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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce jsou ,,Přínosy manažerského účetnictví". Tato práce je 

zaměřena na teorii, ve které jsou vysvětleny a zhodnoceny zásady manažerského účetnictví. V 

další části je uvedena specifikace oportunitních nákladů, kde jsou uvedeny i dva příklady 

jejich využití. Část práce je zaměřena na posouzení možností využití kalkulačních nákladů při 

hodnocení ekonomické situace podniku. V rámci této části jsou uvedeny kalkulační náklady. 

Opět jsou zde dva příklady využití kalkulačních nákladů společně s hodnocením tohoto 

využití. 

Abstrakt 

The theme of this bachelor work is „Management Accounting Acquisition.“ The work is 

focused on the theory which explains and evaluates the principles of the management 

accounting . In the next part is the specification of opportunity costs introduced and there are 

elaborated two examples of its use. The part of this thesis is focused on an assessment of 

options for use of  calculating costs in an evaulating of a company economic situation. Within 

this section there are listed calculating costs. There are elaborated two examples of use of  

calculating costs with their evaluation again. 
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1 Úvod 

Manažerské účetnictví slouží jako nástroj pro efektivní a včasné rozhodování. Rozhodování je 

velmi podstatné, jak v osobním životě, tak i v případech ekonomického charakteru. Je důležité 

vědět, co jaká rozhodnutí přinesou a jaké prostředky bude nutné vynaložit. V ekonomice se 

tyto vynaložené prostředky nazývají náklady, které je nutno sledovat. V podstatě každé 

manažerské rozhodnutí vychází ze srovnávání nákladů (což jsou vynaložené prostředky) a 

výnosů (představují to, co lze získat). 

Cílem této bakalářské práce je ,,Definování a zhodnocení teoretických zásad manažerského 

účetnictví", dalším cílem je ,,Specifikace oportunitních nákladů" a posledním cílem je 

,,Posouzení možností využití kalkulačních nákladů při hodnocení ekonomické situace 

podniku". 

První cíl práce je vymezen v kapitole dvě. Tato kapitola se zaměřuje na účetní systémy 

finančního, daňového a manažerského účetnictví, které jsou zde popsány a vymezeny. Další 

část této kapitoly je věnována vymezení manažerského účetnictví, popisuje se zde historický 

vývoj od konce 18 stol. dosud. Dále je zde popsáno, jak se manažerské účetnictví vyvíjelo, 

tzn. vývoj od nákladového účetnictví, až po účetnictví pro rozhodování. Dalšími dvěma 

podbody je porovnání nákladového a finančního účetnictví s manažerským. Popisují se zde 

hlavní rozdíly mezi těmito účetnictvími. Tato kapitola se zabývá i funkcemi a zásadami 

manažerského účetnictví. Druhá kapitola je také zaměřena na základní pojmy, jako jsou 

náklady jejich pojetí v manažerském účetnictví a jejich členění. Jsou zde popsány výnosy a 

dále vymezen pojem vnitropodnikového účetnictví spolu s popisem jednookruhové a 

dvouokruhové účetní soustavy. Tyto soustavy zajišťují podklady, jak pro uživatele finančního 

účetnictví, tak pro vnitropodnikové rozhodování a řízení. 

Druhý cíl je probrán ve třetí kapitole. Je zde specifikace oportunitních nákladů. Ty jsou 

významné z hlediska rozhodování podniku. Díky těmto nákladům má podnik možnost se lépe 

rozhodovat v případech investice svých prostředků. Na základě zjištěných výsledků se podnik 

rozhodne, která alternativa je pro něj výhodnější (výnosnější). V této kapitolce jsou uvedeny 

příklady pro použití oportunitních nákladů. 

Poslední cíl této bakalářské práce je řešen ve čtvrté kapitole. Tato kapitola se zabývá využitím 

kalkulačních nákladů. Význam těchto nákladů spočívá v tom, že umí vyjádřit ekonomicky 

reálný hospodářský výsledek. Jsou zde uvedeny dva obecné příklady pro využití kalkulačních 

odpisů a nájemného. 
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2 Zásady manažerského účetnictví 

2.1 Rozlišení účetních systémů 

Účetnictví obecně se definuje jako uspořádaný systém informací, který v peněžním vyjádření 

zobrazuje podnikatelský proces. 

Účetní systémy se dělí do tří samostatných subsystémů: na finanční účetnictví, manažerské a 

daňové účetnictví. Tyto tři skupiny se mezi sebou liší především svým cílem, ale také 

obsahem.
1
 

2.1.1  Finanční účetnictví 

Představuje ucelený soubor informací o aktivech a pasivech podniku, výnosech, jeho 

nákladech a hospodářském výsledku.  

Také plní celou řadu funkcí. Nejdůležitější však je funkce informativní (poskytuje informace 

o hospodaření firmy). Další funkcí je, že toto účetnictví může sloužit jako důkazní materiál v 

případných sporech. Také se z něj dají vyčíst informace pro účely daňové. Zároveň lze 

kontrolovat stav majetku a hospodaření s ním. 

Finanční účetnictví slouží především vnějším uživatelům, jako jsou banky, pojišťovny, 

finanční úřady a podobně a podává jim obraz o finanční situaci podniku.
2
 

2.1.2  Daňové účetnictví 

V tomto účetnictví se zachycují stejné podnikatelské procesy jako u finančního účetnictví. 

Ovšem prioritou tohoto účetnictví, je zobrazit určitý podnikatelský proces primárně s ohledem 

na správné zjištění základu daně z příjmů.
3
  

2.1.3  Manažerské účetnictví 

Tato oblast je čistě vnitropodnikovou záležitostí. Účetnictví manažerské bylo vytvořeno za 

účelem řízení, což je vlastně také jeho hlavní úkol. Proto by také mělo vést účetní jednotky ke 

                                                 

1
  FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJÁKOVÁ, L.; WAGNER, J.; Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-

7357-299-0. Strana11.  

2
 ŠTOHL, P.; Učebnice účetnictví 2006 pro střední školy a veřejnost 1. díl. 8 upravené vydání. Znojmo: 2006. 

Strana9. 

3
 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJÁKOVÁ, L.; WAGNER, J.; Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-

7357-299-0. Strana18. 
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správným rozhodnutím o jejich chodu a dalším rozvoji. Dříve toto účetnictví plnilo funkci 

pouze zjišťování skutečnosti o určitém jevu (tzv. nákladové účetnictví). Postupem času přešlo 

nákladové účetnictví v manažerské. Přesto se i dnes v praxi pojem nákladové účetnictví 

používá.
4
 

Definic manažerského účetnictví je spousta. Např. podle mezinárodně uznávaného autora  

Drury, J.C. se manažerské účetnictví dá definovat jako proces identifikace, měření a 

předávání ekonomických informací s cílem umožnit kvalifikované posouzení a rozhodování 

uživatelů těchto informací.
5
 

Vzájemný vztah finančního, daňového a manažerského účetnictví je znázorněn na obrázku 

2.1. 

                                                         

 

 

  

 

             

Obrázek 2.1: Vzájemný vztah finančního, daňového a manažerského účetnictví6 

2.2 Vymezení manažerského účetnictví 

Podle mezinárodně uznávaného autora Horngrena je manažerské účetnictví takovou oblastí 

účetnictví, která poskytuje informace pro řídící pracovníky v podniku. Je to proces 

identifikace, měření, shromažďování a analýz podkladů, v němž se připravuje interpretace a 

sdělení informací, které pomáhají řídícím pracovníkům splnit stanovené cíle.
7
 

                                                 

4
 ČECHOVÁ, A.; Manažerské účetnictví. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. 182 s. ISBN: 80-251-1124-5. Strana 3. 

