
 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

 

Cílem této práce je nalézt optimální řešení systému vnitropodnikového 

účetnictví v dané firmě na základě teoretických poznatků a analýzy stávajícího stavu. 

Zvláštní pozornost je věnována problematice rozvrhování nepřímých nákladů a členění 

nákladů podle jejich závislosti na objemu výroby. Navrhované řešení by mělo přispět k 

lepším rozhodnutím v oblasti prodeje a k objektivnímu hodnocení výkonnosti firmy. 

 

 

 

 

Abstract 

 

 The aim of this master’s thesis is to find an optimal solution of intradepartmental 

accounting system in the selected firm. The solution is based on analysis of theoretical 

methods and present conditions in the company. It focuses on problems of allocation of 

indirect costs and implementation of variable costing method. The proposed solution 

should be able to supports better decision making in sales and evaluation of production 

rate of the whole firm. 
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Úvod 
 

 

Účetnictví patří mezi základní prostředky k řízení podniku a k vytváření 

podkladů pro rozhodnutí na všech úrovních řízení firmy. Jeho předností mohou být 

zejména přesná a objektivní evidence mnoha procesů, které se odehrávají ve firmě i 

mimo ni. Slovo „mohou“ upozorňuje na možnost záměrného zkreslování účetnictví, 

které není úplně vyloučeno. V případě snahy firmy o zobrazování skutečnosti však 

může účetnictví poskytovat velmi cenné informace. Navzdory této skutečnosti však 

v nedávné minulosti nepatřilo vytvoření jakéhokoliv účetního systému k prioritám 

malých a středních firem. Veškeré účtování ve firmě bylo prováděno pouze z povinnosti 

a v minimálním rozsahu, který požadoval zákon, a to zejména z důvodu snahy ušetřit. 

Mnoho majitelů menších podniků má také pojem účetnictví výrazně propojen s daněmi 

a povinností je platit. U mnoha malých a středních firem je i v současnosti ponecháváno 

vedení účetnictví na externích dodavatelích účetních služeb. Ty však zpravidla evidují 

pouze takové pohyby majetkových hodnot, jejichž sledování vyžaduje zákon.  

V současné době si již mnoho malých a středních podniků uvědomuje, že vedení 

účetnictví pouze pro zjištění daňového základu nedostačuje pro řízení hospodaření 

firmy.  Ta sice má informace o tom, za co utrácí, z jakých zdrojů a co vlastní, ale 

jakmile je ve firmě více pracovníků, kteří o nákupech rozhodují, těžko lze pouze na 

základě daňového účetnictví zjišťovat odpovědnost těchto pracovníků. Mnoho firem si 

také již uvědomuje, že dobře vytvořený účetní systém může být též základem pro 

objektivní hodnocení zaměstnanců, a tedy i součástí motivačního systému jejich 

odměňování. 

V některých výrobních firmách však účetnictví může napomoci firmě i správně 

oceňovat její produkci. To má význam nejen pro zjišťování hodnoty zásob, ale zejména 

mají odpovědní pracovníci přehled o tom, zda je výroba rentabilní a  že prodejní cena je 

stanovena ve správné výši. Pracovníci vrcholového vedení zase mohou dostat 

upozornění, že určitý výrobní program je nerentabilní a měli by vyvíjet kroky k jeho 

zastavení. Naproti tomu správně vyhodnocené náklady na výrobu mohou informovat 

pracovníka obchodního oddělení o tom, že prodejní cena zaručuje vysokou marži a 

váhajícímu kupujícímu mohou poskytnout slevu. 
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Určitou příležitostí pro zvýšení významu účetnictví v některých firmách by 

mohlo být takové uspořádání účetního systému, který by na jednu stranu umožnil 

vytvořit co nejnižší daňový základ (samozřejmě v mezích zákona), ale na druhou stranu 

objektivně zhodnotil ekonomický stav podniku. Kromě toho by mnoho řídících 

pracovníků uvítalo, kdyby do určité části objektivně vedeného účetnictví neviděl nikdo 

nepovolaný, který by mohl takové informace zneužít. Často se výše uvedené informace 

získávají z mimoúčetních systémů. Jejich nevýhodou je však odtržení od ostatních 

souvislostí a omezená možnost kontrolovat správnost takových záznamů. 

Je tedy zřejmé, že ani otázka daní či utajení důležitých informací před 

nepovolanými osobami nemusí být argumentem proti vytvoření objektivního účetního 

systému ve firmě. Ten musí na jedné straně vyhovovat legislativním normám nebo 

jiným předpisům, na druhé straně však může obsahovat podsystémy, kde lze bez ohledu 

na závazná pravidla vytvářet taková zpracování dat, která vedou k objektivním a 

srozumitelným výstupům. Z toho vyplývá, že při vytváření takového systému musí jeho 

tvůrce sledovat zejména požadavky řídících pracovníků na to, jaké informace chtějí za 

pomoci účetního systému získat a zároveň musí zjistit, v jaké podobě chtějí tyto 

informace dostávat. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 

 

Jedním z hlavních úkolů účetnictví je vytvoření informačního systému, který by 

zajistil objektivní zhodnocení výkonnosti podniku a poskytnul informace podle 

požadavků uživatelů v přehledné a srozumitelné formě. Vytvoření takového systému je 

zpravidla dlouhodobou záležitostí, zejména proto, že je třeba podrobně analyzovat 

všechny  činnosti, aktivity  a produkci dané firmy. V této práci se zaměřím na oblasti, 

ve kterých firma v současnosti potřebuje objektivní výsledky měření, pro které lze 

efektivně využít vnitropodnikového účetnictví. Jsou to oblasti tzv. vyhodnocení 

zakázek – porovnání nákladů na výrobu jednotlivých výrobků s prodejní cenou a 

vyhodnocení ziskovosti jednotlivých zákazníků. Za stěžejní problém v této oblasti 

považuji nalezení odpovědnosti za vznik nákladů a vytvoření objektivního systému 

rozvrhování nákladů, u kterých nelze odpovědnost za vznik přímo určit.  

 

Hlavním cílem této práce je optimalizovat vnitropodnikové účetnictví tak, aby 

se daly využít všechny možnosti, které implementace kvalitního vnitropodnikového 

účetního systému umožňuje, a zároveň aby tento systém maximálně respektoval 

specifika a požadavky firmy. K tomu je třeba splnit dva dílčí cíle. Jeden v oblasti 

teoretické – seznámit se s teoretickými poznatky o účetních systémech, uspořádání 

vnitropodnikového účetnictví, způsobech kalkulace nákladů a hodnocení rentability 

výrobků. Druhý dílčí cíl spočívá v oblasti analýzy a to jak firmy samotné tak i jejího 

současného vnitropodnikového účetnictví. Výsledkem by mělo být navržení nového 

způsobu řízení nákladů firmy a nového způsobu zjišťování rentability jednotlivých 

výrobků. 
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2 Teoretická východiska práce 
 

 

 V této části práce vymezím důležité pojmy, se kterými budu v rámci analýzy 

současného stavu a návrhu vlastního řešení pracovat. Zejména vymezím druhy účetních 

systémů, rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím, způsob uspořádání 

manažerského účetnictví a odlišnosti odpovědnostně zaměřeného a výkonově 

zaměřeného účetnictví. Na závěr stručně vymezím základními pojmy v oblasti analýzy 

rentability zákazníků. 

 

 

2.1 Účetní systémy 

 

Pokud se hlouběji zamyslíme nad tím, proč lidé podnikají, uvědomíme si, že 

smyslem podnikání není jen vykonávání vlastní činnosti, ale také úsilí o dosažení 

určitého prospěchu. Abychom mohli podnikání označit za úspěšné, musíme určitým 

způsobem změřit jeho výkonnost. Podstatou řešení tohoto problému je odpověď na dvě 

otázky: 

 

 jak měřit vstupy a výstupy podnikatelského procesu a jak je porovnávat 

 pro koho se výkonnost měří (3) 

 

Vstupy a výstupy v zásadě měříme v naturálním nebo peněžním vyjádření. 

K měření výkonnosti v peněžním vyjádření využíváme účetnictví. „Účetnictví je možno 

definovat jako uspořádaný systém informací, který v peněžním vyjádření zobrazuje 

podnikatelský proces.“
1
  

 Subjekty, pro které je měření výkonnosti podniku určeno, se nejčastěji dělí na 

externí uživatele, interní uživatele a stát. Mezi nejvýznamnější externí uživatele řadíme 

vlastníky podniku, věřitele a obchodní partnery. Nepřímo jsou také (i když nežádaně) 

                                                 
1
 FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L. a WAGNER, J. Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I). 

