchymov a.s. bude muset nadále plánovat své výnosy 

podle historické zkušenosti a s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu léčebného cestování. 
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Společnosti se nyní dobře daří vhodně analyzovat a předvídat možná rizika, která souvisí 

s plány a jejich konfrontací s realitou. Tím předcházejí svým hospodářským problémům, 

protože jejich tržby jsou na dostatečné výši. Cílem akcionářů je, aby společnost Léčebné lázně 

Jáchymov a.s. dosahovala dostatečně vysokého zisku, z kterého jim plyne podíl. Čím je tento 

zisk vyšší, tím je i vyšší jejich podíl.  

Lze shrnout, že společnost Léčebné lázně Jáchymov a.s. mají velmi dobře 

propracovaný systém tvorby plánů a z nich pak sestavných rozpočtů. Za současných podmínek 

není nutné tento systém upravovat či nějak zásadně měnit. Tento systém má již dlouholetou 

tradici v oboru poskytování lázeňské péče a v této praxi se ukazuje jako velmi funkční. Což je 

pro tuto společnost jako lázeňskou hospodářskou organizaci nejdůležitější faktor. Teorie 

manažerského účetnictví sice říká, že by se měly plány a rozpočty tvořit jinak, než jak je tomu 

tak v praxi v lázeňské hospodářské organizaci. V  praxi je velmi běžné, že si lázeňské podniky 

své plány a rozpočty upravují na míru svým konkrétním podmínkám a situacím, 

ve kterých musí v běžném roce fungovat. Myslím si, že je to dobře, protože kdyby se striktně 

držely plánování a rozpočetnictví, jak je definováno v teorii, ztratily by plány a rozpočty 

pro ně svou vypovídací schopnost.  
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5 Závěr 

Role manažerského účetnictví spolu se svými subsystémy plánování a rozpočetnictví 

je v dnešní době v podnicích už nezastupitelná. Manažerské účetnictví se zabývá 

poskytováním ekonomických informací, které jsou důležité pro interní uživatele v rámci 

podnikového rozhodování a následně kontroly ekonomického vývoje dané hospodářské 

organizaci. Proces plánování a rozpočetnictví je velmi náročný a účetní jednotky při něm 

musí důkladně analyzovat všechny dostupné informace, které budou účetní jednotce hrozit 

v plánovaném roce a které musí dále zohledňovat. 

Cílem diplomové práce byla analýza plánů a rozpočtů v účetní jednotce, 

která se zabývá poskytování služeb v odvětví komplexní lázeňské péče. Zaměření bylo 

jak na jejich tvorbu, tak i na následné plnění těchto plánu v podnikové realitě.  

V praktické části proběhla analýza tvorby plánů a rozpočtů pro rok 2012 ve vybrané 

účetní jednotce, která se zabývá poskytováním komplexní lázeňské péče. Jedná se o odvětví 

velmi specifické a také veškeré plánování a rozpočetnictví je zde odlišné od jiných odvětví. 

Podklady, které byly použity a také doloženy v dipolomé práci, jsou velmi specifické a jasně 

znázorňují odlišnost v přístupu společnosti k sestavování plánů a rozpočtů. Sestavování plánů 

a rozpočtů podle historických zkušeností s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu poskytování 

lázeňské péče má v účetní jednotce již dlouholetou tradici. Také v ostatních podnicích 

lázeňského typu mají s takto sestavovanými plány a rozpočty dobrou zkušenost. Teorie 

manažerského účetnictví sice říká, že by plánování a rozpočetnictví mělo být sestavováno 

jinak a pravidelně by se mělo aktualizovat o nové poznatky. Praxe v oboru poskytování 

lázeňské péče ukazuje, že si lázeňské podniky své plány a rozpočty upravují na míru svým 

konkrétním podmínkám a situacím, ve kterých musí ve svém běžném hospodářském roce 

fungovat.  

Diplomová práce měla přinést kompletní a ucelený pohled na tvorbu a naplňování 

plánování a rozpočetnictví v reálném podniku, který se zabývá poskytování komplexní 

lázeňské péče v České republice. 

Na základě získaných znalostí v průběhu zpracování diplomové práce jsem získal 

praktický pohled na tvorbu plánů a rozpočtů v podnicích, které se zabývají lázeňskou péčí. 
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Tvorba plánů a rozpočtů v těchto organizacích je velmi specifická a náročná, ale i nadále mě 

nepřestává zajímat a rád bych se této problematice po skončení mé studijní části života rád 

věnoval.  
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b) zákony a vyhlášky 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních s příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

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

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  
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Seznam použitých zkratek 

CZK/EUR – kurz české měny k měně Evropské unie 

CIZ HOT – cizinci hotelový 

CIZ L – cizinci léčebný 

ČAS. ROZ. – časové rozlišení 

DPH – daň s přidané hodnoty 

FIN. INV. – finanční investice 

G – garnitury 

HM – hmotný majetek  

Kč – symbol pro českou měnu  

KPI – key performance indicators 

KRF – krátkodobý finanční majetek 

LLJ – Léčebné lázně Jáchymov 

Mil – milion 

NEHM – nehmotný majetek 

OPR. POL. – opravné položky 

P – plán 

S – slevy 

SK – skutečnost 

SÚN – spojovací účet nákladů 

SÚV – spojovací účet výnosů 
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SÚZ – spojovací účet zásob 

TUZ HOT – tuzemci hotelový 

TUZ SAM – tuzemci samoplátci 

TUZ ZP – tuzemci zdravotní pojišťovny 

V – výnosy 

ZOÚ – zákon o účetnictví 
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Příloha č. 1 Organizační struktura účetní jednotky 

Příloha č. 2 Tvorba plánů výnosů 