5
 DRURY, J.C. Management and Cost Accounting. 5th Edition, London: Champan and Hall 2002. ISBN 1-86152-536-

2. Strana 20. 

6
 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. 

ISBN 978-80-7261-217-8. Strana 25. 

7
 HORNGREN, CH., BHINAMI, A., FOSTER, G., DATAR, S. M. Management and Cost Accounting. New 

Jersey: Prentice Hall International 2000. ISBN 0-13-080547-5. Strana 26. 

Finanční 

Účetnictví 

Daňové Manažerské 

Nákladové 

účetnictví 

Účetnictví pro 

rozhodování 
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2.2.1 Etapy manažerského účetnictví 

1. Etapa: (konec 18. stol. - konec 19. stol.) 

Začalo vznikat nákladové účetnictví, které dávalo podklady pro sestavení výsledných 

kalkulací (kalkulace skutečných nákladů). Mělo také vliv na tvorbu prodejní ceny. V této 

etapě vše probíhalo za stejnorodé činnosti. 

2. Etapa: (konec 19. stol. - rok 1910)  

V těchto letech dochází k rozšiřování sortimentu, rozvíjí se metody řízení výroby. Výroba se 

stává složitější a začínají se uplatňovat normovací metody, které se rozvíjejí. Tato doba je 

také charakteristická začátkem řešení problémů s přičítáním režijních nákladů. 

3. Etapa: (rok 1910 - rok 1940) 

V této době vzniká potřeba zavádět středisková odpovědnostní účetnictví. Počátek velkých 

podniků, které jsou různě strukturované. Povstává potřeba členit náklady a výnosy 

střediskově. 

4. Etapa: (rok 1940 - rok 1980) 

Rozvoj zbrojní výroby, elektrotechniky, výroby družic a informačních systémů. Vzniká 

potřeba sledovat strategické náklady, dále potřeba zdokonalovat kalkulace a rozpočetnictví. 

Začíná se řešit metodika kalkulací nákladů kusové a malosériové výroby. 

5. Etapa: (rok 1980 - dosud) 

Díky rozkvětu automatizace a robotizace se zvyšují fixní náklady a klesá podíl přímých mezd. 

Stoupá vliv na rozvrhování režijních nákladů a zvyšuje se potřeba rychlého přenosu informaci 

v účetnictví.
8
 

2.2.2 Vývoj manažerského účetnictví 

Rozlišují se dva samostatné subsystémy účetních informací: 

 účetní informace pro řízení podnikatelského procesu. Tento systém se nazývá 

nákladové účetnictví a je historický starší 

                                                 

8
 [cit. 2012-3-25]. Dostupné na www 

http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2005/BK_MUc/MU_Zakladni_pojmy_cleneni.pdf. str. 2 

http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2005/BK_MUc/MU_Zakladni_pojmy_cleneni.pdf
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 účetní informace pro rozhodování o variantách budoucího vývoje podnikatelského 

procesu. Tento systém je nazýván manažerské účetnictví
9
 

Nákladové účetnictví 

V první fázi vývoje se účetnictví orientovalo hlavně na zjišťování skutečně vynaložených 

nákladů a realizovaných výnosu. Nejprve záleželo na vztahu těchto nákladů a výnosů k 

prodaným finálním výkonům. Později začal být důležitý také vztah k dílčím procesům, 

činnostem a útvarům, které odpovídají za vynaložené náklady jinak řečeno za realizované 

výnosy. 

Ve druhé fázi je možno porovnat žádoucí stav nákladů se skutečnými náklady, které byly 

rozčleněny. Na základě toho vznikají podklady pro krátkodobé a střednědobé řízení pomocí 

odchylek. 

Je možné říci, že nákladové účetnictví poskytuje informace pro zajištění těchto dvou fází. 

Hlavním cílem tohoto účetnictví je dát podklady pro řízení reprodukčního procesu v 

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

Systémové zobrazení reprodukčního procesu je významným rysem nákladového účetnictví. 

Proto si také zachovává tradiční prvky účetní metody, mezi které patří:  

 obecné metody, které umožňují právě toto systémové zobrazení (jsou to např. bilanční 

princip nebo systém účtů umožňující vyjádřit dynamiku podnikání) 

 technické metody - jejich základním úkolem je zajistit průkaznost a soulad účetního 

zobrazení s realitou. Je to hlavně dokumentace a inventarizace. 

Podle obsahového zaměření je nákladové účetnictví koncipováno jako výkonové a 

odpovědnostní účetnictví. Dále se rozvíjí procesní nákladové účetnictví, jehož cílem je 

poskytovat podklady pro řízení podnikatelského procesu. 

Účetnictví pro rozhodování 

Třetí fáze je specifická tím, že se manažerské účetnictví snaží o rozšíření poskytovaných 

informací, které umožňují vyhodnocení různých variant budoucího rozvoje organizace. Tyto 

                                                 

9
 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJÁKOVÁ, L.; WAGNER, J.; Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-

7357-299-0. Strana26. 
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informace se dají využívat jak pro běžné řízení podnikových výkonů, kdy o základních 

parametrech již bylo rozhodnuto, tak pro rozhodování o variantách jejich budoucího průběhu. 

Tato fáze je historicky označována za přerůstání nákladového účetnictví v manažerské.
10

 

2.3 Porovnání nákladového a manažerského účetnictví 

 Na rozdíl od manažerského si nákladové účetnictví zachovává tradiční prvky a účetní 

metody. 

 Nákladové účetnictví slouží pro řízení podnikatelského procesu, manažerské je určeno 

pro rozhodování. 

 Manažerské účetnictví poskytuje informace pro variantní rozhodování a také 

komplexní informace pro vrcholové rozhodování a řízení. 

 Informace, které poskytuje účetnictví nákladové, slouží pro operativní, taktické řízení 

a pro řízení po linii útvarů, výkonů a procesů. 

 Řízení zejména hospodářské zajišťuje účetnictví nákladové. Řízení účinnosti a 

efektivnosti naopak účetnictví manažerské.
11

 

K zpřehlednění některých rozdílů, jsou odlišnosti manažerského a nákladového účetnictví 

znázorněny v tabulce 2.1. 

                   Tabulka č. 2.1: Rozdíly nákladového a manažerského účetnictví. 

Rozdíly Nákladové účetnictví Manažerské účetnictví 

K čemu slouží 
pro řízení 

podnikatelského 
procesu 

pro rozhodování o budoucích 
alternativách činnosti 

Informace 
pro operativní řízení, 

pro řízení po linii útvarů 
pro variantní rozhodování, 

pro vrcholové řízení 

Řízení hospodárnosti účinnosti a efektivnosti 

                                                 

10
 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 23. 

11
 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJÁKOVÁ, L.; WAGNER, J.; Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-

7357-299-0. Strana 26 - 29. 
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2.4 Rozdíl finančního a manažerského účetnictví 

Tyto dvě účetnictví se liší v rozdílném přístupu externích a interních uživatelů k účetním 

informacím. Každé účetnictví používá jiný systém kriterií pro hodnocení. Díky časové 

orientaci jejich měření dochází k odlišnostem účetních informací.  

Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictví se dají, shrnout do několika základních 

bodů: 

 Manažerské účetnictví slouží pro porovnání skutečnosti se žádoucím stavem, naopak 

finanční účetnictví se soustředí hlavně na minulost. 

 Rozdíl vztahů mezi útvary a jejich procesy je v tom, že finanční účetnictví zobrazuje 

pouze externí vztahy, naopak manažerské poukazuje, jak na externí, tak na interní 

vztahy. 

 Většina informací finančního účetnictví je přístupná konkurenci, některé informace, 

které jsou pro účetní jednotku důležité, se utajují. Jde o tzv. obchodní tajemství, 

kterým může být např. výsledek z prodeje a faktory jej ovlivňující. Informace 

manažerského účetnictví však naopak musí být utajeny a nepřístupné externím 

uživatelům. 

  Hlavním zaměřením manažerského účetnictví je obsah, struktura a podobnost 

poskytovaných informací. Proto je jeho hlavní odlišností oproti finančnímu účetnictví 

nejen jiné pojetí nákladů a výnosů, ale především podrobnější informace o jejich 

vnitřní struktuře a členění.
12

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJÁKOVÁ, L.; WAGNER, J.; Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-

7357-299-0. Strana 18 - 22. 
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Pro přehlednost je rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím znázorněn v tabulce 

2.2. 

         Tabulka č. 2.2: Rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím. 

Rozdíly Finanční účetnictví Manažerské účetnictví 

Příjemce informací externí uživatelé interní uživatelé 

Forma  svázanost volnost 

Účel daně statistika řízení 

Období kal. měsíc, fiskální rok nezávislé 

Přesnost haléře koruny, tisíce… 

Zaměření peněžní jednotky Kč, poměry výkony 

Detail účtů syntetické účty analytické účty 

Detail středisek společnost celkem nákladová střediska 

 

2.5 Funkce manažerského účetnictví 

Nejdůležitější funkcí manažerského účetnictví je hospodářským způsobem plně, kontinuálně a 

systematicky evidovat náklady spadající do zúčtovacího období. 

Dalšími manažerskými funkcemi jsou: 

2.5.1 Interní informační účely 

Tato funkce je důležitá, jelikož manažerské účetnictví se orientuje podle informačních potřeb 

řídících pracovníků. Tradičním úkolem manažerského účetnictví je dokumentačně - technický 

ráz. Právě cíle řídících pracovníků stanovují využití příslušného způsobu evidence. Nedílnou 

součástí kontrolních informací je stanovení otázek optimalizace hospodárnosti. 

2.5.2 Zjišťovací funkce 

Tyto dokumentované hodnoty jsou důležitými výchozími veličinami pro vedení podniku. 

 Data pro podniková rozhodování  

Zde patří zjištění nákladů a výkonů. Tyto veličiny, určují základ např. pro rozhodování, což 

může zahrnovat: 
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o stanovení vlastních celkových nákladů 

o vytvoření nabídkové ceny 

o plánování využití kapacity 

o určení předpokládaného výsledku 

 Určení výsledku za období 

Znalost nákladů a odbytu výkonů na trhu poskytuje informaci o výsledku hospodaření 

podniku: 

o obrat a provozní výsledek za zúčtovací období 

o provozní výsledek na skupinu výrobků a výrobek 

o zjištění ceny a vlastních nákladů celkově a za výrobek 

 Stanovení ceny výrobku pro obchodní a daňovou bilanci 

Potřebné informace o kvantitativní struktuře a odpovídající nákladové ohodnocení 

dlouhodobého majetku, slouží pro správné zařazení majetku do skupin. Pro stanovení návrhu 

ceny se přiřazují odpovídající náklady k jednotlivým složkám majetku. 

2.5.3 Kontrolní funkce 

Díky této funkci je možné neustále sledovat stav skutečných a běžných nákladů. Z toho lze 

vyčíst, zda se skutečné náklady pohybují v rámci dosavadního vývoje nákladů. Další 

možností je porovnávání skutečných nákladů s plánovanými. Na základě toho je možné zjistit 

odchylky, které ukazují, zda byly zohledněny skutečné náklady předpokládaného vývoje 

podnikání. 

2.5.4 Analytická funkce 

Spolu s kontrolní funkcí patří analytická mezi nejdůležitější úkoly manažerského účetnictví. S 

rozvojem výrobních systémů a s neustálým zlepšováním výrobních programů jejich význam 

roste.
13

 

                                                 

13
LANG, H. Kosten- und Leistungsrechnung. 5. Auflage. München: C. H. Beck, 2002. 216 s. ISBN 3- 406- 47894- 8. Strana 

5. 
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2.6 Zásady manažerského účetnictví 

Na rozdíl od finančního a daňového účetnictví sleduje manažerské účetnictví tyto následující 

zásady. 

2.6.1 Účelnost 

V manažerském účetnictví nejsou nutná žádná zákonná ustanovení, proto také žádná 

neexistují. Toto účetnictví slouží pouze interní kontrole podnikání. Záleží pouze na účelnosti 

organizace. Obsah manažerského účetnictví představují potřeby podniku a vedení společnosti. 

2.6.2 Hospodárnost 

Zúčtování a stanovení musí být co nejpřesnější, nejúplnější a odpovídající příčině. 

Představuje takový průběh nákladů podniku, při kterém se dosahuje potřebných výstupů s co 

nejmenším vynaložením zdrojů. 

2.6.3 Komplexnost 

Veškeré náklady a výkony podniku zahrnuje manažerské účetnictví, i když pro to nenásledují 

žádné výdaje. Zahrnuje také činnost jednoho útvaru pro jiný útvar v rámci stejné organizace. 

Tato zásada vede k určení a zaúčtování kalkulačních nákladů. 

2.6.4 Kontinuita 

Kontinuita v tomto případě znamená, že je manažerské účetnictví vedeno dlouhodobě stejným 

způsobem. Díky tomu mohou být výsledky srovnány a určena průměrná hodnota a struktury 

podnikových výsledků budou transparentní. 

2.6.5 Periodická pozorování 

Ta vychází z časového rámce účetního roku. Celkové účetní období se dokumentuje, 

analyzuje a kontroluje, aby se výsledky mohly srovnat s předchozími roky s cílem získat 

informace pro nové plánování. 
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2.6.6 Zásada příčiny 

Je založena na tom, že náklady v kalkulaci jsou připočteny dle příčiny nákladovému středisku 

a nositeli nákladů.
14

 

2.7 Zhodnocení zásad manažerského účetnictví 

Zásady v rámci manažerského účetnictví si podnik zavádí sám, jelikož manažerské účetnictví 

se týká výhradně vnitropodnikové oblasti. Je zřejmé, že pro podnik budou důležité přesné, 

srozumitelné a pravdivé informace o činnostech, které jsou zde prováděny. Díky zásadám 

může podnik sledovat např. informace o prováděných výkonech nebo službách mezi 

středisky. To zajišťuje zásada komplexnosti, která sleduje, jak už je uvedeno výše, činnosti 

jednoho střediska prováděné pro jiné v rámci jednoho podniku. Takto lze zjišťovat např. 

kalkulační náklady. Dále se díky zásadě periodického sledovaní, dají srovnávat výsledky 

minulých let, na základě kterých je podnik schopen sestavit nový plán. Jak již vyplývá, tyto 

zásady jsou v oblasti manažerského účetnictví pro podnik velmi podstatné. 