3.vyd. Praha:Vysoká škola ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0746-3., 

s.12 
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uživateli těchto informací i konkurenční firmy. Interními uživateli výsledků měření 

výkonnosti jsou řídící pracovníci. Stát bývá někdy řazen mezi externí uživatele, má 

však na podnik relativně odlišný pohled než ostatní externí uživatelé, a to s důrazem na 

zjištění daňové povinnosti. Odlišnost pohledu jednotlivých skupin uživatelů má vliv i na 

odlišnost účetních systémů, které jsou z důvodu měření výkonnosti vytvořeny.(3) 

 

 Pro získání potřebných informací pro stát je určeno daňové účetnictví, jehož 

nejvýznamnějším cílem je zjištění daňové povinnosti daňového subjektu. U některých 

subjektů je dostačující pouze evidence příjmů a výdajů ovlivňujících základ daně. U 

firem, které jsou podle zákona povinny vést účetnictví však dochází k odlišnostem mezi 

daňovým účetnictvím a účetnictvím sloužícím pro ostatní externí uživatele. Některé 

z nich jsou řešeny mimoúčetně, ale jak si ukážeme v dalším textu, můžeme se u 

některých podniků setkat i s vedením dvojího účetnictví pro různé externí uživatele.  

 

 Systém finančního účetnictví má za úkol především zhodnotit finanční stabilitu 

a budoucí vývoj výkonnosti podniku. Mezi hlavní úkoly tohoto systému můžeme 

jmenovat informování vlastníků o tom, zda jsou jejich investice zhodnoceny, a 

informování věřitelů a obchodních partnerů o finanční situaci podniku, např. zda bude 

v budoucnu schopen splácet své závazky. Všechny změny v majetku a závazcích, které 

zaznamenává finanční účetnictví, se zpravidla odehrávají ve vztahu k okolí firmy, 

přičemž se nesledují podle jednotlivých organizačních složek či činností firmy.(3) 

„Charakteristickým rysem vedení finančního účetnictví a sestavení účetních výkazů je 

dodržování účetních pravidel, která garantují externím uživatelům spolehlivou 

vypovídací schopnost účetních informací, jejich srovnatelnost v čase a mezi podniky.“
2
 

Účetní pravidla jsou dnes reprezentována v České republice třemi odlišnými systémy. 

Pro účetní jednotky podnikající na území ČR jsou závazné zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, vyhláška Ministerstva financí č.500/2002 Sb. a České účetní standardy. Pro 

účetní jednotky, jejichž akcie jsou kótovány na evropských burzách, je závazné 

dodržování mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), dříve mezinárodních 

účetních standardů (IAS). Účetní jednotky, které chtějí nabízet své akcie na burze 

                                                 
2
 FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L. a WAGNER, J. Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I). 

3.vyd. Praha:Vysoká škola ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0746-3., 

s.18 
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v USA, musí v rámci finančního účetnictví dodržovat pravidla stanovená US GAAP 

(všeobecně akceptované účetní principy Spojených států). Z časového hlediska je 

finanční účetnictví zaměřeno zejména na výsledky dosažené v minulosti. 

 

 Naproti tomu interní uživatelé potřebují kromě analýzy minulého vývoje 

ovlivňovat budoucí výkonnost firmy a zlepšovat její finanční pozici. K tomu potřebují 

informace, které poskytuje manažerské účetnictví. Oproti finančnímu účetnictví není 

svázáno pravidly, jenž účetní jednotka musí bezpodmínečně dodržovat. V české 

legislativě je pouze stanoven způsob evidence (analytická evidence nebo samostatný 

účetní okruh využívající účtové třídy 8 a 9) a povinnost prokázat návaznost na finanční 

účetnictví, např. prostřednictvím spojovacích účtů. Nejvýznamnější rozdíly mezi 

finančním a manažerským účetnictvím můžeme vyjádřit v následující tabulce:  

 

 Finanční účetnictví Manažerské účetnictví 

Vymezení aktiv a pasiv Podle závazných pravidel Podle potřeb účetní jednotky 

Způsob oceňování Podle závazných pravidel, 

zpravidla historické ceny 

Předem stanovené ceny, reprodukční ceny, 

oportunitní náklady a výnosy aj. 

Časové zaměření Minulost Porovnání skutečnosti se žádoucím stavem 

Porovnání variant budoucího vývoje 

Obecné zaměření Externí, okolí podniku Externí a interní vztahy 

Přesnost informací Snaha skrývat některé 

informace 

Snaha evidovat co nejpřesnější informace 

Členění nákladů Druhové Dle potřeb, zejména účelové 

Uživatelé Externí Interní 

Uspořádání výkazů Podle závazných pravidel Podle potřeb firmy 

 

 

Manažerské účetnictví v širším významu lze rozlišovat na nákladové účetnictví 

(někdy též označované jako vnitropodnikové), poskytující informace pro operativní 

řízení a manažerské účetnictví v užším významu, poskytující informace pro taktické a 

strategické řízení.(3) Základním cílem nákladového účetnictví je zajistit informace pro 

porovnání skutečnosti s plánovaným stavem. Proto bývá zaměřeno např. na:  
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 výkonové účetnictví – zjišťování nákladů, marže, zisku a dalších charakteristik 

jednotlivých produktů 

 odpovědnostní účetnictví – zjišťování hospodaření vnitropodnikových útvarů 

 procesní nákladové účetnictví – zjišťování podkladů pro řízení jednotlivých 

procesů a aktivit ve výrobním procesu (9) 

 

Cílem manažerského účetnictví je poskytovat informace pro vyhodnocování různých 

variant budoucího vývoje podniku. V praxi se však často tyto systémy nerozlišují, 

někdy bývá jeden z nich řešen mimoúčetně.  

V posledních letech se zmiňuje také vztah manažerského účetnictví a 

controllingu, který „má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační 

datové základny pro zlepšování podnikových výsledků.“
3
 Největší význam má 

účetnictví v oblastech nákladového controllingu (řízení faktorů ovlivňujících náklady a 

výnosy) a finančního controllingu (řízení finanční a kapitálové struktury podniku, řízení 

peněžních toků).(9) K efektivnímu používání controllingu je nutné vytvořit vhodným 

způsobem informační systém, jehož součástí je i manažerské účetnictví. 

 

 

2.2 Základní hlediska pro uspořádání vnitropodnikového účetnictví 

 

 Speciálním problémem je uspořádání nákladového účetnictví. Vzhledem k tomu, 

že není vymezeno žádnými závaznými předpisy, je závislé pouze na rozhodnutí účetní 

jednotky. Při tom je vhodné vycházet z požadavků uživatelů, kteří budou výsledky 

využívat pro řízení podniku. Při vytváření systému účetnictví je třeba vycházet zejména 

z požadovaného obsahu informací (co sledujeme a v jakém členění), jejich formy 

(množství informací, podrobnost) a časové orientace.(3) Každý obchodní případ, jeho 

náklady a výnosy můžeme sledovat ze tří různých pohledů: 

 

 podle konkrétních výkonů – zjišťování skutečných nákladů prováděných 

výkonů  

                                                 
3
 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2 vyd. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-141-0., 

s.26, viz HORVÁTH, P. Controlling. München: Verlag Franz Valen, 2002. 
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 podle odpovědnostních středisek – zjišťování přínosu jednotlivých středisek 

k výsledkům hospodaření celého podniku 

 podle konkrétních zákazníků – zjišťování rentability jednotlivých zákazníků či 

teritorií prodeje (1) 

 

2.2.1 Způsoby vedení vnitropodnikového účetnictví 

 

Dalším důležitým faktorem pro vytvoření koncepce manažerského účetnictví je 

členění podniku podle odpovědnosti za vývoj hodnotových veličin, zejména nákladů a 

výnosů. Jak bylo výše naznačeno, může účetní jednotka zvolit pro vytvoření systému 

manažerského účetnictví jednu ze dvou variant, popřípadě jejich kombinaci. 

 

Jednookruhové účetnictví 

 

V jednookruhové soustavě jsou všechny účetní evidence pro potřeby 

vnitropodnikového řízení zaznamenávány v rámci finančního účetnictví prostřednictvím 

analytické evidence k účtům v účtových skupinách 59 a 69. Vzniklé rozdíly jsou 

zaznamenány na účtu rozdílů, který je rovněž součástí finančního účetnictví. Z výše 

uvedeného vyplývá, že veškeré informace o vnitropodnikových nákladech a výnosech 

nejsou odděleny od informací přístupných externím uživatelům.  

