
7 

 

OBSAH 

OBSAH ........................................................................................................................ 7 

1. Úvod ................................................................................................................... 14 

1.1 Cíl práce ...................................................................................................... 14 

2. Stavební podnik .................................................................................................. 15 

2.1 Charakteristika podniku..................................................................................... 15 

2.2 Vznik a zánik podniku ....................................................................................... 16 

2.2.1 Vznik podniku ........................................................................................ 16 

2.2.2 Zánik podniku......................................................................................... 18 

2.2.3 Zrušení s likvidací .................................................................................. 21 

2.2.4 Zrušení bez likvidace .............................................................................. 22 

3. Identifikace finančního účetnictví ........................................................................ 23 

3.1 Finanční (základní) účetnictví ...................................................................... 23 

3.1.1 Manažerské účetnictví ............................................................................ 25 

a) Nákladové účetnictví........................................................................ 26 

b) Účetnictví pro rozhodování .............................................................. 28 

3.1.2 Daňové účetnictví ................................................................................... 30 

3.1.2.1 341- Daň z příjmů ............................................................................ 31 

3.1.2.2 342- Ostatní přímé daně ................................................................... 31 



8 

 

3.1.2.3 343- Daň z přidané hodnoty ............................................................. 31 

3.1.2.4 345- Ostatní daně a poplatky ............................................................ 32 

3.1.2.5 347- Ostatní Dotace ......................................................................... 33 

3.1.3 Nákladové účetnictví .............................................................................. 33 

3.1.3.1 Provozní činnost .............................................................................. 34 

3.1.3.2 Finanční činnost ............................................................................... 34 

3.1.3.3 Mimořádná činnost .......................................................................... 35 

3.2 Účtové osnovy, výkazy ................................................................................ 36 

3.2.1 Účetní směrná osnova ............................................................................. 37 

3.2.2 Výkazy ................................................................................................... 37 

3.2.2.1 Rozvaha ........................................................................................... 37 

3.2.2.2 Výkaz zisku a ztrát ........................................................................... 39 

3.2.2.3 Výkaz o peněžních tocích (cash flow) .............................................. 42 

4. Vedení vnitropodnikového účetnictví .................................................................. 45 

4.1 Kritéria pro zavedení jedno- nebo dvouokruhového účetnictví ..................... 45 

4.2 Jednookruhová účetní soustava .................................................................... 46 

4.2.1 Charakteristika jednookruhové účetní soustavy ....................................... 46 

4.2.2 Účtování v jednookruhové účetní soustavě ............................................. 46 

4.3 Dvouokruhová účetní soustava .................................................................... 48 

4.3.1 Charakteristika dvouokruhové účetní soustavy ........................................ 48 



9 

 

4.3.2 Účtování v dvouokruhové účetní soustavě .............................................. 49 

5. Charakteristika subdodávek ................................................................................. 51 

6. Řízení subdodávek v podniku Povodí Labe, státní podnik ................................... 54 

6.1. Charakteristika účtování Povodí Labe, státní podnik .................................... 54 

6.2. Předmět činnosti  Povodí Labe, státní podnik............................................... 55 

6.3. Finanční účetnictví – závod - střediska ........................................................ 58 

6.3.1 Účtování Závodu Hradec Králové ........................................................... 59 

6.3.2. Zakázkové číslo ..................................................................................... 59 

6.4. Vnitropodnikové účetnictví ......................................................................... 60 

6.4.1 Charakteristika vnitropodnikového účetnictví ......................................... 60 

6.4.2 Analytické účty ....................................................................................... 60 

6.5 Řízení subdodávek ............................................................................................ 63 

6.5.1 Účtování střediska provozní údržby ........................................................ 64 

6.5.2 Účtování kácení topolů – Firma č. 1 ........................................................ 67 

6.5.3 Účtování těžení sedimentů – Firma č. 2 .................................................. 68 

6.5.4 Účtování dodavatele kameniva – Firma č. 3 ............................................ 69 

6.5.5 Účtování dodavatele betonové směsi – Firma č. 4 ................................... 71 

7. Závěr................................................................................................................... 73 

8. Použitá literatura ................................................................................................. 74 

9. Přílohy ................................................................................................................ 75 



10 

 

SEZNAM ILUSTRACÍ 

Obr. 3 – 1 Členění finančního účetnictví  

Obr. 3 – 2 Vztah nákladového účetnictví a účetnictví pro rozhodování  

Obr. 3 – 3 Schéma účtování nákladů  

Obr. 3 – 4 Příklad analytického účtu  

Obr. 3 – 5 Rozvaha podniku  

Obr. 4 – 1 Účet v jednookruhové účetní soustavě  

Obr. 4 – 2 Účtovací schéma mezi vazbami skupiny 61 a skupiny 12  

Obr. 4 – 3 Účtovací schéma dvouokruhové účetní soustavy  

Obr. 5 – 1 Strukturní plán charakteristiky subdodavatelů  

Obr. 6 – 1 Strukturní plán Povodí Labe, státní podnik  

Obr. 6 – 2 Strukturní plán Závod Hradec Králové  

Obr. 6 – 3 Členění zakázkového čísla  

Obr. 6 – 4 Účtovací schéma mzdových nákladů na zakázce PÚ 

Obr. 6 – 5 Účtovací schéma SP, ZP a odpisů PÚ 

Obr. 6 – 6 Účtovací schéma PHM PÚ 

Obr. 6 – 7 Účtovací schéma kácení topolů Firmy č.1 

Obr. 6 – 8 Účtovací schéma položky DPH Firmy č.1 

Obr. 6 – 9 Účtovací schéma těžení sedimentů Firmy č.2  

Obr. 6 – 10 Účtovací schéma dodávky materiálu Firmy č.3 



11 

 

Obr. 6 – 11 Účtovací schéma DPH Firmy č.3 

Obr. 6 – 12 Účtovací schéma zaokrouhlení Firmy č.3 

Obr. 6 – 13 Účtovací schéma dokladu průběžky Firmy č.3 

Obr. 6 – 14 Účtovací schéma dodávky materiálu Firmy č.4 

Obr. 6 – 15 Účtovací schéma DPH Firmy č.4 

Obr. 6 – 16  Účtovací schéma dokladu průběžky Firmy č.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 2 – 1 Charakteristiky podniků  

Tab. 3 – 1 Zkrácená struktura zisku a ztráty  

Tab. 3 – 2 Cash flow za sledované období přímou metodou  

Tab. 3 – 3 Cash flow za sledované období nepřímou metodou  

Tab. 6 – 1 Účastníci stavby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 

FO  Fyzická osoba 

PO  Právnická osoba 

OR  Obchodní rejstřík 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

VZZ  Výkaz zisku a ztrát 

SUN  Spojovací účet k nákladům 

SUV  Spojovací účet k výnosům 

SUZ  Spojovací účet k zásobám 

BOZP  Bezpečnost ochrany zdraví práce 

PO  Požární ochrana 

SP  Sociální pojištění 

ZP  Zdravotní pojištění 

RPDP  Režim přenesení daňové odpovědnosti 

Pla  Povodí Labe, státní podnik 

PHM  Pohonné hmoty 

PÚ  Provozní údržba 

PS  Provozní středisko 

 



14 

 

1. Úvod 

Téma mé bakalářské práce je řízení subdodávek ve stavebním podniku z pohledu 

finančního účetnictví. 

Vnitropodnikové účetnictví je charakterizováno jako hospodaření uvnitř podniku. Toto 

hospodaření má vliv na podnik jako celek. Vnitropodnikové účetnictví vychází 

z finančního účetnictví a to se řídí zákonem o účetnictví. Zásady vnitropodnikového 

účetnictví nenastavuje žádný zákon a firmy si je nastavují samy, dle účetnictví 

finančního. Jeho nastavení nese s sebou jistá rizika spojená s řízením finančních zdrojů, 

pracovních zdrojů a jejich plánováním. 

V první, teoretické části se zabývám základními pojmy k dané problematice. Budou zde 

popsány obecné charakteristiky podniku a stavebního podniku a jeho zvláštnosti a 

specifika. V dalších kapitolách jsou popsány druhy účetnictví, jako je manažerské, 

finanční a vnitropodnikové a jejich vzájemný vztah.  

V praktické části je popsán na konkrétní firmě způsob účtování subdodávek a jejich 

zaúčtování z hlediska podniku pomocí analytických účtů.  

 

1.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce na téma řízení subdodávek ve stavebním podniku z pohledu 

finančního účetnictví je popsání účtování subdodávek v Povodí Labe, státní podnik. Pro 

účtování je zvolen ilustrativní příklad, na kterém je účtování popsáno a na schématech 

doloženo zaúčtování. Akce je ilustrativní a bude řešit opravu opěrné zdi na drobném 

vodním toku (DVT), pod zakázkovým číslem. Akce slouží pouze pro názornou ukázku 

účtování subdodavatelů Povodím Labe, státní podnik.  
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2. Stavební podnik 

2.1 Charakteristika podniku 

V této práci  se budu zabývat stavebním podnikem z hlediska právnické osoby ( dále jen 

PO), zapsané v obchodním rejstříku (dále jen OR) s právním statusem společnost 

s ručením omezeným s.r.o. nebo spol. s.r.o. a akciová společnost a.s.. Existují také 

podniky s právním statusem v.o.s. (veřejná obchodní společnost) a k.s. (komanditní 

společnost). 

Stavebním podnikem můžeme nazvat podnik, který na stavebním trhu vystupuje jako 

právnická osoba v roli zhotovitele a dodavatele, jehož hlavní činností je stavební 

výroba. [1] 

Cílem vzniku a provozováním stavebního podniku je dosažení maximální efektivnost i 

vloženého kapitálu. Dlouhodobá prosperita stavebního podniku zajistí plnění cílů. 

Prosperita podniku je podmíněna dosáhnutím ziskovosti stavební výroby. Cíle 

stavebního podniku jsou ovlivňovány mnoha faktory, které se pro minimalizaci 

negativních faktorů a maximalizaci pozitivních faktorů ve smyslu plnění cílů stavebního 

podniku pojmenují a snaží se předvídat jejich účinky působení. 

Stavební podnik podle výrobního způsobu lze charakterizovat jako podnik s časově 

sladěným postupem. Každá stavební zakázka má předem sestavený harmonogram prací, 

kterým je zajištěna stavební výroba. Harmonogram obsahuje chronologický sled prací 

na stavbě včetně nákladů vzniklých zahájením činnosti na příslušné zakázce. 