2.8 Základní pojmy manažerského účetnictví 

2.8.1 Náklady 

Hlavním rysem manažerského účetnictví je výrazně velká potřeba informací o nákladech. 

Náklady jsou v manažerském a finančním účetnictví chápany odlišně.  

Z hlediska finančního účetnictví jsou náklady vymezeny jako úbytek ekonomického 

prospěchu. Tento úbytek může být znázorněn buď jako pokles aktiv nebo přírůstek dluhů 

(závazků), což vede ke snížení vlastního kapitálu. 

Naopak z pohledu účetnictví manažerského se na náklady pohlíží jako na hodnotové 

vyjádření, účelného vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího s 

ekonomickou činností. 

Podstatnými rysy nákladů jsou: 

 účelnost - nákladem je jen takové vynaložení, které je racionální a přiměřené výsledku 

činností 

                                                 

14
 LANG, H. Kosten- und Leistungsrechnung. 5. Auflage. München: C. H. Beck, 2002. 216 s. ISBN 3- 406- 47894- 8. Strana 

32. 
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 účelový charakter - pokud vytvoříme takovou složku majetku, která přinesla větší 

prospěch, než kolik činil původní náklad, dojde ke zhodnocení. Což je také smyslem 

vynaložení ekonomického zdroje.  

Kromě těchto odlišností mají náklady ve finančním a manažerském účetnictví také 

časovou odlišnost, která má zásadní význam. 

Náklad v pojetí manažerského účetnictví se projeví už v okamžiku vynaložení 

ekonomického zdroje. Toto většinou však nemá důsledek úbytku majetku, ale pouze 

změnu jeho struktury. 

Z finančního hlediska náklad vznikne až v okamžiku, kdy tento zdroj vyčerpá svou 

užitečnost.
15

 

Důležité je odlišení nákladů od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních 

prostředků. Jasný rozdíl je vidět např. při operaci nákupu strojního zařízení. Při nákupu 

nám vzniká peněžní výdaj, ale ne náklad, ten vznikne, až při odpisu tohoto stroje, jelikož 

se díky odpisům převádí cena stroje do nákladů.
16

 

Náklady podniku tvoří: 

 běžné provozní náklady 

 odpisy 

 finanční náklady 

 mimořádné náklady
17

 

2.8.2 Pojetí nákladů v manažerském účetnictví 

Každé manažerské rozhodnutí vychází ze srovnání nákladů s výnosy. Protože účetní náklady 

pro mnoho manažerských rozhodování nevyhovují, vzniklo tzv. manažerské pojetí nákladů. 

Manažerské účetnictví vychází z manažerského pojetí nákladů, které se liší od účetního 

pojetí.
18

 

                                                 

15
 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 46 - 49. 

16
 SYNEK, M. a kolektiv; Manažerská ekonomika. 1. vydání. Praha: Grada, 1996. 456 s. ISBN 80-7169-211-5. Strana 76. 

17
 SYNEK, M. a kolektiv; Manažerská ekonomika. 1. vydání. Praha: Grada, 1996. 456 s. ISBN 80-7169-211-5. Strana 70. 

18
 SYNEK, M. a kolektiv; Manažerská ekonomika. 1. vydání. Praha: Grada, 1996. 456 s. ISBN 80-7169-211-5. Strana 79. 
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Toto pojetí také vychází z toho, že pracuje se skutečnými, neboli ekonomickými náklady, 

které zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní) náklady. Dále vychází z toho, že bere v úvahu 

náklady, které jsou manažerským rozhodováním ovlivněny tzv. přírůstkové náklady. V 

manažerském pojetí se také rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady a jejich 

vývoj. 
19

 

Existuje trojí pojetí nákladů: 

 finanční 

 hodnotové 

 ekonomické 

Pojetí nákladů je schematicky vyjádřeno na obrázku 2.2. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.2: Pojetí nákladů 

Finanční pojetí nákladů 

Toto pojetí je založeno na aplikaci peněžní formy koloběhu prostředků. Základní koncepcí 

zachování finančního kapitálu je pochopení nákladů jako peníze investované do výkonů. 

Finanční pojetí má dva typické znaky, které by v případě využití v manažerském účetnictví 

zúžily předmět jeho zájmu. 

 prvním znakem jsou spotřebované ekonomické zdroje, které mohou být předmětem 

zobrazení pouze takové náklady, které jsou podloženy reálným výdejem peněz. 

Hlavně to jsou náklady v peněžní formě, dále pak náklady odpovídající spotřebě nebo 

ekonomickým zdrojům, které byly v předchozím období peněžně vypořádány. 

                                                 

19
 DOLEŽAL, J.; FIREŠ, B.; MÍKOVÁ, M.:Finanční účetnictví. Praha, Grada 1990. ISBN 80-85623-10-2. 

NÁKLADY 

Hodnotové Ekonomické Finanční 
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 druhým znakem je ocenění těchto spotřebovaných nebo využitých ekonomických 

zdrojů. 

Hodnotové pojetí nákladů 

Tento typ pojetí vychází z ocenění ekonomických zdrojů na bázi reprodukčních cen. Zisk se 

měří na principu zachování věcného kapitálu. Předmětem zobrazení jsou faktory, které sice 

nemají odpovídající ekvivalent výdeje peněz, ale svými důsledky ovlivňují ekonomickou 

racionalitu. Příkladem mohou být kalkulační odpisy, úroky nebo nájemné (viz kapitola 4).  

Ekonomické pojetí nákladů 

Vychází z požadavku zajistit informace, jak pro řízení reálně probíhajících procesů, tak pro 

potřeby rozhodování o výběru alternativ. S tím souvisí chápání ekonomických nákladů jako 

maximum hodnoty, které lze vyprodukovat prostřednictvím zvolené alternativy. To spadá do 

kategorie oportunitních nákladů (viz kapitola 3).
20

 

2.8.3 Členění nákladů 

Úkolem managementu je náklady usměrňovat a řídit, jelikož jsou důležitým syntetickým 

ukazatelem kvality činnosti podniku. Toto řízení vyžaduje podrobné třídění nákladů na:  

 druhové členění nákladů 

 účelové členění nákladů 

 členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

 kalkulační členění nákladů 

 členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování
21

 

Druhové členění nákladů 

Hlavním významem druhového členění nákladů je, že se stává informačním podkladem při 

zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi potřebou zdrojů podniku a okolím, které je 

schopno je poskytnout. Z makroekonomického hlediska má však toto členění větší význam 

hlavně při zjišťováni národního důchodu, osobních nákladu nebo úhrnné materiálové 

                                                 

20
 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 60 - 64. 

21
 SYNEK, M. a kolektiv; Manažerská ekonomika. 1. vydání. Praha: Grada, 1996. 456 s. ISBN 80-7169-211-5. Strana 76. 
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spotřeby. Na vnitropodnikových úrovních je toto členění omezené. Důvodem je, že 

nevyjadřuje příčinu vynaložených nákladů. 

Za základní nákladové druhy se považují: 

 spotřeba materiálu 

 spotřeba použití exaktních prací a služeb 

 mzdové a ostatní osobní náklady 

 odpisy dlouhodobě využívaného majetku 

 finanční náklady 

Účelové členění nákladů 

Jedna z hlavních rozhodovacích úloh je úloha zajišťující hospodárnost vynaložených nákladů. 