 

Dvouokruhové účetnictví 

 

Finanční a manažerské účetnictví je vedeno v oddělených okruzích, přičemž 

účty manažerského účetnictví nejsou na rozdíl od jednookruhové soustavy přístupné 

externím uživatelům. České účetní standardy určují pro vedení manažerského účetnictví 

tyto povinnosti: 

 

- účtovat v rámci účtových tříd 8 a 9, přičemž názvy účtů jsou součástí účtového 

rozvrhu 

- prokázat návaznost mezi finančním a vnitropodnikovým účetnictvím 

prostřednictvím spojovacích účtů nebo příslušným technickým zpracováním dat 
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Spojovací účty jsou určeny k zobrazení vztahu mezi informací zaznamenanou jak 

v prvém, tak i v druhém okruhu. Slouží především ke kontrole správnosti účtování, 

pokud tato kontrola neprobíhá jiným způsobem. Účty rozdílů zobrazují rozdíl mezi 

výsledkem hospodářských transakcí okruhů finančního a manažerského účetnictví.(3) 

 

 Základní rozdíly mezi jednookruhovou a dvoukruhovou účetní soustavou 

zobrazuje následující tabulka: 

 

 Jednookruhová Dvoukruhová 

Účtový rozvrh V rámci tříd 5 a 6 V rámci tříd 8 a 9 

Přístup externím uživatelům Ano Ne 

Vhodnost použití při odlišném ocenění  v účetních systémech Ne Ano 

Vhodnost pro účtování vnitropodnikových výnosů Ne Ano 

Závislost na finančním účetnictví Ano Ne 

 

 

Důvodem pro zavedení dvoukruhové soustavy je zejména významná odlišnost 

požadavků externích a interních uživatelů, např. jiný způsob oceňování, kalkulační 

náklady apod.(3) Dvoukruhová soustava je rovněž vhodnější, pokud chceme pro měření 

jednotlivých vnitropodnikových útvarů využívat sledování interních výkonů. 

Neopominutelnou výhodou dvoukruhové soustavy je také její nedostupnost pro 

externí uživatele. Naopak pro zavedení jednookruhové soustavy hovoří, pokud nejsou 

velké rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím, tedy pokud je manažerské 

účetnictví jen podrobnějším členěním finančního účetnictví. 

 

2.2.2 Členění nákladů a výnosů 

 

Vytvoření systému účetnictví nejvíce ovlivní otázka pojetí nákladů a výnosů, 

tedy jejich členění z různých hledisek. Nejvýznamnější z nich představím 

v následujícím textu.  
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Členění nákladů 

 

Nejdůležitějším rysem odlišujícím manažerské účetnictví od finančního je 

mnohem vyšší potřeba informací o nákladech.(9) Náklady můžeme definovat jako 

„úbytek ekonomického prospěchu, který se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem 

dluhů a který v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu.“
4
 

V manažerském účetnictví se můžeme setkat s trojím pojetím nákladů. Finanční pojetí 

souvisí s reálným vynaložením peněz a je pro něj charakteristické oceňování podle 

spotřebovaných zdrojů, tedy ve skutečných  (historických) cenách. Hodnotové pojetí 

zobrazuje i náklady, které nemají jim odpovídající výdej peněz, a to především 

v souvislosti zobrazení současné hodnoty těchto nákladů. Ekonomické pojetí nákladů 

počítá s tzv. oportunitními náklady, které vyjadřují ušlý efekt obětovaný ve prospěch 

jiné alternativy využití ekonomických zdrojů.(9) 

 Pro řízení nákladů je nutné náklady rozdělit podle vztahu ke konkrétní úloze, 

kterou mají řešit. Za základní členění můžeme označit rozdělení na náklady externí, 

které vznikají spotřebou produktů jiných subjektů a interní náklady, které vznikají 

mezi jednotlivými útvary podniku. Pro externí náklady se nejčastěji využívá druhové 

členění, tj. diferenciace podle druhu vzniklého nákladu, např. spotřeba materiálu, 

spotřeba služeb, mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku, finanční náklady 

apod. Toto členění je především využíváno v daňovém a finančním účetnictví. Pro 

manažerské účetnictví má mnohem větší význam účelové členění nákladů, tedy 

rozlišování podle účelu, na který byly vynaloženy – podle výkonů či výrobních operací 

(výkonová linie) nebo podle útvarů (útvarová linie). Podle vztahu nákladů k jednotce 

výkonu dělíme náklady na jednicové a režijní. Jednicové náklady můžeme přímo 

přiřadit konkrétní jednotce výkonu, přičemž jejich skutečnou výši můžeme porovnávat 

se stanovenými normami prostřednictvím kalkulací. Náklady, které takto přiřadit 

nemůžeme, označujeme jako režijní náklady. Jejich výši potom řídíme prostřednictvím 

rozpočtů. Velký význam má také kalkulační členění nákladů, tedy rozdělení na přímé a 

nepřímé. Přímé náklady zahrnují kromě jednicových nákladů také ty náklady, které 

můžeme přímo rozdělit na jednotlivé výkony. Ostatní náklady řadíme k nepřímým 

nákladům. Pro potřeby rozhodování je jedním z nejvýznamnějších členění nákladů 

                                                 
4
 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2 vyd. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-141-0., 

s. 44 
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podle závislosti na objemu výkonů, a to na variabilní náklady, které se v závislosti 

na objemu produkce mění, a na fixní náklady, které se za daných podmínek nemění. 

(3,9) 

 

Členění výnosů 

 

 Výkon můžeme vymezit jako výsledek činnosti (3). Hodnotovým ekvivalentem 

výkonů jsou výnosy, charakterizované také jako přírůstky ekonomického prospěchu. 

Pro rentabilitu podniku mají význam především externí výnosy. Tyto se nejčastěji člení 

podle charakteru (výrobky, služby, zboží dodávané v nezměněné podobě), mimo jiné 

kvůli výkazům vyžadovaných pravidly finančního účetnictví. Podle potřeb řízení 

v rámci manažerského účetnictví můžeme výnosy za externí výkony dále členit podle 

skupin produktů, podle zákazníků, obchodních podmínek apod. Činnosti prováděné 

mezi vnitropodnikovými útvary označujeme jako interní výkony, jenž můžeme ocenit 

prostřednictvím interních výnosů. Pro jejich věrné zobrazení je však nutné splnit 

některé podmínky, a to zejména vymezení odpovědnosti jednotlivých útvarů za vznik 

nákladů.(3,9) 

 

 

2.3 Odpovědnostně orientované účetnictví 

 

Abychom mohli náklady členit podle místa vzniku či odpovědnosti za vznik, je 

nutné podnik vhodným způsobem rozdělit na odpovědnostní střediska. Uspořádání a 

tvorba systému odpovědnostních středisek závisí na velikosti firmy, prováděných 

činnostech, systému kalkulací nákladů a na vztahu firmy k jejímu okolí.(20) Podle 

rozsahu odpovědnosti můžeme rozlišovat odpovědnostní střediska nákladová, zisková, 

rentabilitní, investiční, výnosová a výdajová.(9) Pro praxi má však mnohem větší 

význam vymezení odpovědnostních středisek podle jejich postavení v rámci výrobního 

procesu. V nejobecnější rovině můžeme takto dělit útvary na hlavní, servisní a správní. 

Hlavní útvary se bezprostředně podílí na vytváření externích výkonů, přičemž jejich 

cílem je přispívat k tvorbě zisku. Servisní útvary obsluhují ostatní útvary v podniku. 

Tyto útvary firma udržuje, pokud poskytují interní výkony za nižší náklady než externí 
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dodavatelé. Správní útvary zajišťují řízení celého podniku. Pro jejich činnost je 

charakteristické, že nemá zpravidla vztah ke konkrétním výkonům.(3)  

 

Pro hodnocení hospodaření jednotlivých útvarů je nutno stanovit kritéria, jejichž 

plnění či neplnění je základem pro hodnocení odpovědných osob (motivační funkce), 

což je jednou z podmínek fungování odpovědnostně orientovaného účetnictví. Další 

podmínkou je návaznost zjišťovaných hodnot stanovených kritérii jednotlivých útvarů 

na pravomoc a odpovědnost. Za nejvýznamnější kritérium hodnocení efektivnosti 

hospodaření středisek je považován zisk – vnitropodnikový výsledek hospodaření, 

tedy příspěvek k celopodnikovému zisku. Pro měření různého objemu a struktury 

prodaných výkonů se nejčastěji využívá relativního poměření zisku s výnosy z prodeje 

nebo s náklady. Dalším kritériem může být výnosnost kapitálu, který je vázán ve 

středisku. 