Stavební podnik má oproti jiným podnikům několik specifických charakteristik: 
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Tab. 2 - 1: Charakteristiky podniků [zdroj: vlastní] 

Stavební podnik Průmyslový podnik 

Přesuny stavebních kapacit, do míst 

s nedostatkem kvalifikované pracovní 

síly, přesun stavebních strojů a zařízení 

Stroje a zařízení jsou pevně umístěny 

v montážní hale, které obsluhují odborní 

dělníci 

Ztížení pracovních podmínek- léto, zima 
Pracovní podmínky neměnné- výrobní 

hala 

Ztížení dopravních podmínek u 

vzdálených zdrojů výrobních materiálů 

Doprava materiálů po zpevněných 

komunikacích 

 

2.2 Vznik a zánik podniku 

Vznik stavebního podniku, ale i podniku všeobecně se řídí Zákonem č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, který specifikuje náležitosti pro založení stavebního podniku.  

 

2.2.1 Vznik podniku 

Sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny) u s.r.o. a a.s.  formou notářského 

zápisu, který musí obsahovat: 

 Místo, den a rok úkonu; 

 Jméno příjmení notáře a jeho sídlo; 

 Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo (není-li tak datum narození) účastníků 

a jejich zástupců; 
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 Prohlášení účastníků o tom, že jsou způsobilí k právním úkonům; 

 Údaj, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků; 

 Obsah úkonu; 

 Údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen; 

 Podpisy účastníků nebo jejich zástupců; 

 Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis; 

 Splacení vkladů a určení správce vkladů; 

 Získání podnikatelského oprávnění (určení odpovědné osoby); 

 Doložení právního původu sídla; 

 Návrh na zápis do obchodního rejstříku u Rejstříkového soudu; 

 Zápis do obchodního rejstříku= VZNIK společnosti; 

 U menších stavebních podniků převládá právní forma- společnost s ručením 

omezeným. 

Základní charakteristika s.r.o.: 

a.) Nejnižší počet zakladatelů - 1 fyzická osoba (FO) nebo 1 právnická osoba 

(PO) 

b.) Nejvyšší počet společníků - 50 

c.) Minimální výše základního kapitálu - 200 000Kč 

d.) Nejnižší možný vklad - 20 000Kč 

e.) Nejvyšší možný vklad - neomezen 

f.) Ručení společníka za závazky společnosti- společně a nerozdílně do výše 

nesplacených vkladů všech společníků podle zápisu do OR 

g.) Orgány společnosti - valná hromada, statutární orgán- jednatelé, dozorčí rada 

(nepovinná), další dle společenské smlouvy 

h.) Zakladatelský dokument - společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve 

formě notářského zápisu 
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U větších stavebních podniků převládá právní forma - akciová společnost 

Základní charakteristika a.s.: 

a.) Nejnižší počet zakladatelů - 2 FO nebo 1 PO 

b.) Nejvyšší počet společníků - neomezeno 

c.) Minimální výše kapitálu - 2 000 000 Kč (s veřejnou nabídkou akcií až 

20 000 000Kč 

d.) Nejnižší možný vklad - takový, aby součet byl nejméně 2 000 000Kč (s veřejnou 

nabídkou akcií až 20 000 000Kč) 

e.) Nejvyšší možný vklad - neomezen 

f.) Ručení akcionáře za závazky společnosti - neručí 

g.) Orgány společnosti- valná hromada, statutární orgán - představenstvo, dozorčí 

rada, další dle stanov 

h.) Zakladatelský dokument - ustavující valná hromada nebo zakladatelská smlouva 

či listina ve formě notářského zápisu 

 

2.2.2 Zánik podniku 

Zrušení a zánik podniku se řídí v České republice zákonem 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Ve smyslu §68 

obchodního zákoníku jsou upraveny dva způsoby zrušení společnosti a to: 

1. Zrušení s likvidací  

2. Zrušení bez likvidace 

 

Pro zrušení společnosti mohou existovat různé důvody, mezi nimi například:  

 Uplynutí doby, na kterou byl podnik založen; 

 Dosažení účelu, pro který byl zřízen; 
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 Rozhodnutí společníků o zrušení podniku; 

 Rozhodnutí soudu o zrušení podniku; 

 Rozhodnutí o sloučení, splynutí nebo přeměně v jinou společnost nebo družstvo; 

 Zvláštní důvody; 

 Smrt společníka; 

 Zánik právnické osoby, která je společníkem; 

 Zbavení nebo omezení právní způsobilosti společníka; 

 Výpověď společníka (v případě založení společnosti na dobu neurčitou); 

 Prohlášení konkursu nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro 

nedostatek majetku; 

O průběh likvidace se stará likvidátor, jehož postup práce je možné shrnout do 

následujících kroků:  

 Rozhodnutí o zrušení společnosti; 

 Zjištění, zda není společnost předlužená (pokud ano, pak podání návrhu na 

prohlášení konkursu a následné konkursní řízení); 

 Oznámení a zveřejnění vstupu společnosti do likvidace, přechod pravomocí na 

likvidátora a registrace likvidace i likvidátora v OR (název firmy v OR se doplní 

o dovětek "v likvidaci"), likvidátor se stává statutárním orgánem společnosti; 

 K datu likvidace se sestaví mimořádná účetní závěrka, která předchází dni 

vstupu do likvidace, ke kterému likvidátor sestavuje tzv. zahajovací likvidační 

rozvahu; 

 Sestavení zahajovací likvidační účetní závěrky; 
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 Soupis aktiv, pasiv a mimo bilančních položek; 

 Sestavení rozpočtu a plánu likvidace; 

 Řešení pracovněprávních záležitostí; 

 Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům a 

vyzve je, aby přihlásili své pohledávky; 

 Jednání s úřady a bankami, jednání s obchodními partnery, úpravy a dodatky ke 

smlouvám; 

 Prodej majetku (veřejná dražba, veřejná soutěž, přímý prodej, apod.); 

 Likvidace pohledávek (odkupem nebo upomínkami, atd.); 

 Vypořádání odvodů, daní a poplatků; 

 Splacení úvěrů a vypořádání věřitelů; 

 Předložení zprávy o průběhu likvidace (v okamžiku, kdy jsou uhrazeny veškeré 

závazky likvidované společnosti a zbývá pouze likvidační zůstatek); 

 Návrh rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky a předložení návrhu ke 

schválení společníkům (k témuž dni je sestavována likvidátorem mimořádná 

účetní závěrka; likvidátor sestavuje seznam společníků a vyplácí likvidační 

zůstatek); 

 Společnost zaniká výmazem z OR, o který likvidátor požádá do 30 dnů od 

skončení likvidace (k tomuto dni sestavuje likvidátor také konečnou účetní 

závěrku, která tvoří součást přílohy k žádosti o výmaz z OR). 

 



21 

 

2.2.3 Zrušení s likvidací 

Zrušení s likvidací je formou zrušení podniku na základě soudního rozhodnutí nebo 

statutárního orgánu společnosti. Zrušení podniku se řeší explicitně podle obchodního 

zákoníku. Soud nebo statutární orgán společnosti určí likvidátora. Zrušení podniku řídí 

likvidátor s vlivem likvidace na věřitele, zaměstnance a společníky, protože jejich práva 

jsou obchodním zákoníkem chráněna a v jejich zájmu soud rozhoduje. Tato forma 

zániku podniku je nedobrovolná a soud ji nařizuje zejména v těchto případech: 

 V uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo nebyly v uplynulém 

roce zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo funkční období před více než 

jedním rokem (nestanoví-li obchodní zákoník jinak) anebo společnost po dobu 

delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost; 

 Společnost pozbývá oprávnění k provozování podnikatelské činnosti; 

 Zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti nebo 

společnost nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi 

společníky; 

 Společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond; 

 Společnost porušuje ustanovení § 56 odst. 3 obchodního zákoníku (tj. činnost, 

kterou podle zvláštních předpisů mohou vykonávat pouze fyzické osoby a je 

zapsána jako předmět podnikání obchodní společnosti nebo družstva, není 

zákonem stanoveným způsobem vykonávána); 

 Společnost neplní povinnost uloženou rozhodnutím Úřadu pro hospodářskou 

soutěž podle § 11 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. 
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2.2.4 Zrušení bez likvidace 

Tato forma zrušení nebo likvidace podniku je obvykle dobrovolným rozhodnutím 

vlastníka podniku. Tento způsob likvidace je oproti jiným způsobům rychlejší, jelikož 

se odehrává se souhlasem a v zájmu všech zúčastněných stran. Tato situace se vztahuje i 

na sloučení, splynutí nebo rozdělení podniku, ale také na přeměnu firmy v jinou právní 

formu. Při zániku bez likvidace například u sloučení firem, je nezbytné, aby statutární 

orgány zúčastněných společností vypracovaly projekt přeměny. Jedná se o rozsáhlý a 

věcně náročný dokument, který slouží jako základ pro rozhodování vlastníků o 

přeměně. K důležitým, pracným a finančně náročným součástem projektu patří audit, 

tržní ocenění transformujících se společností nezávislými znalci a v případě akciových 

společností stanovení výměnného poměru akcií. 
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3. Identifikace finančního účetnictví 

Převážná většina stavebních firem účtuje v podvojném účetnictví. Rozeznáváme 

finanční (základní) účetnictví a manažerské účetnictví. Tyto dvě formy účetnictví se liší 

v podávání rozdílných požadavků na účetní informace. 

Rozdíly mezi základním a manažerským účetnictvím jsou dány zejména: 

 Odlišným obsahem složek účetnictví; 

 Okruhem uživatelů, pro něž jsou poskytované informace určeny; 

 Omezujícími zásadami a podmínkami; 

 Metodami a technikami používanými při zjišťování informací; 

 Používanými měrnými jednotkami; 

 Stupněm spolehlivosti daných informací. 

 

3.1  Finanční (základní) účetnictví 

Finanční účetnictví neřeší problém získávání údajů o množství a ceně 

vyprodukovaných, ale nerealizovaných zásob (nedokončené výroby, polotovarů a 

výrobků), které podnik vytvořil vlastní činností. Finanční účetnictví se nezabývá 

otázkami řízení účetních jednotek jako celku ani jejich nižších organizačních složek. 

Toto účetnictví řeší vztahy a operace finanční povahy, proto je nazýváno finančním 

(základním) účetnictvím. Finanční účetnictví vede a zaznamenává soustavné soubory 

informací o majetku firmy a jejich závazcích, vlastním jmění, nákladech, výnosech, 

výdajích, příjmech, hospodářském výsledku atd. Zajišťuje vztahy podniku jako celku 

k vnějšímu okolí, převážně se jedná o tyto vztahy: k dodavatelům, odběratelů, peněžním 

ústavům apod. S vnějším okolím souvisí pořizování investičního majetku, materiálu a 
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dalších druhů zásob, výkonů a služeb, na druhé straně prodej výrobků, prací a služeb, 

úvěrové operace s cennými papíry apod. 