Základem stanovení této úlohy je účelové členění nákladů na: 

 Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

Tyto náklady se dále člení do dvou základních skupin: 

o na skupinu bezprostředně vyvolaných technologií dané činnosti nebo aktivity, 

jinak řečeno na náklady technologické. Jednoduchý příklad může být např. 

spotřeba papíru určité kvality na konkrétní titul. 

o druhou skupinu tvoří náklady na obsluhu a řízení příslušné činnosti, které byly 

vytvořeny za účelem vytvoření, zajištění a udržení podmínek racionálního 

průběhu činnosti. 

 Náklady jednicové a režijní 

Výchozím momentem pro stanovení konkrétního nákladového úkolu jednotlivých složek je 

rozčlenění nákladů na technologické, na obsluhu a řízení. U většiny technologických nákladů 

vychází úkoly z jejich vztahu k dílčímu nebo finálnímu výkonu. Provedení daného úkolu je 

předem stanoveno. Součástí přípravy provedení je i stanovení norem, které určují úroveň 

nákladů na dílčí část technologického procesu. 

Nákladový úkol se stanoví vynásobením oceněné normy se stanoveným nebo skutečným 

počtem provedených dílčích výkonů. Tento postup se uplatňuje hlavně tam, kde 

technologické náklady souvisejí nejen s celkovým technologickým procesem, ale také s 
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jednotkou dílčího výkonu. To se označuje jako náklady jednicové. Kalkulace je základním 

informačním nástrojem řízení jednicových nákladů. 

Výše nákladů, která souvisí přímo s technologickým procesem jako celkem, neroste přímo 

úměrně s počtem provedených výkonů. Jejich úkol je proto obvykle stanoven na základě 

souhrnných limitů a normativů, platných pro určité období i pro celkový předpokládaný 

objem výkonů. Skutečné náklady se porovnají s tímto úkolem jako celkem. Tyto náklady se 

označují jako režijní náklady. Rozpočet je jejich informační nástroj řízení. 

Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik 

Toto členění se snaží o vyjádření vztahu ke konkrétnímu vnitropodnikovému útvaru, v němž 

probíhá operace.  

 Odpovědnostní středisko  

Takto se označují vnitropodnikové útvary, kterým se nákladová odpovědnost přiřazuje. Tento 

pojem se vztahuje k ekonomické struktuře, která navazuje na organizační strukturu podniku. 

Ta má za úkol vymezit úroveň pravomocí především vedoucích pracovníků.  

Na základě úrovně pravomoci se rozlišuje šest základních odpovědnostních středisek: 

o nákladové 

o ziskové 

o rentabilní 

o investiční 

o výnosové 

o výdajové 

 Druhotné (interní) náklady 

Členění nákladu podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik je první etapou 

informačního zajištění. Na první etapu je nutné navázat způsobem spojení, který umožňuje 

určit odpovědnost za hodnotové efekty, které se neprodávají externím uživatelům. Základními 

předpoklady tohoto spojení jsou: 

o vymezení jednotlivých středisek, aby bylo možno vyjádřit a kvantifikovat 

jejich náklady 
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o identifikace dílčích výkonů 

o ocenění výkonů pomocí vnitropodnikových cen 

Spojení mezi středisky se uskutečňuje na základě vazeb, jejichž součástí jsou přejímané 

výkony.
22

 

Kalkulační členění nákladů 

Toto členění je nezbytné pro sestavení kalkulace a ovlivňují ho požadavky na vypovídací 

schopnost kalkulace. Kalkulační členění rozlišuje dva druhy nákladů. 

 Náklady přímé - tyto náklady se přiřazují jednoznačně konkrétnímu druhu výkonu a s 

tímto druhem dále souvisejí 

 Náklady nepřímé - ty vytvářejí podmínky pro skupiny výkonů, činnosti útvarů a 

hierarchicky vyšších článků řízení 

Důležité také jsou vazby, které náklady přímé a nepřímé mají s ostatními členěnými náklady. 

Za přímé náklady se považují nejen náklady jednicové, které vyvolává konkrétní jednotka 

výkonu, ale také náklady režijní, které jsou společné pouze danému druhu výkonu. Větší část 

režijních nákladů je však společná více druhům výkonů a proto se těmto konkrétním 

výkonům přiřazují nepřímo.
23

 

Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodováni 

Je důležité z hlediska zhodnocení budoucích variant podnikání. Náklady se člení na variabilní 

a fixní a jsou samostatným kriteriem členění nákladů, zároveň vhodně doplňuje rozlišení 

nákladů na jednicové a režijní, přímé a nepřímé. 

Rozlišení na variabilní a fixní náklady významně ovlivnilo manažerské účetnictví na počátku 

20. století. Toto rozlišení je také významné i z hlediska řízení zisku, jelikož umožňuje 

rozhodovat o možných variantách činnosti nebo optimalizovat strukturu prodaných výkonů. 

 Variabilní náklady - jsou vynakládány v závislosti na objemu výkonů. Jejich celková 

výše je ovlivněna objemem a strukturou výkonů. Mezi tyto náklady se řadí mzdové 

                                                 

22
 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 68 - 75. 

23
 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJÁKOVÁ, L.; WAGNER, J.; Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-

7357-299-0. Strana 104 - 106. 
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náklady, spotřeba základního materiálu výrobku, náklady na dopravu, spotřeba 

energie, atd. Variabilní náklady jsou spojeny pouze s uskutečněním jediného výkonu 

nebo dávky výkonu. Na každý další uskutečněný výkon je třeba tyto náklady 

opakovaně vynaložit. 

 Fixní náklady - nazývané také náklady potenciální. Fixní náklady se vynakládají vždy 

jednorázově na určité časové období. Rozsah činností těchto nákladů je omezen jejich 

kapacitou. V rámci jejich kapacity s nimi lze vytvořit libovolné množství výkonů. 

Některé nákladové položky jsou opakovaně spotřebovány v měsíčních intervalech. 

Např. platy řídících pracovníků, nájemné a jiné pravidelně se opakující služby.
24

 

Jednoduše je možné říci, že fixní náklady jsou takové, které se nemění s množstvím 

vyráběné produkce. Variabilní se naopak s množstvím produkce mění. 

2.9 Výnosy 

Výnos je peněžní částka, kterou podnik získal díky své vlastní činnosti za určité období a 

nezaleží na tom, zda došlo k jeho inkasu. Výnosy také mohou představovat snížení závazků, 

které vede ke zvýšení vlastního kapitálu, jinak než vkladem do vlastního kapitálu vlastníka. 

Za hlavní výnosy se považují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Důležité je výnosy 

odlišit od peněžních příjmů. Příjmy jsou totiž reálné peněžní částky, které podnik inkasoval za 

provedené činnosti. 

Pokud od výnosu odečteme náklady, získáme hospodářský výsledek. 

Výnosy podniku tvoří: 

 provozní výnosy  

 finanční výnosy 

 mimořádné výnosy
25

 

                                                 

24
 FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJÁKOVÁ, L.; WAGNER, J.; Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-

7357-299-0. Strana 142 - 146. 

25
SYNEK, M. a kolektiv; Manažerská ekonomika. 1. vydání. Praha: Grada, 1996. 456 s. ISBN 80-7169-211-5. Strana 69. 



19 

 

2.10 Vnitropodnikové účetnictví 

Manažerské účetnictví slouží hlavně pro řízení dané účetní jednotky, dále zachycuje a řídí 

všechny vnitropodnikové náklady a výkony. Manažerské účetnictví také slouží jako podklad 

pro sestavení kalkulace a podklad pro hmotnou podnikovou zainteresovanost. Díky tomu se 

někdy místo pojmu manažerské účetnictví používá pojem účetnictví vnitropodnikové. 