Jak bylo výše naznačeno, je pro kvalitní odpovědnostní řízení potřeba sledovat 

v rámci odpovědnostního střediska takové faktory, jež středisko ovlivňuje a za jejichž 

vznik odpovídá.(9) K tomu je nutné zejména: 

 

o vyjmout z odpovědnosti střediska takové náklady, jejichž výši středisko 

neovlivňuje 

o vyjmout takové náklady, které byly v prvopočátku zaviněny jiným útvarem 

o uvažovat náklady, které snižují výnosnost kapitálu nebo zhoršují finanční pozici 

(např. růst pohledávek nebo zásob) 

 

 

2.4 Výkonově orientované účetnictví 

 

 Základním nástrojem výkonově orientovaného řízení je kalkulace. „V 

nejobecnějším slova smyslu se kalkulací rozumí propočet nákladů, marže, zisku, ceny 

nebo jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu nebo na jinak naturálně 

vyjádřenou jednotku výkonu.“
5
 Cílem kalkulace může být buď zjišťování skutečných 

                                                 
5
 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2 vyd. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-141-0., 

s.120 
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nákladů výkonu nebo stanovení nákladového úkolu pro daný výkon.(3) Kalkulace lze 

využívat pro širokou škálu rozhodovacích úloh, z nichž můžeme jmenovat: 

 

 rozhodování o objemu a struktuře sortimentu 

 výpočet nákladové náročnosti výkonů 

 stanovení hranice prodejní ceny 

 ocenění vnitropodnikových výkonů 

 

Podle různých typů výroby můžeme nerealizovanou produkci, tedy zásoby vlastní 

výroby oceňovat náklady na různé úrovni. V souladu s Českými účetními standarty 

můžeme oceňovat nerealizovanou produkci: 

 

 u výroby s krátkodobým cyklem – na úrovni přímého materiálu 

 u výroby hromadné a velkosériové – na úrovni přímých nákladů 

 u výroby malosériové a kusové – na úrovni vlastních nákladů výkonu, tj. 

přímých nákladů a výrobní režie 

 u výroby s cyklem delším než jeden rok – na úrovni úplných vlastních nákladů 

výkonu, tj. vlastních nákladů výkonu a ostatní režie (15) 

 

2.4.1 Základní pojmy 

 

Metoda kalkulace nákladů, tj. způsob, jakým je kalkulace prováděna, musí od 

prvopočátku odpovídat využití kalkulace, tedy požadavkům pracovníků, pro které je 

měření výkonů určeno. Dále metoda kalkulace závisí na vymezení předmětu kalkulace, 

struktuře nákladů a způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace. 

Předmět kalkulace je charakterizován kalkulační jednicí a kalkulovaným 

množstvím. Kalkulační jednice je výkon vymezený druhem, jakostí a měrnou 

jednotkou. Kalkulované množství je množství kalkulačních jednic, ke nimž jsou 

zjišťovány celkové náklady.(3) Struktura nákladů se vyjadřuje prostřednictvím 

kalkulačního vzorce, který je stanoven podle potřeb uživatelů. Těchto vzorců zpravidla 

firma využívá několik podle rozhodovací úlohy, ke které má kalkulace přispět.(3) Mezi 

nejvýznamnější typy kalkulačních vzorců můžeme zařadit:  
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a) kalkulační vzorce vycházející z úrovně ceny 

 retrográdní kalkulační vzorec 

 kalkulace oddělující fixní a variabilní náklady 

 kalkulační vzorec se stupňovitou marží 

b) kalkulační vzorce vycházející z úrovně nákladů 

 typový kalkulační vzorec 

 dynamická kalkulace (4) 

 

Způsob přiřazování nákladů souvisí s členěním nákladů na přímé a nepřímé. 

Přímé náklady lze přiřadit kalkulační jednici jako podíl celkového objemu vymezených 

přímých nákladů a kalkulovaného množství. Nepřímé náklady jsou společnými náklady 

určité skupiny výkonů. V praxi se navíc zpravidla nepřímé náklady rozlišují  na výrobní 

a nevýrobní z důvodu jiného způsobu jejich přiřazování kalkulačním jednicím. Otázkou, 

na kterou neexistuje jednoznačná odpověď, je způsob přiřazování nepřímých 

nákladů konkrétní jednotce výkonu. Nejčastěji se v literatuře uvádějí: 

 

a) kalkulace dělením  

 prostá (prostým dělením) – pokud má každá kalkulační jednice 

stejnou nákladovou náročnost na vynaložené nepřímé náklady 

 s poměrovými čísly – pokud mají kalkulační jednice různou 

nákladovou náročnost na společné nepřímé náklady; pro dělení 

nepřímých nákladů se potom využívají tzv. přepočtené jednice 

 

b) kalkulace přirážková 

Přirážková kalkulace využívá pro přiřazování nákladů tzv. 

rozvrhových základen, a to buď naturálních nebo peněžních. U 

peněžních rozvrhových základen se vypočítá přirážka 

nepřímých nákladů v % jako podíl nepřímých režijních nákladů a 

zvolené rozvrhové základny (např. přímé mzdy). Pokud 

využíváme naturální rozvrhové základny, vypočítáváme sazbu 

nepřímých nákladů v peněžních jednotkách jako podíl nepřímých 

režijních nákladů a rozvrhové základny. Zjišťování peněžních 
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základen je sice jednodušší, ale oproti naturálním základnám 

podléhají změnám v průběhu času.(2) Nejčastěji jsou využívány 

jako rozvrhové základny takové charakteristiky, které přímo 

souvisí s vlastním procesem tvorby výkonů nebo s odměňováním 

zaměstnanců, např. hodiny práce, strojové hodiny a jednotky 

množství spotřebovaného materiálu.(1)  

 

2.4.2 Kalkulace plných a variabilních nákladů 

 

Jak si ukážeme dále, lze podle způsobu využití kalkulace zvolit jeden ze dvou 

přístupů přiřazování nepřímých nákladů kalkulační jednici. Prvních z nich je kalkulace 

plných nákladů (absorpční kalkulace). Při využití tohoto způsobu kalkulace jsou 

nepřímé náklady přiřazovány kalkulační jednici výše uvedenými způsoby. Pokud jsou 

však tyto náklady rozvrhovány na základě plánovaného objemu výroby, při měnícím se 

objemu výroby se mění i celkové náklady, což může způsobit nesprávnost některých 

rozhodnutí. Navíc lze skutečnou výši úplných nákladů zjistit až zpětně po určité době. 

Přiřazování nákladů závisí na konkrétních podmínkách, ve kterých produkce probíhá, 

neexistuje tedy univerzální správný či nesprávný postup přiřazení nákladů. Výsledkem 

kalkulace je rozdíl mezi výnosy a celkovými náklady – zisk připadající na jednotku 

výkonu. V praxi je tento způsob kalkulace využíván zejména při dlouhodobých 

analýzách nákladové náročnosti finálních výkonů.(3,9)  

 

Některé nedostatky kalkulace plných nákladů odstraňuje druhý z přístupů – 

kalkulace variabilních nákladů. Podstatou je členění nákladů podle závislosti na 

objemu výroby. Kalkulační jednici jsou přiřazovány variabilní náklady, které zahrnují 

kromě jednicových a přímých nákladů také část režijních nákladů, tzv. variabilní režie. 

Tento postup se opírá o skutečnost, že „odpovědnost“ za tyto náklady  nese každá další 

jednotka výkonu. Z charakteru fixních nákladů naopak vyplývá, že jednotlivé 

kalkulační jednice jejich výši neovlivní a nemohou tedy za ně odpovídat. Na rozdíl od 

kalkulace plných nákladů není na jednotku výkonu zjišťován zisk, ale tzv. krycí 

příspěvek (příspěvek ke krytí fixních nákladů a zisku), tj. rozdíl mezi prodejní cenou a 

variabilními náklady. Fixní náklady jsou v tomto pojetí kalkulovány odděleně.(3,9) 



 26 

Charakteristické pro tento způsob je sledování příčinného vztahu fixních nákladů 

k výrobku, skupině výrobků, k jednotlivým odpovědnostním střediskům nebo k celé 

produkci. Dalším typickým znakem tohoto způsobu výpočtu zisku je nedělitelnost 

konkrétního bloku fixních nákladů. Fixní náklady skupiny výrobků resp. celého 

podniku tedy nejsou rozdělovány na jednotlivé výrobky, ale jsou odečteny až po sečtení 

krycích příspěvků jednotlivých výrobků této skupiny resp. skupin výrobků. Tento 

způsob přiřazování fixních nákladů označujeme jako kalkulaci se stupňovým 

rozvrstvením fixních nákladů. V praxi se využívá až pět vrstev fixních nákladů:  

 

1. fixní náklady jednotlivého produktu 

2. fixní náklady skupin produktů 

3. fixní náklady nákladových míst 

4. fixní náklady oblastí odpovědnosti 

5. fixní náklady celého podniku (21) 

 

Přitom můžeme rozlišit fixní náklady speciální a všeobecné. Speciální fixní náklady lze 

přiřadit přímo jednotlivým skupinám, u kterých vznikají. Všeobecné fixní náklady se 

uvádějí pouze jako celkový součet. 

 

Kalkulace variabilních nákladů se využívají zejména pro: 

 

 rozhodování o struktuře produkce zejména při existenci úzkých míst ve 

výrobním procesu 

 stanovení limitu ceny prodávaných výkonů 

 zjišťování přínosu jednotlivých výkonů k tvorbě zisku   

 

2.4.3 Kalkulace procesních nákladů 

 

Vedle tradičních systémů kalkulace úplných a neúplných nákladů se začínají 

používat některé nové metody kalkulace nákladů. Mezi ně patří kalkulace procesních 

nákladů. Od tradičních metod se liší především zakalkulováním nepřímých nákladů 

jednotlivým nositelům nákladů, přičemž se systém zaměřuje prioritně na souvislosti při 
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vzniku nepřímých nákladů. Cílem je tedy kalkulovat nepřímé náklady tam, kde vznikají 

nebo podle toho, na co mají vliv. 