Součástí finančního účetnictví je také zpracování a předkládání účetní závěrky. 

Základními účetními výkazy jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a popř. výkaz o 

peněžních tocích- CASH FLOW. 

Účetní výkazy i samotné vedení finančního účetnictví musí být v souladu s obecně 

závaznými účetními zásadami (soubor určitých pravidel, jimiž se účetní jednotky řídí, 

mezi něž patří např. zásada nezávislosti účetních období, realizační princip, vymezení 

účetní jednotky, zákaz kompenzace, bilanční kontinuita, stálost používaných účetních 

metod, délka trvání podniku, zásada opatrnosti…). Zásady vedení finančního účetnictví 

vycházejí z platné legislativy a metodického řízení Ministerstva financí ČR. [2] 

Základní úkoly finančního účetnictví jsou: vedení soustavných záznamů o podnikových 

jevech z hlediska vlastníka majetku, povinnost zveřejňovat roční účetní výkazy, 

„skládání účtů“ v případě majetkové správy a svěřeného kapitálu, poskytování 

důkazních prostředků při vedení sporů, pro potřeby kontroly apod., poskytování 

podkladů pro vyměřování daní, informační zabezpečení procesu řízení včetně ochrany 

majetku účetní jednotky atd. [2] 
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Obr. 3 - 1: Členění finančního účetnictví [zdroj: Král a kol. Manažerské 

účetnictví] 

Účetnictví 

 

Finanční   Daňové   Manažerské 

       NÁKLADOVÉ (pro řízení) 

 Výkonově orientované 

 Odpovědnostní 

 Procesně orientované 

 

PRO ROZHODOVÁNÍ  

 Na existující kapacitě 

 O budoucí kapacitě 

 

3.1.1 Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví sleduje hospodaření uvnitř účetní jednotky. Součástí tohoto 

účetnictví jsou různé informace o strukturách a vztazích uvnitř podniku. Manažerské 

účetnictví se také někdy nazývá podle toho, na jakou oblast účetnictví se zaměřuje, pak 

je označována také jako vnitropodnikové, nákladové, analytické, provozní, střediskové, 

účetnictví pro řízení apod. 

Manažerské účetnictví je úzce spjato s finančním účetnictvím, jelikož z něj čerpá 

veškeré finanční podklady pro svou činnost. Vedoucí pracovníci získávají 

z manažerského účetnictví informace pro definování podnikových politik, jako jsou 

politicky marketingové a odbytové, výrobní a zásobovací, skladové, politiky finanční a 

úvěrové apod. Manažerské účetnictví nemá předepsány náležitosti jako finanční 

účetnictví, které se řídí metodickými pokyny Ministerstva financí ČR. Oprot i 

finančnímu účetnictví se v manažerském účetnictví mohou používat jiné jednotky než 

peněžní, které jsou pro daný účel nejvýhodnější. [3] 
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a) Nákladové účetnictví 

Nákladové účetnictví je podrobnější strukturou manažerského účetnictví a vychází 

z toho, jaký typ informací řídícím pracovníkům poskytuje. Určující je zejména členění 

informací z hlediska jejich vztahu k fázím rozhodovacího procesu. Tento vztah byl také 

typický pro historický vývoj manažerského účetnictví. 

Nákladové účetnictví se v první fázi orientovalo hlavně na zjištění skutečně 

vynaložených nákladů a realizovaných výnosů. Nejprve podle jejich vztahu 

k prodávaným finálním výkonům, později také ve vztahu k dílčím procesům, činnostem 

a útvarům, které za vynaložené náklady, resp. realizované výnosy odpovídají. 

Ve druhé fázi je nákladové účetnictví zaměřeno na porovnání žádoucího 

(rozpočtovaného, kalkulovaného) stavu. Nákladové účetnictví tímto dalo podklady pro 

krátkodobé a střednědobé řízení pomocí odchylek. 

Nákladové účetnictví tedy poskytuje informace pro zajištění těchto dvou fází a je 

chápáno jako základní část manažerského účetnictví. 

Hlavním cílem nákladového účetnictví je obstarání podkladů pro řízení reprodukčního 

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

rozhodnuto. Znamená to, že např. vedení výrobního podniku má již v zásadě vyjasněné 

představy o: 

 Svých zákaznících (a tedy také o žádoucím objemu a struktuře vyráběných a 

prodávaných výrobků); 

 Způsobu výroby těchto výrobků (a tedy i o potřebných výrobních kapacitách, 

resp. o počtu a struktuře pracovníků, kteří budou výrobní představy realizovat, a 

o potřebě zajistit výrobní proces i kapacitami v oblasti pomocných, obslužných a 

administrativně správních činností); 
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 Potřebě externích zdrojů nutných k zajištění výroby a prodeje těchto výrobků (a 

tedy i o dodavatelích materiálu, prací a služeb, kteří tyto zdroje poskytují) atd. 

[3] 

Tyto primárně věcné představy jsou zároveň konkretizovány i hodnotově v podobě 

žádoucí úrovně výnosů z prodeje, nákladů prodaných výrobků, zisku, výnosnosti 

vloženého kapitálu a dalších kritérií, která vymezují cíle podniku, pokud jde o výši a 

strukturu jeho: 

 Aktiv, závazků a vlastního kapitálu (a tedy parametrů ovlivňujících jeho finanční 

pozici); 

 Nákladů, výnosů, zisku (a tedy parametrů, které působí na jeho výkonnost); 

 Příjmů a výdajů (jako veličin determinujících schopnost podniku produkovat 

finanční prostředky a racionálně je rozdělovat). [3] 

Důležitou součástí nákladového účetnictví je systémové zobrazení reprodukčního 

(podnikatelského) procesu v jeho úplnosti a nepřetržitosti včetně jeho výsledků. 

Systémovým zobrazením si nákladové účetnictví zachovává tradiční, byť modifikovaně 

aplikované prvky účetní metody:  

 Jak obecné, umožňující výše uvedené systémové zobrazení (jako je bilanční 

princip, systém účtů umožňujících vyjádřit dynamiku podnikání, podvojné 

zobrazení hospodářských transakcí a jejich hodnotové vyjádření);  

 Tak i tzv. technické (jako jsou dokumentace a inventarizace), jejichž základním 

smyslem je zajistit průkaznost a soulad účetního zobrazení s realitou. 

Nákladové účetnictví se dělí podle svého základního obsahového rámce na: 

1) Výkonové účetnictví - které je v úzkém vztahu s kalkulacemi výkonů. 

Toto účetnictví je zaměřeno na výši nákladů, marži, zisk a další 
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hodnotové charakteristiky podnikových finálních nebo dílčích výrobků, 

prací a služeb. 

2) Odpovědnostní účetnictví - které je ve vazbě na systém plánů, rozpočtů a 

vnitropodnikových cen. Toto účetnictví je zaměřeno na přispívání 

jednotlivých vnitropodnikových útvarů k celopodnikovým výsledkům. 

Tedy, jak řídit vnitropodnikové útvary, aby jejich činnost směřovala 

k optimálnímu naplnění cílů firmy jako celku. 

3) Procesní nákladové účetnictví - účetnictví orientované na procesy a 

aktivity. Toto účetnictví poskytuje podklady pro řízení podnikatelského 

procesu a jeho jednotlivých subsystémů (prvků). 

V souvislosti s rozvojem manažerských potřeb a možnostmi automatizovaných 

informačních systémů se tak členění chápe stále více ve vzájemné integritě, přitom se 

zdůrazňuje, že kvalitní systém manažerského účetnictví poskytuje podklady pro řízení 

všech tří těchto průřezů. [3] 

b) Účetnictví pro rozhodování 

Třetí fáze také označována jako přerůstání nákladového účetnictví v manažerské. 

V této fázi je základní snahou manažerského účetnictví rozšířit škálu poskytovaných 

informací o takové, které umožňují vyhodnocovat různé varianty budoucího rozvoje 

firmy. Informace nazývané „ Co se stane, když…“, tyto informace se využívají nejen 

pro běžné řízení podnikových výkonů, útvarů a procesů v podmínkách, kdy o 

základních parametrech podnikání již bylo rozhodnuto, ale i pro rozhodování o 

variantách jejich budoucího průběhu. 

Účetnictví pro rozhodování je poskytováno v širším spektru informací. Tento rozvoj 

měl také vliv na cíle účetního systému a jeho prvky. Zejména tradiční orientace 

účetního systému na zobrazení podnikatelského procesu v jeho úplnosti a aplikace 

principů podvojnosti a souvztažnosti se začala dostávat do rozporu s požadavky na 

včasnost a originalitu podkladů pro rozhodování. Tento systém účetnictví je pak chápán 

jako subsystém hodnotových informací, který sice navazuje na nákladové účetnictví, ale 
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cílem tohoto účetnictví je účelová selekce informací z nákladového, finančního a 

daňového účetnictví. Dále ze subsystémů informačního systému podniku, ale i 

z podnikového okolí, které mají poskytnout co nejširší škálu podkladů pro manažerské 

rozhodování. Cílem tohoto účetnictví není ani tak úplné zobrazení podnikatelského 

procesu. 

Skutečnost, že každé rozhodnutí je originální, specifické z čehož vyplývá, že originální 

a specifická musí být i jeho informační podpora. Účetnictví pro rozhodování klade větší 

nároky než jen zajistit srovnání skutečnosti se žádoucím stavem, jehož úroveň vyplývá 

z minulých rozhodnutí. Ačkoliv je každé rozhodnutí originální, tak informační podklady 

a algoritmy řešení mají společné rysy různé skupiny rozhodovacích úloh. 

 

Obr. 3 - 2: Vztah nákladového účetnictví a účetnictví pro rozhodování [zdroj: 

Král a kol. – Manažerské účetnictví] 

 

 

 

 

 Účelové výběry informací pro rozhodování ze systému nákladového účetnictví 

 Vazby na ostatní části informačního systému podniku 

 Nestandardní informační podpora rozhodování (imputované a odložené veličiny) 

 

Z tohoto obrázku vyplývá připravenost poskytování informací pro budoucí 

rozhodování, jež je založeno na zobecnění rozhodovacích úloh a jejich rozčlenění do 

skupin. Charakteristikou těchto skupin jsou obdobné informace potřebné pro jejich 

řešení. Největší význam rozdělení těchto úloh do dvou skupin na úlohy řešené na 

existující kapacitě a na úlohy o budoucí kapacitě. 