Tento pojem se používá hlavně proto, že je organizováno zejména jako nástroj vnitřního 

řízení podniku. 

Podle české legislativy musí vnitropodnikové účetnictví zabezpečovat průkazné podklady pro 

finanční účetnictví: 

 podklady o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností 

 podklady pro vyjádření aktivace vlastních výkonů 

 podklady pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností 

Vnitropodnikové účetnictví je také významným nástrojem vnitropodnikového ekonomického 

řízení. Porovnává předem stanovené náklady se skutečnými náklady, a proto je také nástrojem 

pro řízení nákladů v účetní jednotce. 

Díky účtové osnově pro podnikatele se mohou postupy účtování vnitropodnikového účetnictví 

organizovat v analytické evidenci finančního účetnictví nebo v samostatném účetním okruhu. 

Popřípadě v kombinaci obou možností. Vnitropodnikové účetnictví tak může sledovat 

náklady a výnosy: 

 v analytické evidenci finančního účetnictví kde se tak vytvoří jednookruhová účetní 

soustava 

 v samostatném účetním okruhu, kde se vytvoří dvouokruhová účetní soustava
26

 

2.10.1 Jednookruhová účetní soustava 

Snahou této soustavy je zajistit požadavky jak uživatelů finančního, tak nákladového 

účetnictví v jediném okruhu analytických účtů.  

 

                                                 

26
 LAZAR, J.; Manažerské účetnictví: Kontrola a řízení nákladů v praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2001. 152 s. ISBN 80-

7169-985-3. Strana 9 - 10. 
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Zobrazení této soustavy je znázorněno na obrázku 2.3. 

  Účetní závěrka 

  

  Hlavní kniha a její analytická evidence 

  podřízená potřebám externích uživatelů 

 

  Analytická evidence podřízená  

  potřebám interních uživatelů 

Obrázek 2.3: Jednookruhová soustava vztahu finančního a manažerského účetnictví
27

 

Tento způsob evidence vnitropodnikového účetnictví se nejčastěji používá v podnicích služeb 

nebo menších podnicích s jednoduchou výrobou. Také se využívá v podnicích s menším 

počtem středisek a při malé nebo žádné vnitropodnikové kooperaci. Navzdory tomu však 

zavádění tohoto systému má smysl tehdy, když jde o podnik většího rozsahu, kde jednotlivé 

organizační celky kooperují. Tato soustava sleduje běžné náklady a výnosy podle 

hospodářských středisek v analytické evidenci v účtových třídách 5 - náklady a 6 - výnosy. O 

tyto účty si účtový rozvrh musí doplnit účetní jednotka sama. Nejjednodušší forma jak využít 

vnitropodnikové účetnictví je, že neřešíme vzájemné předávky mezi středisky, ale provede se 

pouze třídění nákladů a výnosů podle jednotlivých středisek. V praxi se účtuje podvojným 

účtováním pomocí účtů, které se řadí do účtových skupin 59 a 69 (obvykle účty 599 a 699). 

Také tyto účty se v analytické evidenci člení podle hospodářských středisek. Při použití 

tohoto způsobu účtování je saldo těchto účtů nulové. Tyto účty se do konečného 

hospodářského výsledku nepočítají, protože i kdyby tak by jejich vliv na hospodářský 

výsledek byl stejně nulový.
28

 

2.10.2 Dvouokruhová účetní soustava 

Druhou možností je řešit vnitropodnikové účetnictví pomocí dvouokruhové soustavy. Tato 

soustava vzniká tak, že mezi účty nákladů a výnosů jsou vloženy nákladové a výnosové účty, 

                                                 

27
 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 111. 

28
 LAZAR, J.; Manažerské účetnictví: Kontrola a řízení nákladů v praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2001. 152 s. ISBN 80-

7169-985-3. Strana 33. 
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ale v tomto případě podle středisek jinak řečeno podle jednotlivých činností. Na účty 

finančního účetnictví jsou napojeny pomocí spojovacích účtů.  

Toto účetnictví je schematicky zobrazeno na obrázku 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.4: Dvouokruhová organizace vztahu finančního a manažerského účetnictví
29

 

V této metodě se v druhém okruhu využívají volné účtové třídy účtové osnovy pro 

podnikatele a jsou to třídy 8 a 9. Rozčlenění těchto tříd do skupin a na jednotlivé syntetické 

účty a také obsahovou náplň si účetní jednotka určuje sama. O takto zvolené účty však musí 

doplnit účtový rozvrh. Jak už bylo uvedeno v předchozím odstavci, tato soustava pro styk s 

finančním účetnictvím využívá spojovací účty. A jsou to především tyto účty: 

 spojovací účet k nákladům 

 spojovací účet k výnosům 

 spojovací účet k zásobám 

Při tomto způsobu účtování je důležitá skutečnost, zda evidence všech středisek se vede v 

jediném okruhu (tzv. centralizovaném), nebo zda každé středisko má samostatné nákladové 

účetnictví, které je s finančním účetnictvím a ostatními středisky spojeno pomocí spojovacích 

účtů (tzv. decentralizované). 

Při decentralizované formě si každé středisko samostatně sleduje své vstupy a výstupy. 

Funguje to tak, že si každé středisko účtuje jednotlivě a celkové účetnictví podniku vzniká 

postupnou sumarizací účetnictví samostatných středisek. 

                                                 

29
 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 107. 
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Při formě centralizované se vzájemný styk středisek účtuje přímo. Souvisí to s tím, že se 

všechny doklady zpracovávají v centru. Střediskům se pak odešle pouze výsledek zpracování. 

Při této formě tedy nejsou potřeba převodové účty. 

V současné době je charakteristické obě soustavy kombinovat. 
30

 

  

                                                 

30
 LAZAR, J.; Manažerské účetnictví: Kontrola a řízení nákladů v praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2001. 152 s. ISBN 80-

7169-985-3. Strana 41. 
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3 Oportunitní náklady 

Tyto náklady jsou charakteristické dvěma znaky: 

 znamenají ušlý efekt příležitosti, které nemohly být uskutečněny pro ostatní využití 

disponibilních zdrojů 

 prezentují zvláštní ocenění disponibilních zdrojů z hlediska realizované alternativy a 

zároveň jsou součásti hodnocení její účelnosti
31

 

Vymezení pojmů: 

 oportunitní náklady - částka peněz, která je ztracena 

 explicitní náklady - jsou takové náklady, které podnik platí 

 implicitní náklady - ty nemají formu peněžních výdajů a jsou obtížně vyčíslitelné 

Oportunitní náklady nejsou v přesné výši v účetnictví evidovány a mají tedy charakter 

implicitních nákladů. 