„Se zavedením této metody do účetního systému jsou spojeny následující cíle: 

 

o učinit nepřímé náklady nákladově transparentní a řiditelné 

o identifikovat hlavní procesy a jejich ovlivňující veličiny (cost drivers) 

učinit nákladově řiditelné 

o analyzovat dílčí procesy v jednotlivých nákladových střediscích a spojit 

je dohromady s hlavními procesy 

o odhalit neefektivní složky, najít potenciál úspor, definovat opatření, 

zlepšit kalkulaci a podporovat strategické rozhodování 

 

V praxi se při zjišťování procesů a procesních nákladů osvědčil následující postup: 

 

o vytvoření hypotéz o hlavních procesech a cost drivers 

o analýza činností dílčích procesů a měrných veličin nákladových středisek 

a oddělení 

o přiřazení kapacit a nákladů 

o komprimace na hlavní procesy a zjištění nákladových sazeb“
6 

 

 

V první fázi je nutné vypracovat předběžnou strukturu hlavních procesů. Ta se 

vytváří na základě podobných procesů v oboru, dílčích plánů podniku a dalších cílů. 

Tento krok dále umožňuje analýzu nákladových středisek z hlediska dílčích procesů a 

ovlivňujících veličin. Vedlejším produktem této analýzy může být také podnět pro 

inovaci procesů ve firmě. 

Součástí analýzy činností pro zjištění dílčích procesů je důkladné seznámení se 

s činnostmi každého nákladového střediska. Tyto činnosti poté shrneme do dílčích 

procesů. Ty potom rozdělíme na dvě skupiny: procesy, které ovlivňují výkon střediska a 

procesy, které nemají bezprostřední vliv na výkony střediska. Při zavádění kalkulace 

procesních nákladů se jako základ plánu použijí hodnoty minulého období. 

                                                 
6
 HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu. 1.vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 

ISBN 80-86510-69-7., s. 100-101 
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Na závěr je třeba jednotlivé dílčí procesy analyzovaných nákladových středisek 

spojit do několika hlavních procesů. Poté již můžeme stanovit nákladové sazby, které 

získáme jako podíl všech nákladů vynaložených na určitou činnost a počtu, kolikrát je 

tato činnost vykonávána během sledovaného období.(5) 

 

2.4.4 Kalkulační systém 

 

Kalkulační systém je tvořen několika druhy kalkulací, jenž se mezi sebou liší 

obsahem, strukturou a časovým horizontem, ke kterému se vztahují.(3) Podle časového 

hlediska se kalkulace člení na kalkulace předběžné, sestavované před vytvářením 

výkonu, a kalkulace výsledné, počítané v průběhu výkonu, po skončení výkonu nebo 

po prodeji výkonu. Předběžné kalkulace dále členíme na propočtové, operativní a 

plánové kalkulace. Operativní a plánové kalkulace se též označují jako kalkulace 

normové. Kalkulace propočtová se sestavuje při upřesňování konstrukčních a 

technologických parametrů. V zakázkové výrobě bývá podkladem pro zpracování 

cenové nabídky a následně pro jednání o ceně se zákazníkem. V konečné fázi může 

propočtová kalkulace představovat nákladový úkol pro pracovníky zajišťující přípravu a 

realizaci výroby. Při jejím sestavování se vychází např. z parametrů a nákladovosti 

podobných výrobků nebo z odhadů nákladovosti výkonů. Plánová kalkulace se vytváří 

pro dané rozpočtové období, přičemž se vychází z konstrukčních vlastností výrobku a 

technologického postupu. V zakázkové výrobě se však nevyužívá. Místo ní se využívá 

operativní kalkulace, což jsou předem stanovené náklady stanovené podle konkrétních 

konstrukčních a technologických podmínek. Je především nákladovým úkolem pro 

oblast spotřeby jednicových nákladů. Výsledná kalkulace slouží v zakázkové výrobě 

k porovnávání operativní kalkulace a skutečných nákladů nejen po skončení výroby, ale 

i jejím průběhu.(3) 

Kalkulační systém můžeme využívat v užším nebo širším pojetí. Kalkulační 

systém v užším pojetí slouží především k řízení jednicových, případně variabilních 

nákladů. Pro zakázkovou výrobu probíhá řízení nákladů systémem kalkulací propočtová 

 operativní  výsledná, přičemž: 
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- propočtová kalkulace je horním limitem pro operativní kalkulaci 

- kontrola hospodárnosti vynakládání jednicových nákladů probíhá na základě 

porovnávání výsledné a operativní kalkulace 

 

Součástí kalkulačního systému v širším pojetí je navíc ještě realizační cena. Tento 

systém slouží zejména k hodnocení úrovně zisku a výše nákladů vzhledem k ceně.(4) 

Návaznost kalkulačního systému na proces tvorby výkonů v zakázkově 

orientovaném typu výroby je vyjádřen v následujícím schématu: 

 

Obrázek 1 Vazby kalkulačního systému – zakázkově orientovaný typ činnosti 
7
 

 

 

2.4.5 Zakázková metoda kalkulace 

 

Konkrétní systém výkonově orientovaného účetnictví se odvíjí podle podmínek 

výrobního procesu. Pro výrobu probíhající po jednotlivých výrobcích nebo v malých 

sériích (někdy označované jako kusová výroba) se využívá zakázková metoda. 

                                                 
7
 FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L. a WAGNER, J. Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví I). 

3.vyd. Praha:Vysoká škola ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0746-3., 

s.209 
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Předmětem kalkulace a objektem zjišťování nákladů je tzv. zakázka, která zahrnuje 

výrobu jednoho výrobku, malé série stejných výrobků nebo opravářské práce. Ke každé 

zakázce se vydává výrobní příkaz (zakázkový list). Kalkulační množství je dáno 

množstvím výkonů na výrobním příkaze. Ke sledování nákladů na jednotlivé zakázky 

slouží evidenční a kalkulační list, kde se evidují přímé náklady. V účetnictví se přímé 

náklady sledují na analytických účtech nedokončené výroby ve výši skutečných 

nákladů. Každý prvotní náklad by měl být označen číslem výrobního příkazu. Nepřímé 

náklady se zpravidla připočítávají k jednotlivým zakázkovým listům, a to na základě 

předběžné kalkulace (rozpočtů) resp. vhodně zvolené rozvrhové základny.(12) Skutečná 

výše nepřímých nákladů, které jsou společné více kalkulovaným výkonům se zachycuje 

podle místa vzniku (středisko, pracoviště).(18) Mezi součtem předem plánovaných 

režijních nákladů připočtených k zakázkám a součtem skutečné výše nepřímých 

nákladů mohou vzniknout rozdíly, jejichž analýza se dále využívá k řízení těchto 

nákladů. Jako možný postup výpočtu kalkulace zakázkovou metodou se uvádí:  

 

1) stanovení pracovní kapacity na dané období 

2) stanovení rozpočtu režijních nákladů na dané období 

3) výpočet režijní přirážky platné pro další období pomocí zvolené rozvrhové 

základny (např. podíl hodinové režijní sazby a plánovaného objemu přímých 

mezd na dané období) 

4) evidence přímých nákladů na zakázku – přímý materiál, přímé mzdy 

(odpracované hodiny násobené příslušnými sazbami hodinové mzdy 

jednotlivých pracovníků) a ostatní přímé náklady 

5) Výpočet režijních nákladů na zakázku (např. součin hodinové režijní sazby a 

celkového počtu odpracovaných hodin) 

6) Kalkulace celkových nákladů na zakázku 

7) Výpočet zisku na zakázku porovnáním s realizační cenou (17) 

 

Pro ocenění zásob vlastní výroby potom můžeme využít následujícího 

kalkulačního vzorce: 
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1. Suroviny a materiál 

2. Kooperace – nakupované výkony 

3. Polotovary vlastní výroby 

4. Jednicové mzdy 

5. Dílenská režie 

6. Celopodniková režie 

7. Ztráty ze zmetků 

8. Náklady na přípravu a záběh výroby 

9. Opotřebení speciálních nástrojů a přípravků 

10. Ostatní zvláštní náklady 

11. Vlastní náklady výroby 

12. Nevýrobní náklady 

13. Úplné vlastní náklady (17) 

 

Položky 1-4 a 7-10 se přiřazují přímo. Pro přiřazování nepřímých nákladů se využívá 

nejčastěji přirážkové kalkulace (14). Jako základna pro přiřazování nepřímých nákladů 

výrobní režie se používají převážně přímé mzdy výrobních dělníků, pro nepřímé 

náklady správní režie často součet přímého materiálu a přímých mezd. Často se však ve 

výrobách s vyšším podílem strojní práce používají i nepeněžní rozvrhové základny, 

např. odpracované hodiny nebo strojní hodiny.  Při tomto postupu však zpravidla vzniká 

rozdíl mezi celkovým objemem přiřazovaných režijních nákladů a skutečným 

množstvím režijních nákladů. V případě velké pracnosti při rozvrhování režijních 

nákladů na jednotlivé zakázkové listy se většinou nepřímé (režijní) náklady sledují 

odděleně (17).  