 

Nákladové účetnictví 
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3.1.2 Daňové účetnictví 

Základní myšlenkou daňového účetnictví je propojení účetnictví do všech věcných 

agend systému (sklady, prodej). Samostatné účetní zápisy jsou potom vytvářeny 

uživateli automaticky na pozadí při tvorbě ostatních dokladů (příjemka, faktura apod.), 

dle předdefinovaných pravidel. Účetní se tedy nezabývá tvorbou rutinních zápisů.  

Základní charakteristika: 

 Účtování v reálném čase; 

 Automatizované párování dokladů; 

 Přehledné kontrolní nástroje; 

 Fiskální účetní období; 

 Evidence DPH, přiznání k DPH; 

 Souhrnné hlášení, hlášení intrastat; 

 Komunikace s insolvenčním rejstříkem; 

 Komunikace s portálem veřejné správy; 

 Elektronické bankovnictví. 

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nemají povinnost podle zákona 563/91 

Sb. ve znění pozdějších předpisů vést účetnictví. Daňová evidence je vedena pro 

potřeby zjištění základu daně z příjmu a její obsah je také zákonem 586/92 Sb. v § 7b 

upraven. [6] 
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3.1.2.1 341- Daň z příjmů 

Účtují se zde placené zálohy z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných 

zvláštní sazbou daně v případech, kdy podle zákona o daních z příjmů lze sraženou daň 

započíst na celkovou daňovou povinnost. Ke konci rozvahového dne se zde vyúčtuje 

závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za daňové období podle 

daňového přiznání a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 591- Daň z příjmů z běžné 

činnosti splatná nebo na vrub účtu 593- Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná. 

 

3.1.2.2 342- Ostatní přímé daně 

Účtuje se zde daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka 

jako je plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, 

např. zaměstnancům. 

 

3.1.2.3 343- Daň z přidané hodnoty 

Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky 

ze splatné daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) za zdaňovací období vůči finančnímu 

orgánu a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311- Odběratelé, 315- Ostatní 

pohledávky, 335- Pohledávky za zaměstnanci, 378- Jiné pohledávky, resp. Na vrub účtu  

v účtových třídách 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní 

potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob.  

Účtuje se zde i opravný daňový doklad (dříve znám jako dobropis – snížení daně a 

vrubopis – zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní závazek 

vyúčtován.  

Na vrub účtu se účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na 

odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém po zaúčtování plátce uplatnil nárok na 
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odpočet daně, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321- Dodavatelé, 325- 

Ostatní závazky, 379- Jiné závazky, 471- Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině, 

474- Závazky z pronájmu, 479- Ostatní  dlouhodobé závazky. Na vrub tohoto účtu se 

dále účtuje placení daně finančnímu orgánu. 

Dále se zde účtuje vrácení daně při uplatnění nadměrného odpočtu. 

Účtování na tomto účtu musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě 

prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání 

 Daňový závazek za zdaňovací období; 

 Odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období; 

 Zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu 

orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, 

jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně. 

Oprávněný vývozce prokazuje finančnímu orgánu výše uvedené údaje odděleně pro 

vývoz zboží do zahraničí. 

 

3.1.2.4 345- Ostatní daně a poplatky 

Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky 

ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným 

zápisem na vrub účtů 311- Odběratelé, 315- Ostatní pohledávky, 335- pohledávky za 

zaměstnanci, 378- Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 5, jestliže 

zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při 

bezplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na 

vybraných výrobcích. 

Na vrub účtu se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové 

povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu účtuje podle daňových dokladů 
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nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se 

souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321- Dodavatelé, 325- Ostatní závazky, 379- 

jiné závazky, 471- Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině, 479- Ostatní 

dlouhodobé závazky. 

Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho 

podkladě prokázala finančnímu orgánu, v návaznosti na daňové přiznání: 

 Daňový závazek za zdaňovací období; 

 Nárok na vrácení daně za zdaňovací období; 

 Zúčtování spotřebních daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči 

finančnímu orgánu za zdaňovací období.  

 

3.1.2.5 347- Ostatní Dotace 

Ve prospěch a na vrub těchto účtů se vyúčtuje příjem a použití dotací podle Čl. XVIII 

Úvodních ustanovení. 

 

3.1.3 Nákladové účetnictví 

Nákladové účetnictví se zabývá vyjádřením reálných nákladů výkonů, neboli 

skutečných nákladů, které byly vynaloženy na jejich nabytí či provedení. Zahrnuje 

průběžné sledování přímých výrobních nákladů a kalkulovaných výrobních i správních 

režií v čase. Do nákladového účetnictví se účtují veškeré náklady, opotřebení 

dlouhodobého hmotného majetku, mzdy a nakoupené služby, které se účtují v účtové 

třídě 5- Náklady. 
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3.1.3.1 Provozní činnost 

Provozní činnost je hlavní náplň účetní jednotky. Do provozní činnosti můžeme zařadit 

také některé vedlejší činnosti a sledujeme ji na účtových skupinách 50 – 55. Provozní 

náklady jsou: 

 50 – Spotřebované nákupy- hmotné nákupy, nákupy energií, spotřeba výrobků a 

vlastní výroby; 

 51 – Služby- náklady na nakoupené služby i na spotřebu vlastních služeb; 

 52 – Osobní náklady- náklady na odměnu za provedenou práci, náklady na 

sociální a zdravotní pojištění placené buď dle zákona, nebo dobrovolně na další 

sociální náklady, náklady vynaložené na pracovní sílu; 

 53 – Daně a poplatky- náklady na všechny daně a poplatky hrazené státu a 

obcím dle zákonů a dalších předpisů; 

 54 – Jiné provozní náklady- náklady související s provozní činností, případně i 

náklady související s provozní činností nepřímo. V této skupině mohou být i 

náklady vytvořené vlastní činností; 

 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky- shromážděné náklady na odpisy, 

včetně zůstatkové hodnoty, náklady na rezervy, komplexní náklady příštích 

období a opravné položky. 

 

3.1.3.2 Finanční činnost 

Do této činnosti patří především placení úroků z úvěrů, půjček, náklady na pojistné, 

náklady spojené s obchodováním s cennými papíry a cizími měnami apod. Finanční 

činnost je sledována v účtové skupině 56 a 57. Do těchto účtů patří – Finanční náklady, 

rezervy a opravné položky finančních nákladů. 
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 56 – Finanční náklady- náklady vynaložené na pořízení prodaných cenných 

papírů, náklady na placené úroky, ztrátové kursové rozdíly a další finanční 

náklady. 

 

3.1.3.3 Mimořádná činnost 

Je taková činnost účetní jednotky, která by se měla vyskytovat pouze výjimečně, jako 

jsou manka a škody, opravné položky, náklady spojené s vytvářením rezerv. Sledujeme 

je s pomocí účtové skupiny 58. Za náklad je považována i daň z příjmů, která je 

uváděna ve zvláštní skupině 59. 

 58 – Mimořádné náklady- slouží pro zachycení všech druhů nákladů, které 

nejsou v činnosti účetní jednotky obvyklé, dále i opravy minulých období; 

 59 – Daně z příjmů a převodové účty – náklady spojené s placením daně 

z příjmů účetní jednotky včetně doměrků a vratek, účty pro převod 

hospodářského výsledku za neomezeně ručícími společníky a zvláštní 

převodové účty. 

 

Obr. 3 – 3: Schéma účtování nákladů [zdroj:Hejduková, Hroníková, 

Šmajstrlová - Účetnictví] 

 

  Různé účty    Třída 5 - Náklady 

       1 
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3.2 Účtové osnovy, výkazy 

Vyhláška stanoví podle zákona pro vedení účetnictví v plném rozsahu a ve 

zjednodušeném rozsahu: 

 Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky; 

 Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv v účetní závěrce; 

 Uspořádání a vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní 

závěrce; 

 Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací 

v příloze k účetní závěrce; 

 Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o 

změnách vlastního kapitálu; 

 Směrnou účtovou osnovu; 

 Účetní metody; 

 Metody přechodu z jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence podle 

zvláštního zákona na účetnictví; 

 Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní 

závěrky; 

 Metody konsolidace účetní závěrky; 

 Postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku. 
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3.2.1 Účetní směrná osnova 

Účetní směrná osnova, nebo také účtová osnova, je seznam, na jehož základě sestavuje 

účetní jednotka svůj účetní rozvrh (seznam účtů, které bude v účetnictví používat). 

Účtová osnova rozlišuje deset účtových tříd (0 – 9), které se dělí do účtových skupin. 

První číslice účtu je číslo účtové třídy, která udává název účtové třídy. Druhé číslo 

udává název skupin. Třetí číslo, které si účetní jednotka určí sama je název syntetického 

účtu.  

Účetní jednotka na základě vlastního rozhodnutí může použít i analytické účty, které 

k prvním třem číslům přikládají další tři čísla. 

Obr. 3 – 4: Příklad analytického účtu [zdroj: vlastní] 

501.100   

  analytický účet – spotřeba materiálu 

  syntetický účet – 501 – Spotřeba materiálu 

  účtová skupina – 50 – Spotřebované nákupy 

  účtová třída – 5 – Náklady 

 

3.2.2 Výkazy 

3.2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha (příloha 1) je účetní výkaz, který popisuje stav majetku účetní jednotky (aktiv) 

a zdroje krytí majetku (pasiv) vždy k určenému datu. Aktiva a pasiva musí být vždy 

v rovnováze (musí se rovnat). Veličiny obsažené v rozvaze nazýváme stavové. Při 

vzniku účetní jednotky se sestavuje tzv. zahajovací rozvaha. Která je dále předkládána 

na konci každého účetního období. Rozvaha může být sestavována několikrát ročně, 
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aby se zjistil stav majetku a v jakém složení (poměru) je vlastní a cizí kapitál. Rozvaha 

je také nedílnou součástí účetní závěrky ať už řádné či mimořádné, kterou upravuje 

vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícím v soustavě podvojného účetnictví (§ 3 až 19). 

 

Rozvaha má obsahovat tyto náležitosti: 

 Datum, ke kterému je rozvaha sestavována; 

 V jakých jednotkách je rozvaha sestavena a v jaké měně (v případě, že je 

rozvaha součástí účetní závěrky, sestavuje se v celých tisících Kč); 

 Označení účetní jednotky; 

 Dodržení pořadní struktury majetku – nejprve dlouhodobý majetek, potom 

oběžný; 

 Dodržení pořadí zdrojů krytí majetku – nejprve vlastní kapitál, potom cizí; 

 Celkový součet aktiv a pasiv. 

