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Téma: Manažerské účetnictví ve stavebním podniku

Diplomant se v rámci široce pojatého tématu manažerského účetnictví zaměřil na jeho
důležitou součást, kterou je controlling. V teoretické části se zabýval podstatou a postavením
manažerského účetnictví v informačním systému podniku. Stručně charakterizoval jednotlivé
oblasti dané problematiky, zejména náklady a jejich členění, kalkulace, rozpočtování,
rozpočetnictví a controlling, vždy s ohledem na specifika stavebnictví.

V praktické části autor provedl controlling konkrétní stavební zakázky na výstavbu
rodinného domu. Podklady poskytla malá stavební firma, která nemá zavedené
vnitropodnikové účetnictví, takže při stanovení skutečných přímých nákladů na materiál
čerpal informace z prvotních účetních dokladů a u mzdových nákladů a nákladů na stroje
vycházel z informací vedení firmy. Takto zjištěné skutečné náklady porovnával v tabulkových
přehledech uspořádaných podle jednotlivých položek s náklady převzatými ze smluvního
rozpočtu. Každá tabulka je uzavřena vyčíslením úspory nebo překročení nákladů v dané
položce. Na základě celkové rekapitulace přímých nákladů za celou stavbu byla zjištěna
výrazná úspora. Autor tento rozdíl hodnotí jako důsledek zavedeného postupu stavebních
firem, které při stanovení smluvních cen vycházejí velmi často z kalkulací s nadhodnocenými
náklady, a to zejména na materiál. V závěru doporučuje posuzované firmě, aby zavedla
jednoduchý controllingový systém u více zakázek a zvážila, zda by objektivnějším
stanovením cen neposílila své šance ve výběrových řízeních na zakázky.

Diplomant při zpracování své diplomové práce prokázal značnou míru samostatnosti.
Práce splňuje podmínky zadání a rovněž z formálního hlediska nevykazuje zjevné nedostatky.
Přínosem je také možnost praktického využití zpracovaných informací v rámci stavební
firmy. Práci doporučuji k obhajobě.

Doplňující otázka:
Jakým způsobem jsou ve firmě zjišťovány přímé mzdy a náklady na stroje na jednotlivých
zakázkách?
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