Pro rozvrhování nepřímých nákladů lze také využít kalkulace pomocí režijních 

paušálů, tzv. kalkulace výrobní ceny.(14) Ta spočívá ve stanovení sazby režie na jednu 

hodinu daného pracoviště nebo střediska, což umožňuje využít sledování nákladů 

z odpovědnostního hlediska. Dále je nutné členit nepřímé náklady na variabilní 

(proměnlivá režie) a fixní (stálá režie). V rámci obou těchto skupin dále vymezíme 

náklady, které sice nelze přiřadit konkrétní zakázce, ale lze je příčinně spojit 

s konkrétním střediskem nebo pracovištěm (např. údržba v rámci fixních nákladů nebo 

pomocný materiál v rámci variabilních nákladů). Ze zbývajících nákladů (např. 
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nepřiřaditelné variabilní náklady, správní režie) vypočteme odděleně hodinové sazby 

jako podíl plánovaných nákladů a plánované kapacity. Zjednodušené schéma evidence 

nákladů při využití zakázkové metody si můžeme znázornit následujícím obrázkem:  

 

Obrázek 2 Zakázková metoda (obecné schéma) 
8
 

 

Pro správné vyhodnocování nákladů a ziskovosti je nutné dodržovat některá 

pravidla, zejména kompletnost výrobního příkazu, tzv. nákladovou úplnost, evidenci 

pouze těch nákladů, které na výrobní příkaz mají být evidovány, tzv. nákladovou 

čistotu, a pokud je vystaven na více kusů, tak jejich současné ukončení. Samostatně se 

v rámci zakázkové metody řeší tzv. normálie, společné součásti několika typů výrobků, 

které se z ekonomických důvodů vyrábějí ve větších sériích na sklad, odkud jsou 

postupně podle potřeb výroby odebírány. Abychom byli schopni zjišťovat skutečné 

náklady na jejich výrobu, je třeba jejich výrobu odlišit zvláštním výrobním 

příkazem.(18) Tak lze zjistit náklady na každou jednotlivou součást a tyto převést jako 

náklad finálního výrobku. Nedokončenou výrobu vyjadřují neuzavřené výrobní 

                                                 
8
 KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2 vyd. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-141-0., 

s.218 
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příkazy. Skutečné náklady kalkulační jednice – výslednou kalkulaci - můžeme zjistit 

až po ukončení výrobního příkazu. Z tohoto důvodu je vhodné zadávat na výrobní 

příkaz co nejmenší množství kusů výrobků.(18) 

 Dalším samostatným tématem je evidence zmetků. Pokud v některé z fází 

výroby součást označena za zmetek, lze postupovat třemi způsoby: 

 

o náhrada za zmetek se vyrobí na stejný výrobní příkaz 

o následující série se zvýší o počet zmetků 

o v případě opakování se provede tzv. zmetkové zajištění, tj. do výroby se 

zadává větší počet kusů, než kolik je potřeba 

 

Tyto náklady by neměly být zahrnovány do vlastních nákladů výrobku, pokud vznikají 

vinou subjektů mimo podnik nebo vinou zaměstnanců, měly by se z nich odečíst. Stejně 

tak by se měly odečítat i mimořádné náklady (např. škody v důsledku živelních 

pohrom).(16) 

 

 

2.5 Analýza ziskovosti zákazníků 

 

Informace o zákaznících a jejich rozbor  provádíme nejen proto, abychom 

sledovali rentabilitu zákazníků, tj. jaký zisk přináší firmě, ale výsledky této analýzy 

mohou sloužit i jako poměrně objektivní kritérium pro hodnocení pracovníků 

obchodního oddělení. Při analýze je nutné zjistit náklady související s konkrétním 

zákazníkem, popřípadě skupinou zákazníků nebo tržním segmentem. K tomu se hledají 

vhodné vztahové veličiny, např. počet vyřízených objednávek nebo čas strávený 

jednáním se zákazníky. Společné náklady by pak měly být přiřazovány metodou 

kalkulace se stupňovým rozvrstvením fixních nákladů tak, aby bylo zamezeno přiřazení 

nákladů tam, kde nevznikají, což by porušilo objektivnost analýzy rentability 

jednotlivých zákazníků. 

Z předchozího textu vyplývá, že v rámci analýzy ziskovosti zákazníků budeme 

rozvrhovat zejména náklady na odbyt. Ty totiž zpravidla nesouvisejí s konkrétním 

výrobkem, ale mohou být pro více druhů produktů společné, tj. výrobky z více 
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výrobních příkazů mohou mít společné náklady odbytu, např. dopravné. Z tohoto 

důvodu není vhodné zahrnovat do ocenění jednotlivých výrobků tzv. odbytovou režii, 

zahrnující tento druh nákladů.  

V souvislosti s vlastním prodejem výrobků může dojít ke dvojímu výkladu 

pojmu zakázka, jenž se v případě výroby podle konkrétních požadavků zákazníka užívá 

také ve smyslu odbytové zakázky, která nemusí být totožná se „zakázkou“ ve výrobě, 

vymezenou v předchozím textu.(17) Aby nedocházelo k záměně pojmů, budeme nadále 

označovat odbytovou zakázku jako obchodní případ. 
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3 Analýza problému a současné situace 
 

 

 V této části práce se zaměřím na zhodnocení stavu vnitropodnikového 

účetnictví. Zároveň budu zjišťovat, jaké jednotlivé útvary vyvíjejí činnosti související 

s výrobou a prodejem výrobků. Důležitou součástí analýzy bude také zhodnocení 

současného systému získávání dat a jejich vyhodnocování. 

 

3.1 Současný stav vnitropodnikového účetnictví 

 

 Nyní provedu analýzu současného stavu využívání vnitropodnikového účetnictví 

pro řízení podniku. Zaměřím se zejména na popis současného způsobu zjišťování 

nákladů na výrobu a vymezení nákladové struktury firmy. Přitom se pokusím nalézt 

případné nedostatky a jejich důsledky pro vyhodnocování výkonnosti podniku. 

 

3.1.1 Současný způsob vyhodnocování zakázek 

 

Pro vyhodnocování rentability výroby se využívají v současné době operativní a 

výsledná kalkulace. Operativní kalkulace je generována automaticky v informačním 

systému a je v současnosti využívána pouze ke sledování odchylek ve spotřebě přímého 

materiálu. Největší důraz je kladen na výslednou kalkulaci. Ta se provádí podle 

následujícího kalkulačního vzorce: 
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prodejní cena 

– přímý materiál 

– polotovary 

– kooperace 

– ostatní přímé náklady 

– odpracované hodiny * sazba zahrnující režie 

zisk na zakázku 

: počet kusů na zakázku 

zisk na 1 kus 

 

Oceňování materiálu 

 

Pro operativní kalkulace je používána kalkulační cena, která se rovná aktuální evidenční 

ceně za jednotku množství na skladě. Pro výslednou kalkulaci je používána cena za 

jednotku množství, ve které je materiál vydán. Při příjmu je materiál oceňován cenou 

pořízení. 

 

Komentář: 

 

Pro účely vyhodnocování rentability zakázek nejsou v rámci přímých nákladů  

přiřazovány vedlejší pořizovací náklady, které obsahují zejména dopravné a náklady 

spojené se skladováním.  

 

 

Oceňování polotovarů vlastní výroby 

 

Pro operativní kalkulace je používána kalkulační cena stanovená jako součet nákladů na 

výrobu polotovaru sestávající z přímého materiálu, součinu předpokládaného 

odpracovaného času a příslušené kalkulační sazby, případně nákladu na externí 

kooperaci. Pro výslednou kalkulaci je podobně jako u materiálu využívána cena, ve 

které jsou polotovary vydávány ze skladu. Při příjmu jsou polotovary oceňovány cenou 

představující součet skutečných nákladů spotřebovaného materiálu, součinu skutečně 
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odpracovaného času a příslušné kalkulační sazby a případně nákladů na externí 

kooperaci. Systém automaticky zajistí rozdělení celkových nákladů výrobní dávky na 

jednotlivé kusy. 

 

Nepřímé náklady jsou rozvrhovány na jednotlivé zakázky prostřednictvím 

kalkulačních sazeb pro výpočet přímých mezd. Tyto sazby jsou konstruovány jako podíl 

vybraných nákladů za minulé období a odpracovaného času. Jednotkou je Kč za hodinu 

práce. Do vybraných nákladů jsou zahrnovány mzdové náklady výrobních dělníků na 

příslušném pracovišti, spotřebovaný pomocný materiál, nářadí, odpisy zařízení, náklady 

na opravy výrobních zařízení, náklady konstrukce, technologie a skladování. 