Uspořádání a označování položek rozvahy je stanoveno v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 

500/2002 Sb. Jednotlivé položky se označují velkými písmeny, římskými číslicemi a 

arabskými číslicemi. 
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Obr. 3 – 5: Rozvaha podniku [zdroj: Sholleová – Ekonomické a finanční řízení 

pro neekonomy] 

 

Aktiva    Dlouhodobý majetek Nehmotný (software, licence…) 

Hmotný (pozemky, budovy, stroje…) 

Finanční (nakoupené akcie jiných 

firem…) 

     Oběžný majetek Zásoby (materiálu, nedokončené výroby, 

zboží…) 

Pohledávky (nezaplacené faktury) 

Krátkodobý finanční majetek (peníze 

v pokladně, na běžném účtu…) 

Pasiva     Vlastní kapitál Základní kapitál 

Vytvořené fondy ze zisku 

Zisky ponechané v podniku pro další 

rozvoj 

     Cizí zdroje Dlouhodobé (úvěr u banky na dobu delší 

než 1 rok…) 

Krátkodobé (nezaplacené peníze za 

dodaný materiál, nevyplacené mzdy, 

daně…) 

Rezervy 

 

3.2.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz (příloha 2) zisku a ztrát je dokument, který velmi zjednodušeně zachycuje 

výsledky hospodaření podniku. Je také znám i jako výsledovka nebo zkratkou VZZ. 

Zachycuje, zda podnik dosáhl zisku či ztráty porovnáním výsledků výnosových (účtová 
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třída 6) a nákladových účtů (účtová třída 5), čili porovnáním výkonů a spotřeby 

podniku. Tímto výsledovka poskytuje informace o hospodářském výsledku za dané 

období, společně s výsledkem z období minulého. Výkaz zisku a ztrát je povinnou 

součástí účetní závěrky. 

Výsledovka může být členěna dvěma způsoby, a to druhově, nebo účelově. Také se 

rozlišuje horizontální a vertikální výsledovka. Výsledovka se nejčastěji sestavuje ve 

zjednodušeném rozsahu, která zahrnuje méně položek a vyhotovuje se tam, kde není 

zákonem dána povinnost ověřit závěrku auditorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Tab. 3 – 1: Zkrácená struktura výkazu zisku a ztráty [zdroj: Sholleová – 

Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy] 

I. Tržby za prodej 

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 

 + Obchodní marže (I. - A.) 

II: Výkony 

B: Výkonová spotřeba 

  Přidaná hodnota (obchodní marže + II. - B.) 

C. Osobní náklady 

D. Daně a poplatky 

E. Odpisy 

F. - I. Další provozní náklady 

III. - IV. Další provozní výnosy 

* Provozní výsledek hospodaření (přidaná hodnota - C. - D. - E. - další 

provozní náklady + další provozní výnosy)  

VI. - 

XII. Finanční výnosy 

J. - O. Finanční náklady 

* Finanční výsledek hospodaření (finanční výnosy - finanční náklady) 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek + finanční 

výsledek - daň z běžné činnosti) 

XIII. Mimořádné výnosy 

R. Mimořádné náklady 

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 

* Mimořádný výsledek z hospodaření (XIII. - R. -S.) 

*** Výsledek z hospodaření za účetní období (běžná + mimořádná činnost) 

Položky můžeme rozdělit do tří velkých skupin: 

1. Prvním písmenem označení je římská číslice – jde o položku výnosovou (např. 

II. Výnosy). 

2. Druhým písmenem označení je velké písmeno – jde o položku nákladovou, 

popřípadě daně (např. B. Výkonová spotřeba). 

3. Označení je symbolem + nebo * - jde o položku rozdílovou z hodnot, které již 

byly uvedeny v tabulce nad touto položkou (např. + Obchodní maže). 
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Při podrobnějším členění je opět položka označena více než jedním znakem a je pak 

součástí sumární položky vyšší kategorie, která je uvedena nad ní (např. B. Výkonová 

spotřeba je součtem B.1. Spotřeba materiálu a energie a B.2. Služby). [4] 

Výkaz zisku a ztráty v plně formě je v příloze 2 

 

3.2.2.3 Výkaz o peněžních tocích (cash flow) 

Výkaz o peněžních tocích je součástí přílohy k účetní závěrce sestavované v plném 

rozsahu. Podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů dle jednotlivých skupin činností podniku. Peněžními prostředky se rozumí 

peníze v pokladně, na účtu a v ceninách. Ekvivalenty jsou pak především vysoce 

likvidní položky krátkodobého finančního majetku, tj. např. běžně obchodované akcie.  

Princip výkazu o peněžních tocích spočívá v tom, že převádí účetní hospodářský 

výsledek (sestavený jako rozdíl výnosů a nákladů) na příjmy a výdaje. Je všeobecně 

známé, že náklad v účetnictví nemusí být vždy a ihned doprovázen penězi a stejně tak 

výnos nemusí být doprovázen příjmem peněz. Typickým příkladem jsou např. odpisy, 

které jsou samozřejmě nákladem ovlivňujícím hospodářský výsledek, ale nejsou 

výdajem – k výdaji došlo v minulosti, kdy byl dlouhodobý majetek pořízen a zaplacen. 

Při výpočtu peněžních toků se postupuje: 

 Metodou přímou – která u nás není příliš rozšířená a spočívá ve sledování 

ovlivnění peněžních toků (+ či -) přímo na základě jednotlivých účetních 

dokladů. 
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Tab. 3 – 2: Cash flow za sledované období přímou metodou [zdroj: Sholleová – 

Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy] 

Příjmy odvození a vysvětlení tis. Kč 

zaplacené tržby 1200 - 200 (tržby - pohledávka) 1000 

Výdaje 

nakoupený a zaplacený 

materiál 
500 + (150 - 100) - 50                  

(500 spotřeba, ale 50 se muselo 

přikoupit na sklad, a 50 nezaplatil) 

-500 

zaplacení za služby 180 + 20 (služby + inzeráty) -200 

zaplacení zaměstnankyně 120 -120 

úroky kamarádovi 20 -20 

splátka kamarádovi 100 -100 

Cash flow 60 

 

 Metodou nepřímou – která vychází z čistého zisku a koriguje jej o změny 

pasivních a aktivních položek, které se odrazily v zadržení nebo uvolnění peněz. 

Tab. 3 – 3 Cash flow za sledované období nepřímou metodou [zdroj: Sholleová 

– Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy] 

Položka vysvětlení tis. Kč 

čistý zisk   249 

+náklady, které nebyly výdaji odpisy 67 

nezaplacený materiál 50 

neuhrazená daň 44 

- výdaje, které nebyly 

náklady 
splátka dluhu kamarádovi -100 

koupě zboží na sklad -50 

+příjmy, které nebyly výnosy nejsou   

- výnosy, které nebyly příjmy dluh odběratele  -200 

Cash flow 60 

Výkaz o peněžních tocích se sestavuje ve třech úrovních činností podniku: 
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1. Provozní činností – je základní činností podniku, tj. jde o činnosti, kterými se 

podnik zabývá. Do této činnosti patří peněžní toky související s pohybem zásob, 

pohledávek či závazků. 

2. Investiční činnost – týká se pohybů tj. přírůstků (pořízení) a úbytků (vyřazení) 

dlouhodobého majetku. 

3. Finanční činnost – je to činnost podniku, která souvisí se změnami ve velikosti a 

složení v položkách vlastního kapitálu, popř. některých (zejména dlouhodobých) 

závazků. 
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4. Vedení vnitropodnikového účetnictví 

4.1 Kritéria pro zavedení jedno- nebo dvouokruhového 

účetnictví  

Zásadním kritériem pro zavedení jedno- nebo dvouokruhové účetní soustavy, je to, zda-

li ve vnitropodnikovém účetnictví přistoupíme ke změně ocenění majetku a některých 

pasiv na jiné hodnoty, než jsou přípustné ve finančním účetnictví. Jiné hodnoty majetku 

a pasiv se projeví jako jiné hodnoty s nimi souvisejících položek, (tzn. Stavby pořízené 

před deseti lety mohou mít dnes až desetkrát vyšší tržní hodnotu než kdybychom je 

pořizovali dnes, a proto se do nákladů ve finančním účetnictví přenášejí náklady ve 

formě odpisů vypočtené z historické ceny – náklady daleko nižší, než by odpovídaly 

současné ceně pořízení). Jedná se o kalkulační náklady, jako jsou např. kalkulační 

odpisy, kalkulační nájemné, kalkulační mzdy, kalkulační úroky, kalkulační rizika a 

další. Naše legislativa finančního účetnictví tyto pojmy nepřipouští, proto pokud je 

chceme v účetnictví zavést, musíme přejít na dvouokruhové účetnictví.  

Jedná se např. o odpisy staveb: stavby pořízené před deseti lety mohou mít dnes až 

desetkrát vyšší tržní hodnotu než kdybychom je pořizovali dnes. Do nákladů ve 

finančním účetnictví se tak přenášejí náklady ve formě odpisů vypočtených z historické 

ceny – náklady daleko nižší, než by odpovídaly současné součastné ceně pořízení. To 

sice odpovídá legislativním podmínkám finančního účetnictví, ale pro účely 

rozhodování nejsou takto zjištěné odpisy vhodné. Zlepšují totiž hospodářský výsledek a 

tím i rentabilitu činností, vykonávaných v těchto prostorách oproti výsledkům, které by 

byly vypočteny ze současných pořizovacích cen a při rozhodovacích procesech nás 

mohou dovést k nesprávným závěrům. [5] 

Pokud nemáme při rozhodování mezi jedno- nebo dvouokruhovou účetní soustavou 

vysoké nároky na podklady pro rozhodovací procesy (malé podniky), volíme 

jednookruhovou účetní soustavu, která je při rozhodovacích procesech jednodušší. 

Pokud chceme posílit úlohu rozhodovacích procesů, volíme dvouokruhovou účetní 

soustavu, která je složitější, ale má větší vypovídací schopnosti.  
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4.2 Jednookruhová účetní soustava 

4.2.1 Charakteristika jednookruhové účetní soustavy 

Jednookruhová účetní soustava běžně sleduje náklady a výnosy podle 

vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) na analytických účtech nebo 

analytické evidenci účtové třídy 5 – Náklady a 6 – Výnosy. Jednotlivé syntetické účty 

nákladových druhů a výnosových položek se tedy člení analyticky podle hospodářských 

středisek. O tyto účty se musí doplnit účtový rozvrh účetní jednotky. [5] 

 Technicky je možno postupovat dvěma způsoby: [5] 

1) Náklady a výnosy je možno sledovat primárně na syntetických účtech 

s rozpisem jejich částech na příslušné analytické účty. 