Oportunitní náklady někdy také nazývány jako náklady obětované příležitosti. Tyto náklady v 

podstatě představují ušlý zisk. Dále jsou řazeny mezi náklady vyjádřeny z pohledu 

manažerského rozhodování. Při rozhodování je nutné posuzovat nejen explicitní náklady, 

které jsou v účetnictví evidovány, ale také výnosy a náklady implicitní, které nejsou účetně 

evidovány. Tyto náklady mohou mít pro manažerské rozhodování velký význam. Proto je 

také kvantifikace těchto nákladů velmi přínosná pro manažerské účetnictví.
32

  

Podle profesora Emila Svobody, lze manažerské rozhodování definovat jako proces volby 

mezi dvěma nebo více možnostmi řešení daného rozhodovacího problému v konkrétních 

podmínkách, lišící se od sebe důsledky, které při realizaci rozhodnutí vyvolá.
33

 

Podle ekonomického pojetí jsou oportunitní náklady založeny na obecné úvaze, že určitý 

výdaj majetku s cílem jeho zhodnocení v jedné podnikatelské oblasti, znemožňuje jeho 

využití jiným alternativním způsobem. Vzhledem k omezenosti ekonomických zdrojů nemá 

                                                 

31
[cit. 2012-3-25]. Dostupné na www. 

http://www.agrokrom.cz/texty/ekonomika/vuze_novak/NOVAK_UCETNI_A_MANAZERSKE_POJETI_NAK

LADU.pdf. str. 26 - 30 

32
POPESKO, B.;Moderní metody řízení nákladů. 1. vydání. Praha: Grada, 2009. 240 s. ISBN: 978-80-247-2974-9. Strana 42. 

33
 SVOBODA, E. – BIITNER, L. – SVOBODA, P.; Moderní přístupy v řízení podniků v novém podnikatelském prostředí. 1. 

vydání. Praha: Professional Publishing, 2006. 220 s. ISBN 80-86946-12-6. Strana 21. 
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podnik možnost uskutečnit veškeré své možnosti, ale jen některé z nich. V případě přijetí 

alternativy s vyšším efektem je nutné zajistit, aby odmítnuté alternativy přinášely alespoň 

nižší prospěch. Pak se oportunitní náklady charakterizují jako ušlé výnosy, o které podnik 

přichází tím, že určitou alternativu dalšího rozvoje neuskutečňuje. 

Využití v praxi těchto oportunitních nákladů je velmi široké. Uplatňují se například při 

optimalizačních sortimentních rozhodnutích, zejména v případě, kdy je podnik omezen ve 

zdrojích. Z oportunitních nákladů dále vycházejí metody čisté současné hodnoty, čisté 

budoucí hodnoty, indexu rentability a vnitřního výnosového procenta používané při 

rozhodování.
34

  

Použití oportunitních nákladů na příkladu 3.1: 

Předpokládá se, že jako omezený ekonomický zdroj v dané úloze bude materiál pořízený za 

2000 tis. Kč. 

Existují dvě základní možnosti jeho využití: 

 možnost zhotovení výrobku A, B, C, D při vynaložení dalších nákladů, tj. mzdových a 

ostatních nákladu 

 odprodej materiálu za různé prodejní ceny, nabízené třemi různými odběrateli. 

Výběr lepší možnosti je znázorněn v tabulce č. 3.1 (v tis. Kč): 

Tabulka č. 3.1: Výpočet pro zhodnocení využití materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

34
KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-

80-7261-217-8. Strana 89. 

  
Alternativní výroba výrobku Alternativní prodej materiálu 

A B C D I. II.  III. 

Očekávané výnosy 4800 4000 3500 3600 2400 2300 2000 

Materiál 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Mzdové a ostatní 
náklady (relativní) 

1500 1800 1800 1200 - - - 

Přebytek (zisk) 1300 200 -300 400 400 300 - 
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V tomto příkladu se jako nejvýhodnější jeví výroba výrobku A. 

Díky přiřazení oportunitních nákladů k jednotlivým příležitostem lze získat jednoznačnější 

výsledky. 

V tomto případě se jako oportunitní náklady projeví možné výnosy odprodeje v hodnotě 2400 

tis. Kč, což představuje efekt nahrazující proces zhotovování výrobku (v tis. Kč). Výpočet je 

znázorněn v tabulce č. 3.2: 

Tabulka č. 3.2: Výpočet s využitím oportunitních nákladů pro zhodnocení využití materiálu. 

V tomto příkladu se ukázalo, že výroba výrobku A přináší o 900 tis. Kč větší efekt než 

potencionální možnost prodeje materiálu. U výroby výrobků B a C je tomu však naopak. 

Výroba výrobku D je dokonce nulová.
35

 

Další způsob využití oportunitních nákladů lze ukázat na příkladu 3.2: 

Je na prodej dílna za 500 000 Kč. Pan Novák ji může koupit ze svých úspor, pan Vomáčka si 

však celou částku musí vypůjčit v bance za 8,5% úrok, tj. za 42 500 Kč ročně. Předpokládá 

se, že oba podnikatelé budou mít stejné výrobní náklady. Budou celkové náklady p. Vomáčky 

vyšší? Účetní náklady ano, a to o těch 42 500 Kč úroků z půjčky. Skutečné (relevantní) 

náklady budou však stejné, neboť p. Novák kromě nákladů, které musí zaplatit (tzv. explicitní 

náklady), přichází o peněžní částku, kterou by získal, kdyby oněch 500 000 Kč použil pro jiné 

účely, např. nakoupil akcie se stejnou úrokovou sazbou a získal tak 42 500 úroků. A to jsou 

                                                 

35
 [cit. 2012-3-15]. Dostupné na www 

http://www.agrokrom.cz/texty/ekonomika/vuze_novak/NOVAK_UCETNI_A_MANAZERSKE_POJETI_NAK

LADU.pdf. str. 27. 

  
Alternativní výroba výrobku 

A B C D 

Očekávané výnosy 4800 4000 3500 3600 

Mzdové a ostatní náklady (relativní) 1500 1800 1800 1200 

Oportunitní náklady příležitosti 2400 2400 2400 2400 

Celkové budoucí náklady 3900 4200 4200 3600 

Čistý přebytek příležitosti 900 -200 -700 0 
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právě tzv. oportunitní náklady. Pan Novák má proto celkové náklady ve stejné výši 542 500 

Kč (500 tis. Kč náklady explicitní, 42 500 náklady implicitní) jako pan Vomáčka, jehož 

náklady jsou všechny explicitní.
36

 

  

                                                 

36
 SYNEK, M. a kolektiv; Manažerská ekonomika. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 480 

s. ISBN 978-80-247-3494-1. Strana 85 
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4 Posouzení využití kalkulačních nákladů 

Manažerské účetnictví pohlíží na náklady jako na hodnotově vyjádřené ekonomické zdroje 

podniku. Hodnotové pojetí nákladů se rozvinulo ve vazbě na vývoj nákladového účetnictví, 

jehož úkolem je poskytovat informace pro řízení a kontrolu reálného průběhu aktuálně 

probíhajících procesů. Příkladem hodnotového pojetí nákladu jsou tzv. kalkulační náklady.
37

 

Tyto kalkulační náklady jsou ve většině položek shodné s náklady finančního účetnictví. V 

některých případech se však kalkulační náklady liší; např. podnikatelská mzda, kalkulační 

úroky nebo kalkulační nájemné (to se za použití vlastních prostor do finančních nákladů 

neúčtuje, ale dodatečně se zahrne do kalkulací). Jinak je to právě i při používání kalkulačních 

odpisů, které budou dále rozebrány. Tyto kalkulační odpisy se používají v takové výši, aby 

zajistili substanční zachování kapitálu.
38

 

Zásadní rozdíl mezi účetním a kalkulačním odpisem je v tom, že účetní odpisy se účtují do 

doby stanovené životnosti. Naproti tomu, kalkulační odpisy se používají tak dlouho, dokud je 

majetek ve firmě a dokud se využívá a zachycuje tak reálné opotřebení majetku. 