 

Komentář: 

 

Současné rozvrhování režijních nákladů není plně vyhovující, neboť slučuje přímé a 

nepřímé náklady,  variabilní a fixní náklady, čímž znemožňuje sledování a řízení těchto 

nákladů. Největším problémem je však rozvrhování zásobovací režie prostřednictvím 

nevhodné rozvrhové základny. Nepřímé náklady spojené se zásobováním by měly být 

rozúčtovány prostřednictvím rozvrhové základny vycházející z přímého materiálu. 

 

Vyhodnocování rentability jednotlivých zakázek ve výrobě – porovnání 

operativní a výsledné kalkulace - je v současnosti prováděno mimoúčetně. Rovněž 

pohyby zásob vlastní výroby nejsou účtovány průběžně, pouze jednou za období. 

Výsledná kalkulace se využívá nejen pro vyhodnocení rentability zákazníků (a současně 

i vyhodnocení práce obchodníků), ale velký význam má  i pro kalkulaci nabídkové ceny 

u nových výrobků. Nejprve je nalezen mezi staršími zakázkami podobný produkt a jsou 

zjištěny jeho výrobní náklady. Pro stanovení nabídkové ceny se potom využívá 

následující kalkulační vzorec: 
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přímý materiál 

polotovary 

odpracované hodiny * sazba zahrnující režie 

ostatní přímé náklady 

kooperace 

celkové náklady 

+ zisk 

nabídková cena 

 

Komentář: 

 

Výsledná kalkulace nahrazuje propočtovou kalkulaci, což by mohlo vést k chybným 

rozhodnutím o stanovení prodejní ceny, pokud se prokáže například významná změna 

ceny materiálu nebo pracnosti některých polotovarů. Stálo by za úvahu využívat 

propočtových kalkulací ke stanovení přesnější nabídkové ceny. Vzhledem k tomu, že 

stanovení přesné rozpočtové kalkulace vyžaduje údaje vyplývající až z konstrukčního 

řešení, není možné z časových důvodů stanovovat podrobnou propočtovou kalkulaci 

v okamžiku cenové nabídky.   

 

 

3.1.2 Odpovědnostní členění firmy 

 

 Z hlediska zavádění vnitropodnikového účetnictví do firmy je nutné také 

seznámit se s dosavadní strukturou vnitropodnikových útvarů. Základem jsou střediska 

rozdělená podle výrobního programu: 

 

Středisko 11 

 Středisko 12 

 Středisko 13 

 Středisko 14 

 Středisko 50 
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Výrobní oddělení dále odpovídá za nákladová střediska: 

 Středisko 16 – výrobní režie 

 Středisko 17 – technologie 

 Středisko 40 – správa a údržba majetku  

Oddělení konstrukce odpovídá za střediska: 

 Středisko 70 – konstrukce 

 Středisko 71 – výzkum a vývoj 

Oddělení logistiky odpovídá za střediska: 

 Středisko 18 – sklady  

  Středisko 23 – nákup 

Obchodní oddělení je odpovědné za: 

 Středisko 30 – obchodní oddělení 

Středisko 31 – obchodní zboží 

Středisko 32 - expedice 

Výčet útvarů firmy uzavírají střediska: 

 Středisko 22 – finanční úsek 

 Středisko 60 – kontrola 

 Středisko 80 – vedení firmy 

 Středisko 81 – nerozlišené náklady   

 

Komentář: 

 

Stávající rozdělení vychází z řízení po linii odpovědnosti, neodpovídá však zjišťování 

nákladů na zakázku.  

 

 

3.1.3 Současné zjišťování hospodářského výsledku výrobních útvarů 

 

V současnosti se režijní náklady celého podniku přiřazují jednotlivým výrobním 

útvarům podle předem stanovených klíčů. Tato operace probíhá formou účtování 

vnitropodnikových výkonů, a to po skončení kalendářního měsíce. K tomu se využívá 

účtů vnitropodnikového účetnictví. Nejprve jsou zjištěny výsledky hospodaření 
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jednotlivých nákladových útvarů. Podle stanoveného klíče se vypočítá objem 

vnitropodnikových výkonů, které se přeúčtují jednotlivým výrobním střediskům. Tyto 

klíče jsou stanoveny na základě odhadu a jednání osob odpovědných za hospodaření 

jednotlivých středisek. Výpočet výsledku střediska 11 poté vypadá poté následujícím 

způsobem: 

 

+ výnosy střediska 11  

- náklady přímo účtované na středisko 11  

= hrubý zisk střediska 11  

- podíl střediska 16 

- podíl střediska 17 

- podíl střediska 18 

- podíl střediska 23 

- podíl střediska 30 

- podíl střediska 32 

- podíl střediska 40 

- podíl střediska 60 

- podíl střediska 70 

- podíl střediska 22 

- podíl střediska 80 

- podíl střediska 81 

= výsledek hospodaření střediska 11  

 

Takto vypočítaný výsledek hospodaření výrobního střediska je porovnáván 

s rentabilitou jednotlivých zakázek vyráběných v tomto středisku v daném období. 

 

Komentář: 

 

Některým střediskům jsou alokovány náklady na základě odhadů či zkušeností 

z minulosti. Vzhledem k tomu, že se v některých případech jedná o nemalé částky, může 

docházet ke zkreslení vyhodnocování rentability jednotlivých středisek a potažmo i 

jednotlivých výrobků. V této fázi již můžeme upozornit na jeden z problémů, a to 
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existenci společných nákladů pro více výrobních středisek. Jako nejvýraznější 

nákladové položky výrobní režie společné jak pro výrobu střediska 11, tak i pro 

středisko 12 můžeme jmenovat: 

 

- pomocný materiál  

- nářadí 

- ochranné pracovní pomůcky 

 

Problém s alokací nákladů lze popsat na příkladu spotřeby brusných kotoučů. Ty nejsou 

evidovány jako zásoby na skladě, jsou účtovány přímo do nákladů. Jsou však 

nakupovány pro celý podnik, takže podíl spotřeby na výrobu střediska 11 je pouze 

odhadován ve výši 30% celkové spotřeby brusných kotoučů, přičemž výše tohoto 

odhadu je u všech nákupů konstantní. Z toho vyplývá, že pokud by docházelo u střediska 

12 ke zvýšení spotřeby kotoučů, zvýší se také evidované náklady na středisko 11, i když  

se spotřeba kotoučů při výrobě nezměnila. Podobným způsobem jsou rozdělovány i 

další významné náklady, například spotřeba elektřiny nebo technických plynů. 

 

3.2 Popis činností firmy 

 

 

V souladu s cílem práce vymezeným na počátku se v další části budu zabývat 

tvorbou systému pro hodnocení výkonnosti firmy  pouze v rámci jednoho výrobního 

sortimentu. Ostatní činnosti firmy budu brát v úvahu pouze ve spojitosti s touto činností. 

Abych byl schopen navrhnout požadovaná řešení, vymezím některé důležité aspekty 

související s jeho výrobou a zanalyzuji, jakými činnostmi k této produkci přispívají 

ostatní útvary podniku. 

 

3.2.1 Průběh zakázky 

 

V této části bude popsán průběh zakázky a obchodního případu tak, aby bylo 

možno sledovat vznikající náklady. Vzhledem k rozsahu popisu bude výrobní proces 
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popsán následně v samostatné kapitole. Průběh vyřízení zakázky tedy můžeme rozdělit 

do těchto kroků: 

 

1) přijetí poptávky – obchodní oddělení 

 

Zákazník prostřednictvím poptávkového formuláře definuje své požadavky na 

konečnou podobu výrobku. V něm vymezí zejména rozměry, typ a požadovaný 

materiál a některé specifické vlastnosti stroje, jehož bude daný produkt součástí. 

 

2) vytvoření nabídky – předběžná kalkulace – konstrukce 

 

Na základě poptávkového formuláře vytvoří oddělení konstrukce odhad nákladů 

na výrobu, ze kterého obchodní oddělení vytvoří nabídkovou cenu. 

 

3) vytvoření konstrukčního řešení – konstrukce 

 

V případě potvrzení objednávky zákazníkem je na základě jeho požadavků 

vytvářeno konstrukční řešení. 

  

4) příprava výroby – konstrukce, technologie 

 

Pokud zákazník odsouhlasí konstrukční návrh, následuje v rámci technologické 

přípravy výroby vytvoření materiálové soupisky (kusovníku) a technologického 

postupu. 