2) Prvotní záznamy mohou být účtovány na analytických účtech (podvojným 

zápisem) a na syntetické účty nákladů a výnosů se zapisují až měsíční obraty. 

Pro vlastní řešení máme následující možnosti: 

1) Využití pomocných číselných provozů, činností a prostředků pro účtování 

v účtových třídách 5 a 6. 

2) Využití kalkulačních položek, které se vkládají na určité místo v analytickém 

členění účtu (např. použijeme 5. A 6. Místo v šestimístném čísle účtu). 

3) Kombinace způsobů popsaných v bodech 1) a 2). 

 

4.2.2 Účtování v jednookruhové účetní soustavě 

Při účtování nákladů na střediscích v jednookruhové účetní soustavě se využívá 

analytických účtů. Přičemž první tři čísla jsou shodná s účtovou osnovou. Jelikož 

analytické účty mohou mít neomezený počet míst, používá se pro celý účet 6 až 9 míst. 
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Běžně se pro účtování využívá software, který třídění podle druhů, hospodářských 

středisek atd. ulehčuje. Tento způsob umožňuje i tvorbu finančních výsledovek podle 

středisek. Při devíti místném členění může mít analytický účet tuto podobu např. účet 

542 – Prodaný materiál může mít toto členění: 

Obr. 4 – 1: Účet v jednookruhové účetní soustavě [zdroj: Lazar – Manažerské 

účetnictví] 

 

542 . . .   . . .  

 
druh 

nákladů 
 

hospodářské 

středisko 

 

Pro řešení účtovacího schématu použijeme vzájemné vazby mezi účty skupiny 61 a 

skupiny 12: 

Obr. 4 – 2: Účtovací schéma mezi vazbami skupiny 61 a skupiny 12 [zdroj: 

Lazar – Manažerské účetnictví] 

 

61x/AE  12x  61x/AE 

        

 

Pro celé účtování je typické: 613AE/123 a 123/613AE. Účet 123 pak představuje 

výrobky a účet 613 změnu stavu výrobků. Odtud pocházejí i názvy. Zatímco prvý účet 

61x/AE je výstupem střediska výroby, druhý účet 61x/AE je vstupem střediska 

realizace. Prvý představuje výnos, druhý krácení výnosu a do určité míry jej můžeme 
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z hlediska výpočtu považovat za náklad na prodané výrobky (výnos účtovaný na straně 

MD je snížení výnosu a tedy početně – nikoliv ovšem významově – jej můžeme 

považovat za náklad). Teprve součtem obou analytických účtů dostaneme saldo účtu 

61x, které pak vyjadřuje změnu stavu výrobků na účtu 12x. [5] 

 

4.3 Dvouokruhová účetní soustava 

4.3.1 Charakteristika dvouokruhové účetní soustavy 

Podstatou dvouokruhové účetní soustavy je vkládání nákladových a výnosových účtů 

mezi účty nákladů a výnosů. Tříděné podle činností jednotlivých středisek. Na náklady 

a výnosy finančního účetnictví jsou napojeny pomocí spojovacích účtů. V této účetní 

soustavě se využívá volných účtových tříd 8 a 9. Účetní jednotka si také zvolí 

rozčlenění jednotlivých účtových skupin, jednotlivé syntetické účty a jejich obsahovou 

náplň. O tyto účty pak účetní jednotka rozšíří účtový rozvrh. Pro styk s finančním 

účetnictvím se volí spojovací účty. Tento účet přebírá veškeré nákladové položky 

zúčtované ve finančním účetnictví, který se v druhém okruhu rozčleňuje podle činností 

(jednotlivé výroby, výrobní režie, odbyt, správa atd.). Aby byla zajištěna kontrola 

přebíraných účetních případů, používají se pro styk s finančním účetnictvím minimálně 

tyto spojovací účty: 

a) Spojovací účet k nákladům (převody nákladů) – SUN. 

b) Spojovací účty k výnosům (převody výnosů) – SUV. 

c) Spojovací účet k zásobám (převod zásob) – SUZ. 

Způsob účtování také ovlivňuje, zda-li se účtuje v jediném účetním okruhu (v jedné 

provozní účtárně), tzv. centralizované formě, nebo decentralizované formě, kde každé 

středisko má spojené nákladové účetnictví, spojené s finančním účetnictvím a ostatními 

prostředky pomocí spojovacích účtů. 
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4.3.2 Účtování v dvouokruhové účetní soustavě 

Nejprve přebereme náklady zúčtované ve finančním účetnictví ve třídě 5 pomocí 

Spojovacího účtu k nákladům (SUN) a rozdělí se podle středisek, které mají přiděleny 

čísla středisek (např. 01 – Výroba, 02 – Výrobní režie, 03 – Správa atd.) Prakticky je 

toto rozdělení nákladů na střediska zajištěno tím, že při účtování nákladů se kromě 

účtovacího předpisu ve finančním účetnictví (např. spotřeba materiálu má účtovací 

předpis 501/112) provede i předkontace podle středisek (jde-li o přímý materiál, pak 

501/112 HS 01, jde-li o režijní materiál pro správu, pak 501/112 HS 03). [5] 

Při účtování v dvouokruhové účetní soustavě se využívají tzv. spojovací účty 

k nákladům, výnosům a zásobám (SUN, SUV, SUZ). Na těchto účtech se účtuje 

opačně, tedy: SUN na DAL, protože náklady se účtují na MÁ DÁTI. SUV na MÁ 

DÁTI, protože výnosy se účtují na DAL, přírůstek nerealizované produkce, tj. SUZ na 

DAL, protože zásoby přibývají na MÁ DÁTI. Účtování podle středisek je zajištěno tím, 

že se účtuje jednak na účtovacím předpisu finančního účetních a provedenou 

předkontací. Tedy pro finanční účetnictví má účetní předpis spotřeby materiálu 501/112 

a pro předkontaci podle středisek 501/112 HS 01 (jde-li o přímý materiál). [5] 
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Obr. 4 – 3: Účtovací schéma dvouokruhové účetní soustavy [zdroj: Lazar – 

Manažerské účetnictví] 
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5. Charakteristika subdodávek 

Subdodávka je vstup třetí strany na dodávce, kde již vystupuje investor a generální 

dodavatel. Subdodávku nakupuje generální dodavatel na zajištění určité činnosti, kterou 

neprovádí vlastními silami. Mezi subdodavatelem a generálním dodavatelem vzniká 

smluvní vztah. Generální dodavatel nasmlouvá subdodávku v těchto případech: 

 Nedostatečná kapacita v daném místě a čase; 

 Velmi specializované práce; 

 Subdodavatel je levnější než vnitrofiremní složka. 

Úkony potřebné pro nákup subdodávek z pohledu dodavatele: 

 Zadávací dokumentace (poptávací dopis, projektová dokumentace, poptávka 

prací, výkaz výměr); 

 Poptávání a výběr možných dodavatelů (rozdíl zda tvořím nabídku či poptávku): 

1. Standardní subdodávka 

2. Specializovaná subdodávka 

3. Nestandardní subdodávka 

 Vyhodnocení nabídek subdodavatelů; 

 Oznámení o výběru subdodavatele. 

Subdodavatelé tedy vstupují do výrobní činnosti jako třetí článek, kde prvním článkem 

je investor a druhým generální dodavatel.  
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Obr. 5 – 1: Strukturní plán charakteristiky subdodavatelů [zdroj: vlastní] 

 

 

Pro zajištění realizace subdodávky musí mezi generálním dodavatelem a 

subdodavatelem vzniknout: 

 Smlouva o dílo (kopíruje smlouvu s investorem); 

 Požadavky na BOZP a PO (školení pracovníků subdodavatele, oprávnění 

k provádění prací); 

 Kontrola jakosti díla; 

 Koordinace prací. 

S nákupem subdodavatelů kromě výhod vstupují do procesu stavební výroby i řada 

nevýhod: 

 Selhání lidského faktoru; 

 Špatná koordinace prací; 

 Zánik subdodavatele během záruční lhůty. 

Nejdůležitějším a zároveň nejtěžším úkolem pro generálního dodavatele a vztahu mezi 

subdodavatelem je koordinace prací, kdy subdodavatelé nasmlouvaní na určitou 

Investor 

Generální dodavatel 

Subdodavatel 1 Subdodavatel 2 Subdodavatel 3 



53 

 

stavební činnost přebírají staveniště, které musí být v souladu se smlouvou o dílo. 

Uveďme si na příkladu: 

Generální dodavatel si najme subdodavatele na vybetonování základových pasů, který 

je sjednán na určitý termín (od - do). Pro generálního dodavatele plyne, že před 

započetím práce subdodavatele musí být vyhotoveny veškeré výkopové práce pro 

vybetonování základových pásů. Subdodavatel v daném termínu a po ukončení 

výkopových prací zahájí svoji činnost, kterou má vepsanou ve smlouvě o dílo, v tomto 

případě vybetonování základových pasů. Samotné subdodavatelské práce musí být 

dokončeny v termínu, který je také vepsán ve smlouvě o dílo. Tato činnost vyžaduje 

řízení subdodavatelů, které u menších staveb zajišťuje stavbyvedoucí a u větších staveb 

stavební management. Po dokončení sjednané práce probíhá fáze řízení jakosti, kdy 

pověřený pracovník generálního dodavatele měřeními, zkouškami atd. převezme od 

subdodavatele stavební výrobek dle požadované jakosti, která plyne z projektové 

dokumentace. O tomto předání se provede zápis do stavebního deníku a prohlášení o 

shodě.  

Dalším hlavním atributem při řízení subdodávek je otázka ceny subdodávky a 

kompletační přirážky, která by neměla přesáhnout cenu uvedenou v soupisu prací a 

dodávek. 

Posledním důležitým prvkem mezi generálním dodavatelem a subdodavatelem je plnění 

pozáručních podmínek. 
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6. Řízení subdodávek v podniku Povodí Labe, státní 

podnik 

6.1. Charakteristika účtování Povodí Labe, státní podnik 

 

Obr. 6 – 1: Strukturní plán Povodí Labe, státní podnik [zdroj: www.pla.cz] 

 

 

 

 

Povodí Labe, státní podnik je zapsán v Obchodním rejstříku pod identifikačním číslem 

IČO: 708 90 005 a DIČ: CZ70890005, zapsán dne 23.01.2001.  