4.1 Posouzení využití kalkulačních odpisů v podniku 

V podniku se kalkulačními odpisy zabývá oddělení controllingu a je to čistě vnitropodniková 

záležitost. To jaké předpisy a zásady budou platit pro používání kalkulačních odpisů, si 

stanovuje účetní jednotka sama.  

Důvodem pro používání kalkulačních odpisů je skutečnost, že daný majetek má v účetnictví 

odpisy, které neodpovídají reálné ceně jeho současného pořízení a reálné době používání, 

nebo je daný majetek účetně již odepsán. 

K zjištění kalkulačních odpisu, je proto nutné znát současnou reálnou pořizovací cenu daného 

zařízení (majetku) a reálnou dobu jeho používání. V případech kdy je na provoze zařízení, 

které má např. 40 let a je odepsané ve finančním účetnictví, je důležité vycházet z aktuálních 

cen.  To znamená, že se musí zjistit cena, za kterou je tento stroj se stejným výkonem 

prodáván v době kdy se tyto odpisy sestavují. V případě, kdy určitý stroj má nižší výkon se 

cena upravuje. Význam kalkulačních opisů je především v jejich používání v rámci cenových 

                                                 

37
 KRÁL, B.; Manažerské účetnictví. 1. vydání. Praha: Management Press, 2003. 547 s. ISBN 80-7261-062-7. Strana 49. 

38
 SYNEK, M. a kolektiv; Manažerská ekonomika. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 480 

s. ISBN 978-80-247-3494-1. Strana 101. 
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kalkulací (kalkulací zakázek), kdy z pohledu hodnotového pojetí nákladů provádí jejich 

zpřesnění. Kalkulační odpisy se zahrnují do ročních plánů. Také se řeší, co bude do 

kalkulačních odpisů zahrnuto.  

Zjednodušeně lze říci, že o kalkulační odpisy by se měl hospodářský výsledek upravit v těch 

případech, kdy odpisy uvedené ve finančním účetnictví neodpovídají reálné ceně 

dlouhodobého majetku a reálné době používání. Dále také vyplývá, že pokud podnik nebude 

využívat kalkulačních odpisů, bude z pohledu hodnotového vyjádření nákladů reálné 

hodnocení ekonomické situace podniku zkresleno. 

4.2 Posouzení využití kalkulační nájemného v podniku 

Z pohledu manažerského účetnictví se hodnocení ekonomické situace podniku neprovádí jen 

na základě dat zjištěných ve finančním účetnictví. Tyto data se upravují především z pohledu 

hodnotového vyjádření nákladů. Jedná se hlavně o úpravy v oblasti kalkulačních nájmů a 

kalkulačních odpisů. To znamená, že účetní hospodářský výsledek by se měl upravit o výši 

kalkulačního nájemného (které odpovídá obvyklé ceně nájmu) v těch případech, kdy podnik 

používá vlastní prostory. V případě, že podnik provozuje činnost v pronajatých prostorech, se 

kalkulační nájemné nepoužívá. Pokud podnik nevyužije kalkulačního nájemného při 

hodnocení ekonomické situace podniku, bude tento výsledek zkreslen. 

Příklad využití kalkulačních nákladů: 

Podnik A vyrábí ve vlastních prostorech, vykazuje zisk ve finančním účetnictví 1mil. Kč. 

Podnik B, který vyrábí v pronajatých halách, vykazuje ve finančním účetnictví zisk 700tis. 

Kč. Otázkou je, který podnik má z ekonomického pohledu lepší hospodářský výsledek. To lze 

zjistit tak, že od zisku podniku A se odečte zjištěné kalkulační nájemné, které činí např. 

500tis. Kč. Tím se zisk podniku A sníží na 500tis. Kč a tím bude mít podnik B lepší výsledek 

hospodaření, jelikož nájemné už má odečteno v nákladech. Z toho vyplývá, že kdyby podnik 

A nepoužil kalkulační náklady, nezjistila by se reálná efektivnost samotné výroby. Na základě 

tohoto zjištění by měl podnik hledat řešení na zvýšení efektivnosti samotné výrobní činnosti. 

Na základě toho příkladu je zřejmé, že použití kalkulačních nákladů, by mělo být v zájmu 

těch podniků, které vlastní výrobní prostory. Z výsledků, je podnik schopen zjistit svou 

reálnou efektivnost výroby a přijmout opatření ke zlepšení této efektivnosti. 
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Závěr 

Manažerské účetnictví obsahuje množství interních informací, díky kterým se mohou řídící 

pracovníci lépe rozhodovat. Pro řízení podniku, by mělo být v zájmu tohoto účetnictví 

vykazovat maximálně pravdivé informace. Manažerské účetnictví se snaží co nejpřesněji 

zachytit dění v podniku a využít zjištěných informací pro řízení a plánování. Zaměřuje se 

především na budoucnost a na zajištění stability podniku.  

Jednotlivé cíle definované v Zadání bakalářské práce jsou v práci postupně splněny.  

První cíl práce „Definování teoretických zásad manažerského účetnictví“ je řešen v druhém 

bodě bakalářské práce. V tomto bodě je provedeno definování a vzájemné srovnání 

finančního, daňové a manažerské účetnictví. Další část tohoto bodu je věnována vymezení 

manažerského účetnictví, kde jsou popsány vývojové etapy manažerského účetnictví od 

nákladového účetnictví, až po účetnictví pro rozhodování. Dále v tomto bodě je porovnáno 

nákladové a finanční účetnictví s manažerským. Jsou zde popsány a je zde rovněž provedeno 

zhodnocení zásad manažerského účetnictví z pohledu jejich významu pro řízení podniku. 

Tento bod je zaměřen na základní pojmy manažerského účetnictví, týká se to především 

vymezení nákladů a jejich pojetí v manažerském účetnictví, dále jejich členění. Součástí 

druhého bodu práce je i vymezení jednookruhového a dvouokruhového vnitropodnikového 

účetnictví. 

Druhý cíl je definován ve třetím bodě této práce. Zde jsou podrobně rozebrány oportunitní 

náklady, vysvětleny pojmy jako explicitní a implicitní náklady. Jsou zde uvedeny i dva 

příklady pro použití oportunitních nákladů.  

Poslední cíl této bakalářské práce je popsán ve čtvrtém bodě. Tento bod se zabývá využitím 

kalkulačních nákladů, jako jsou kalkulační odpisy nebo kalkulační nájemné. Je zde uveden 

obecný příklad, jak se kalkulační odpisy využívají. Dále je v tomto bodě uveden jednoduchý 

příklad kalkulačního nájemného a také zhodnocení tohoto příkladu. Z obou příkladů 

vyplynulo, že je nutné s těmito náklady počítat. Kalkulační náklady (resp. kalkulační 

nájemné), by měl podnik používat především v těch případech, kdy vyrábí ve vlastních 

prostorech a to z toho důvodu, aby zjistil reálnou efektivnost vlastní výroby. Kalkulační 

odpisy by měl podnik využívat hlavně v případě, kdy vlastní dlouhodobý majetek, jejichž 

odpisy neodpovídají reálně ceně a době používání. Pokud tak podnik neučiní, riskuje, že bude 

hodnocení ekonomické situace podniku nepřesné. 
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