Povodí Labe, státní podnik je plátcem daní, sociálního pojištění a zdravotního pojištění, 

které vyplývá ze zákona. Podklady pro daňová přiznání vkládají jednotlivé závody do 

Závody Povodí Labe a jejich provozní střediska (PS) 
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informačního systému. Z tohoto systému Finanční úsek zpracovává podklady pro 

daňové přiznání a odvod do sociálního a zdravotního pojištění. 

Informační systém, ve kterém účtuje Povodí Labe, státní podnik je jednotný pro celý 

podnik. Jednotlivé závody nemají přístup k údajům vkládaných jinými závody, mají 

přehled pouze o svém hospodaření. Finanční úsek spravuje celé účetnictví Povodí Labe, 

státní podnik, kde v informačním systému si může zvolit potřebné informace, jako jsou 

hospodaření jednotlivých závodů, hospodaření celkem za závody, čerpání peněz, plnění 

finančních plánů atd. 

 

6.2. Předmět činnosti  Povodí Labe, státní podnik 

Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti 

spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti 

povodí horního a středního Labe a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 

305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných 

vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje 

zejména: [zdroj: www.pla.cz] 

   

 Sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí 

vodního toku;  

 Pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, 

který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku 

vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové 

porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s 

korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při 

povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s 

koryty vodních toků;  
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 Provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků 

nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně 

sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního 

důvodu;  

 Připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění 

funkcí vodního toku;  

 Vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s 

vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to 

umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;  

 Oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve 

vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně 

navrhovat opatření k nápravě;  

 Spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích a v povodí jím 

spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody;  

 Udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a 

označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách;  

 Řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s 

vodami v soustavě vodních nádrží,  

 Podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů 

vodních děl jiných vlastníků;  

 Předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh 

komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády 

jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat 

vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou 

schváleným manipulačním řádem dotčena;  

 Spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se 

vodních toků v celé oblasti povodí horního a středního Labe;  

 Požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se 

vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována;  
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 Dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci 

komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, 

pokud to vyžaduje mimořádná situace;  

 Vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu 

povrchových a podzemních vod;  

 Zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí horního a 

středního Labe ;  

 Pořizovat plán oblasti povodí horního a středního Labe ;  

 Informovat příslušné úřady o nahlášené havárii;  

 Plnit úkoly při ochraně před povodněmi;  

 Spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání 

vodoprávních úřadů;  

 Přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s 

vodami;  

 Zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných 

plánem oblasti povodí horního a středního Labe po jejich schválení nebo zájmů 

sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších 

zájmů sledovaných správcem povodí;  

 Zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních 

toků v jeho správě;  

 Stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a 

vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí;  

 Dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, 

zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat 

vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s 

komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží;  

 Provozovat vodohospodářský dispečink;  

 Provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je 

užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto 

dohledu vodní díla podléhají;  
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 Provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění 

závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru;  

 Zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení 

ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k 

jejich ochraně;  

 Osazovat plavební znaky na vodní cestě;  

 Zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení 

ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo 

hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu;  

 Vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik 

právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s 

určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném 

zakladatelem ve statutu podniku;  

 Vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví 

státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a 

prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet.  

 

6.3. Finanční účetnictví – závod - střediska 

Obr. 6 – 2: Strukturní plán Závodu Hradec Králové [zdroj: www.pla.cz] 
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6.3.1 Účtování Závodu Hradec Králové 

Ekonomický úsek závodu Hradec Králové zpracovává prvotní doklady předané od 

provozního střediska (dále jen PS) a pořizuje je do informačního systému. Zároveň 

ekonomický úsek zpracovává veškeré přijaté a vydané daňové doklady. Po zpracování 

dokladů vytváří dílčí výsledovky hospodaření závodu i jednotlivých PS.  

 

6.3.2. Zakázkové číslo 

Zakázkové číslo je tvořeno podle daných pravidel, a to devíti místným číslem (viz. Obr. 

6 – 3) závodu, druhem činnosti, rokem realizace a plánem oprav a investičních záměrů. 

Přiřazením zakázkového čísla se sledují náklady na jednotlivé akce a finanční řízení se 

stává přehlednějším. Tomuto číslu jsou přiřazeny i čísla objednávek pro přehlednější 

sledování předmětné akce.  

Obr. 6 – 3: Členění zakázkového čísla [zdroj: vlastní] 

XYYRR…. 

Pořadové číslo dle plánů oprav a investičních záměrů pro daný 

kalendářní rok 

   Poslední dvojčíslí kalendářního roku 

   Číselný popis činnosti  

   Číslo závodu 
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6.4. Vnitropodnikové účetnictví 

6.4.1 Charakteristika vnitropodnikového účetnictví 

Vnitropodnikové účetnictví v Povodí Labe, státní podnik je řízeno jednookruhovou 

účetní soustavou, tedy neúčtují činnosti mezi jednotlivými provozními středisky. Závod 

Hradec Králové používá seznam účtů, vycházející z organizačních směrnic o účetnictví, 

který přímo vychází z  vyhlášky č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví 563/1991 Sb. 

v příloze č. 4 – Směrná účtová osnova.  

Povodí Labe, státní podnik požaduje po vnitropodnikovém účetnictví (účetnictví firmy) 

poskytování následujících informací, zpracovaných informačním systémem 

z podnikových účetních dokladů: 

 Přiřazení nákladů jednotlivým závodům; 

 Přiřazení nákladů jednotlivým střediskům; 

 Informace o změnách nákladů (zvýšení, snížení); 

 Informace o změnách stavu zásob na skladě; 

 Přiřazení nákladů jednotlivým zakázkám; 

 Kontrolu nákladů porovnáním skutečných nákladů s plánovanými náklady; 

 Plánování nákladů na další období. 

 

6.4.2 Analytické účty 

Povodí Labe, státní podnik má širokou paletu činností a rozsah působnosti, tak i seznam 

účtů je velmi rozsáhlý, aby veškeré tyto činnosti pokryl. Některé analytické účty jsou 

velice speciální. 
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Analytické účty Povodí Labe, státní podnik používá 6- ti místné členění, první tři místa 

jsou podle Směrné účtové osnovy z přílohy č. 4- Směrné účetní osnovy v zákoně 

563/1991 Sb. O Účetnictví. 4. až 6. místa vycházejí z vnitřních směrnic podniku.  

Příklady používaných analytických účtů: 

a) Aktivní účty: 

Číslo účtu Typ Název 

019100 A Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – studie 

042500 A Pořízení pozemků 

b) Pasivní účty: 

Číslo účtu Typ Název 

321100 P Dodavatelé – materiál 

325910 P Ostatní – pravidelné platby 

c) Oboustranné účty: 

Číslo účtu Typ Název 

343311 O DPH základní sazba, krácený nárok ČR 

378234 O Zálohy na příští rok 

d) Nákladové účty: 

Číslo účtu Typ Název 

501100 N Spotřeba materiálu  

501200 N Spotřeba ochranných pomůcek  
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e) Výnosové účty: 

Číslo účtu Typ Název 

602110 V Nájemné z MVE 

602500 V Služby laboratoře 

f) Rozvažné účty: 

Číslo účtu Typ Název 

701100 R Počáteční účet rozvažný 

710100 R Účet zisků a ztrát 

g) Podrozvahové účty: 

Číslo účtu Typ Název 

751100 D Dlouhodobý majetek – najatý 

753200 D Smluvní pokuty za povrchovou vodu a vydané faktury 

h) Vnitropodnikové účty: 

Číslo účtu Typ Název 

810100 T Provozní monitoring – náklady 
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6.5 Řízení subdodávek 

Povodí Labe, státní podnik (dále jen PLa) mi poskytl podklady pro sestavení ilustrativní 

akce. Vedení PLa si nepřálo zveřejnění  interních dokumentů třetích stran. Subdodávky 

se v PLa využívají při nedostatečné kapacitě pracovníků, materiálů, strojů, při 

nedostatečné odbornosti pro prováděnou činnost, atd.   

Ilustrativní akce, kterou se chci zabývat, je opravná akce na drobném vodím toku (dále 

jen DVT). Akci bylo přiděleno zakázkové číslo, které umožní přehlednější sledování 

nákladů. Předmětem této akce je oprava nábřežní kamenné zdi.  

Práce prováděné provozní údržbou (dále jen PÚ): 

 Zřízení staveniště - sečení travního porostu a odstranění křovin 

 Oprava kamenné zdi 

 Úklidové práce 

Činnosti prováděné subdodavatelsky: 

 Kácení vzrostlých topolů 

 Těžení sedimentů 

 Dodávka materiálů 

Chronologický sled činností zahrnuje posečení travního porostu a křovin provedené PÚ. 

Firma č.1 zajistí kácení vzrostlých topolů. Před opravou kamenné zdi proběhne těžení 

sedimentů, které provede Firma č.2. Po odtěžení sedimentů budou následovat samotné 

zdící práce včetně vyspárování,  které provede PÚ. Veškeré kamenivo dodá Firma č.3, 

dodávku betonové směsi zajistí Firma č.4.  

Veškeré činnosti na dané akci jsou zaznamenávány ve stavebním deníku. 
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Tab. 6 – 1: Účastníci stavby [zdroj: vlastní] 

Oprava DVT, nábřežní zeď 

Dodavatel Popis činnosti 
Jednotlivé 

položky 

Cena 

celkem 

Provozní údržba 

Zařízení 

staveniště, 

zdící práce na 

nábřežní zdi. 

Mzdové náklady 52 290,00 

  Sociální pojištění 13 073,00 

  Zdravotní pojištění 4 706,00 

  Odpisy 557,00 

  Nafta 235,00 

  Benzín 2 784,00 

Celkem Provozní údržba 73 645,00 

Firma č.1 Smýcení 

vzrostlých 

topolů 

Smýcení 12 640,80 

  Položka DPH 2 528,20 

Celkem Firma č.1 15 169,00 

Firma č.2 
Vytěžení 

sedimentů 

Těžení sedimentů 14 971,00 

    

    

Celkem Firma č.2 14 971,00 

Firma č.3 
Dodavatel 

kameniva 

Dodávka materiálu 25 402,20 

  Položka DPH 5 080,40 

  Zaokrouhlení 0,40 

Celkem Firma č.3 30 483,00 

Firma č.4 Dodavatel 

betonové 

směsi 

Dodávka materiálu 8 750,00 

  položka DPH 1 750,00 

Celkem Firma č.4 10 500,00 

Celkem za zakázku 144 768,00 

 

6.5.1 Účtování střediska provozní údržby 

Práce PÚ je pořízena Ekonomickým úsekem (dále jen EÚ) do informačního systému 

(dále jen IS) do nákladů na nákladové středisko PÚ  521 - Mzdové náklady/ PÚ. 

Účetním dokladem se provádí přeúčtování mezd na příslušné nákladové středisko toku a 

dané zakázky 521 - Mzdové náklady/ číslo střediska DVT/ číslo zakázky. Vedoucí 

provozní údržby (z provozního deníku) vyčíslí náklady spojené s činností PÚ a počet 
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odpracovaných hodin a předá na EÚ ke zpracování a pořízení do IS na patřičné 

nákladové středisko (dále jen NS) počet odpracovaných hodin zaměstnanců a předá na 

Ekonomický úsek k výpočtu mezd a zaúčtování.  

Obr. 6 – 4: Účtovací schéma mzdových nákladů na zakázce PÚ [zdroj: vlastní] 

521 – NS PÚ/ PÚ  

395 - Vnitřní 

spojovací/ NS EÚ  

521 - Mzdové 

náklady/ NS DVT/ 

zak. Č. DVT 

-52 290,00    -52 290,00    

+52 290,00    52 290,00  52 290,00  

 

Povodí Labe, státní podnik účtuje obdobným  způsobem i u výpočtu odvodu sociálního 

a zdravotního pojištění, PHM  a odpisů 

Obr. 6 – 5: Účtovací schéma SP, ZP a odpisů PÚ [zdroj: vlastní] 

Účtování zdravotního pojištění 

524 - Sociální pojištění/ 

PÚ  

395 - Vnitřní 

spojovací/ NS EÚ  

521 – Sociální 

pojištění/ NS DVT/ 

zak. Č. DVT 

-13 073,00    -13 073,00    

+13 073,00    13 073,00  13 073,00  
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Účtování sociálního pojištění 

524 - Zdravotní 

pojištění/ PÚ  

395 - Vnitřní 

spojovací/ NS EÚ  

524 – Zdravotní 

pojištění/ NS DVT/ 

zak. Č. DVT 

-4 706,00    -4 706,00    

+4 706,00    4 706,00  4 706,00  

Účtování odpisů 

551 - Odpisy DHM/ NS 

PÚ/  zak. č. dopravní 

techniky  

395 - Vnitřní 

spojovací/ NS EÚ  

551 - Odpisy DHM/ 

NS DVT/ zak. č. DVT 

-557,00    -557,00    

    557,00  557,00  
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Obr. 6 – 6: Účtovací schéma PHM PÚ [zdroj: vlastní] 

503 - Spotřeba nafty/ 

NS PÚ  

395 - Vnitřní spojovací/ 

NS EÚ  

503 - Spotřeba nafty/ 

NS DVT/ zak. č. DVT 

-235,00    -235,00    

+235,00    235,00  235,00  

503 - Spotřeba 

benzínu/ NS PÚ  

395 - Vnitřní spojovací/ 

NS EÚ  

503 - Spotřeba benzínu/ 

NS DVT/ zak. č. DVT 

-2 784,00    -2 784,00    

+2 784,00    2 784,00  2 784,00  

 

6.5.2 Účtování kácení topolů – Firma č. 1 

Při zařízení staveniště PÚ nemá prostředky ani možnosti na smýcení vzrostlých topolů. 

Na tuto práci je najímána Firma č.1. Po pokácení topolů a předání dokončených prací 

subdodavatel vystaví fakturu, kterou EÚ pořídí do IS. Práce této subdodavatelské firmy 

se účtují na analytický účet 518 - Ostatní služby- péče o břehové porosty/ DVT/ zak. č. 

DVT.   
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Obr. 6 – 7: Účtovací schéma kácení topolů Firmy č.1[zdroj: vlastní] 

518 - Ostatní služby- péče o 

břehové porosty/ DVT/ zak. č. 

DVT  

321 - Dodavatelé- ostatní 

práce a služby/ NS EÚ  

12 640,80    12 640,80  

 

Obr. 6 – 8: Účtovací schéma položky DPH Firmy č.1 [zdroj: vlastní] 

343 - DPH odpočet základní sazba 

krácený nárok ČR/ NS EÚ  

321 - Dodavatelé- ostatní 

práce a služby/ NS EÚ  

2 528,20    2 528,20  

 

6.5.3 Účtování těžení sedimentů – Firma č. 2 

Zemní práce budou obsahovat těžení sedimentů  z okolí opravované zdi. Sedimenty se 

následně rozrovnají v okolí koryta. V případě nevyhovujících výsledků rozboru 

těženého vzorku se sedimenty odvážejí na skládku. Po provedení těžení sedimentů a 

předání dokončených prací subdodavatel vystaví fakturu, kterou EÚ pořídí do IS. 

Těžení sedimentů se účtuje na analytický účet 511 – Opravy/ NS DVT/ zak. č. DVT.  

Jedná se o stavebněmontážní činnost a DPH je účtováno v režimu přenesené daňové 

povinnosti (RPDP) 
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Obr. 6 – 9: Účtovací schéma těžení sedimentů Firmy č.2 [zdroj: vlastní] 

511 - Opravy/ NS DVT/ zak. č. 

DVT  

321 - Dodavatelé- ostatní 

práce a služby/ NS EÚ  

14 971,00    14 971,00  

 

6.5.4 Účtování dodavatele kameniva – Firma č. 3 

Dodavatel kameniva Firma č.3, bude dovážet kamenivo přímo na stavbu. Po dodávce 

kameniva subdodavatel vystaví fakturu, kterou EÚ pořídí do IS. Kamenivo se účtuje na 

analytický účet 111 - Pořízení materiálu/ NS EÚ. Pořízení materiálu nepodléhá RPDP a 

účtuje se na analytický účet 343 - DPH odpočet základní sazba krácený nárok ČR/ NS 

EÚ. 

 

Obr. 6 – 10: Účtovací schéma dodávky materiálu Firmy č.3 [zdroj: vlastní] 

111 - Pořízení materiálu/ NS EÚ  
321 - Dodavatelé- materiál/  

NS EÚ 
 

25 402,20    25 402,20  
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Obr. 6 – 11: Účtovací schéma položky DPH Firmy č.3 [zdroj: vlastní] 

343 - DPH odpočet základní sazba 

krácený nárok ČR/ NS EÚ  

321 - Dodavatelé - materiál/ 

NS EÚ  

5 080,40    5 080,40  

 

Obr. 6 – 12: Účtovací schéma zaokrouhlení Firmy č.3 [zdroj: vlastní] 

112 - Oceňovací odchylky 

k materiálu/ Správa závodu 

  

321 - Dodavatelé- materiál/ 

NS EÚ  

0,40    0,40  

V tomto případě jde o materiál, který musí být evidován na skladě. Povodí Labe, státní 

podnik účtuje pomocí skladových dokladů příjemka a výdejka, zde jsou nahrazeny 

dokladem průběžka. Přijatý materiál se účtuje ve dvou krocích: 

1. Účtování na  účet 112 - Průběžný účet pro průběžky/ EÚ na straně MÁ 

DÁTI, souvztažně s analytickým účtem 111 - Pořízení materiálu/ EÚ na 

straně DAL. Tento krok vychází z přijaté faktury od subdodavatele, 

zaúčtované v informačním systému 

2. Účtování na účet 501 - Spotřeba materiálu/ NS DVT/ zak. č. DVT na 

straně MÁ DÁTI, souvztažně s účtem 112 - Průběžný účet pro průběžky/ 

EÚ. 
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Obr. 6 – 13: Účtovací schéma dokladu průběžky Firmy č.3 [zdroj: vlastní] 

 

112 - Průběžný účet pro 

průběžky/ NS EÚ  

111 - Pořízení 

materiálu/ NS EÚ  

501 - Spotřeba 

materiálu/ DVT/ zak. 

č. DVT 

1. 25 402,20    25 402,20    

2.  25 402,20     25 402,20  

 

6.5.5 Účtování dodavatele betonové směsi – Firma č. 4 

Dodavatel betonové směsi Firma č.4, bude dovážet betonovou směs na stavbu. Po 

dodávce betonové směsi subdodavatel vystaví fakturu, kterou EÚ pořídí do IS. 

Betonová směs se účtuje na analytický účet 111 - Pořízení materiálu/ NS EÚ.   

 

Obr. 6 – 14: Účtovací schéma dodávky materiálu Firmy č.4 [zdroj: vlastní] 

111 - Pořízení materiálu/ NS EÚ  

321 – Dodavatelé - materiál/ 

NS EÚ  

8 750,00    8 750,00  
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Obr. 6 – 15: Účtovací schéma položky DPH Firmy č.4 [zdroj: vlastní] 

343 - DPH odpočet základní sazba 

krácený nárok ČR/ EÚ  

321 – Dodavatelé - materiál/ 

EÚ  

1 750,00    1 750,00  

 

Účtování na skladě se provede obdobným způsobem jako účtování u Firma č.3.   

Obr. 6 – 16: Účtovací schéma dokladu průběžky Firmy č.4 [zdroj: vlastní] 

 

112 - Průběžný účet 

pro průběžky/ EÚ  

111 - Pořízení 

materiálu/ EÚ  

501 - Spotřeba 

materiálu/ NS DVT/ 

zak. č. DVT 

1. 1 750,00    1 750,00    

2.  1 750,00     1 750,00  
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7. Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo popsat řízení subdodávek ve stavebním podniku 

z pohledu finančního účetnictví. 

V úvodní části řeším charakteristiku a specifika stavebního podniku. Je zde také 

obsažena charakteristika jednotlivých činností stavebního podniku. V dalších kapitolách 

jsem popsal obecné informace týkající se tématu finančního řízení. Je zde popsáno 

finanční a manažerské účetnictví a čím se jednotlivé druhy účetnictví zabývají. V další 

teoretické části jsem se převážně věnoval oblasti vnitropodnikového účetnictví, popis 

jeho obsahu a úkolu, rozdělení na jednookruhovou a dvoukruhovou soustavu. V této 

práci jsem také popsal nákladové a daňové účetnictví. 

V praktické části jsem se zabýval řízením subdodávek ve státním podniku Povodí Labe. 

Na ilustrativním příkladu opravy nábřežní zdi s přiděleným zakázkovým číslem jsem 

podrobně popsal jednotlivé činnosti prováděné na místě stavby a dále jsem se zabýval 

zaúčtováním nákladů na přidělené zakázkové číslo DVT. Jednotlivé účetní kroky  byly 

popsány a na schématech znázorněna jejich rozúčtování.  
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