 

5) výroba včetně balení – výroba 

 

6) expedice – náklad a doprava – expedice 

 

Po ukončení výroby je podle požadavků zákazníka výrobek expedován, a to: 

a) vlastní dopravou zákazníka nebo 

b) dopravou prostřednictvím dodavatelských firem 
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3.2.2 Výrobní proces a materiál 

 

Pro stanovení vhodného kalkulačního vzorce je nutná znalost průběhu a 

charakteru výroby. Z předchozích údajů jej můžeme nepřímo odvodit. Výroba probíhá 

po jednotlivých kusech nebo v malých sériích, zpravidla do 10 kusů. Pro výrobky je 

charakteristické, že celkové náklady se odvíjí především od spotřeby materiálu, tj. podíl 

přímých mezd na celkových nákladech menšího výrobku je vyšší než podíl přímých 

mezd na celkových nákladech většího výrobku. Obecně můžeme výrobu rozdělit do 

následujících kroků: 

 

1) Vypalování jednotlivých dílů z plechu na CNC laseru 

 

2) Ohýbání plechových dílů  

 

3) Příprava ostatních dílů a jejich připevnění k plechovým částem 

 

4) Svařování plechových dílů 

 

5) Broušení svařovaných částí 

 

6) Montáž, kompletace 

 

7) Kontrola 

 

8) Balení 

 

Důležité je také zmínit se o surovinách. Ty můžeme rozlišit do několika skupin:  

 

1) přímý materiál 

a. materiál, který je montován v nezměněné podobě 

b. materiál, který se musí v rámci výrobního procesu před montáží 

zpracovat; specifickým problémem u tohoto materiálu je odpad, který 
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při jeho zpracování vzniká a který je nutno likvidovat nebo jej lze 

využít pro výrobu dalších dílců 

c. dílce, které je výhodnější vyrábět ve větších sériích, než je potřebné 

v daném okamžiku 

d. materiál, který je zpracován mimo firmu – tento materiál firma pořídí 

a nechá jej zpracovat v rámci externí kooperace; na sklad se vrací 

jako jednotlivé dílce 

 

2) pomocný materiál 

a. nářadí 

b. lepidla 

c. svářecí hroty, pomocný materiál pro sváření 

d. obalový materiál 

3.2.3 Nevýrobní činnosti související s výrobou střediska 11 

 

 Nyní se pokusím vymezit činnosti, jenž lze rozdělit na dílčí jednotky (cost 

drivers), které lze přiřazovat přímo k jednotlivým zakázkám. Proto se pokusím rozčlenit 

jednotlivé útvary firmy podle obecného modelu organizačního uspořádání firmy na 

hlavní útvary, servisní útvary, u kterých lze vyčlenit některé náklady vhodné pro 

přímé přiřazování k zakázkám a správní útvary, jejichž náklady nelze ve většině 

případů přidělit jednotlivým zakázkám. Současný stav účetnictví tyto náklady 

nerozlišuje. 

 

Servisní útvary 

 

Konstrukce 

 

 Útvar konstrukce má v podnikatelské činnosti firmy významné postavení. Pro 

výrobní úsek zajišťuje konstrukční plán, materiálovou rozpisku a předběžný výrobní 

postup. Tyto činnosti konstruktérů lze rozdělit na konkrétní typy výrobků. Vzhledem 

k tomu, že každý typ výrobku si může vyžádat odlišný čas na vypracování 

konstrukčního řešení, je výhodnější zvolit jako jednotku výkonu časovou jednotku práce 
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konstrukčního oddělení než fixní sazbu konstrukčních nákladů na jeden typ výrobku. 

Náklady, které nelze přiřadit jednotlivým typům výrobku, jsou sledovány jako náklady 

útvaru výzkum a vývoj. 

  

Technologie 

 

 Tento útvar zajišťuje pro výrobu střediska 11 několik odlišných činností. 

Nejvýznamnější je programování CNC laserů. Tuto činnost lze jednoznačně přiřadit 

jednotlivým výrobním zakázkám. Podobně lze vymezit i další činnost - přípravu 

technologických postupů. 

 

 

 

Sklady 

 

 Z činností skladníků, které lze dělit mezi jednotlivé výrobní zakázky, můžeme 

jmenovat výdej materiálu na zakázky. Činnost přijímání materiálu lze přiřadit zakázce 

jen v případě, že je spojena s příjmem materiálu na konkrétní výrobní zakázku. Ostatní 

činnosti související s příjmem materiálu a jeho skladováním nelze přiřazovat 

konkrétním výrobním zakázkám. 

 

Expedice 

 

 Pro tento útvar je charakteristické, že veškerou činnost lze rozdělit na dílčí 

jednotky, avšak podobně jako u obchodního úseku lze náklady dělit nikoliv na 

jednotlivé výrobní zakázky, ale na obchodní případy. Vzhledem k charakteru činnosti 

budu náklady tohoto útvaru řadit mezi náklady odbytové režie. 

 

Kontrola 

 

U tohoto střediska se dostáváme k jednomu z rozporů v nákladovém členění 

firmy s členěním podle linie výkonu. Z hlediska odpovědnostního je sice toto středisko 
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soustředěno pod vedením jedné osoby, z hlediska výkonového jsou zde však 

„smíchány“ náklady na kontrolu všech produktů podniku. Při bližším pohledu však 

můžeme odlišit náklady na jednotlivé výrobní programy. Lze tedy vymezit nejen 

mzdové náklady příslušející k výrobě střediska 11, ale také ostatní náklady, které 

pracovník kontroly střediska 11 pro svou činnost vyžaduje. Z charakteru této činnosti 

můžeme odvodit, že ji lze rozdělit na dílčí jednotky, které lze přiřazovat jednotlivým 

zakázkám. 

 

Správní útvary: 

 

Výrobní režie 

 

 Činnost útvaru výrobní režie je velmi široce zaměřena. Ze zaměstnanců jsou 

k tomuto útvaru přiřazeni jak pracovníci, jejichž činnost lze přiřadit jednotlivým 

zakázkám (plánovač), tak i pracovníci, u nichž to nelze (údržba, výrobní ředitel). To 

stejné platí i o ostatních nákladů tohoto střediska. Jako celek tento útvar bude vhodné 

zahrnout do správní režie. 

 

Nákup 

 

Z činnosti oddělení by sice bylo možno vyčlenit činnosti, které by bylo možno 

přiřadit jednotlivým zakázkám, např. objednání a poptávání speciálního materiálu pro 

konkrétní zakázku. Tyto případy se však vyskytují zřídka. Ostatní náklady nelze 

alokovat přímo ani nelze stanovit vhodnou rozvrhovou základnu. Činnost nákupu lze 

tedy považovat za činnost, kterou nelze přiřazovat jednotlivým zakázkám a bude 

vhodné ji zahrnout  do správní režie. 

 

Obchodní oddělení 

 

 U obchodního oddělení lze vymezit činnosti, které lze dělit mezi jednotlivé 

zakázky. Problémem je však diferenciace mezi zakázkou ve smyslu výrobním (výrobní 

příkaz) a obchodním případem, která zpravidla obsahuje několik druhů výrobků a může 
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odpovídat více výrobním zakázkám. Činnost obchodního úseku lze totiž dělit na rozdíl 

od činností jiných útvarů právě na obchodní případy, a to zejména náklady související 

s odbytem. Významné množství nákladů obchodního úseku však mezi jednotlivé 

obchodní případy členit nelze. Jedná se zejména o náklady na vytváření propagačních 

materiálů, reklamních předmětů, náklady na veletrhy, náklady na návštěvy obchodních 

partnerů, které nesouvisí s konkrétní zakázkou apod.  

 

Ostatní správní útvary 

 

 Ostatní útvary můžeme zařadit mezi ty, jejichž činnost nelze dělit na jednotky 

tak, aby je bylo možno přiřadit k jednotlivým zakázkám či obchodním případům. 

Těmito útvary jsou správa a údržba majetku, finanční oddělení, vedení firmy a 

nákladové středisko nerozlišené náklady. Závěrem této analýzy si musíme uvědomit 

nepříjemnou skutečnost. Správní útvary totiž slouží nejen oddělení výroby střediska 11, 

ale také v úseku ostatních výrobních středisek. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalý 

objem nákladů, je nutno tomuto problému věnovat zvláštní pozornost. 

 

3.3 Analýza informačního systému 

 

 Firma v současnosti využívá informační systém, který firmě umožňuje: 

 

 evidenci obchodních případů – objednávky, expediční příkazy, fakturace 

 skladovou evidenci – objednávky, stav skladu on-line 

 výrobní evidence – výrobní příkazy, materiálové rozpisky, technologické 

postupy 

 vedení účetnictví 

 

Podrobněji využívání informačního systému proberu v návaznosti na účetnictví. 

Zaměřím se zejména na informace pro vyhodnocování hospodaření jednotlivých 

středisek a rentability jednotlivých zakázek. Pro účely vyhodnocování nákladů na 

jednotlivé zakázky má největší význam evidence a účtování pohybů nedokončené 
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výroby. Prostřednictvím informačního systému lze  evidovat tyto pohyby nedokončené 

výroby: 

 

 výdej materiálu na zakázku – součástí výrobního příkazu je materiálová 

rozpiska, která slouží ke generování výdejky materiálu 

 výdej polotovarů na zakázku – rozpis polotovarů jsou součástí materiálové 

rozpisky, přičemž generování výdejky probíhá stejným způsobem jako u 

materiálu; u polotovarů však nejsou v současnosti výdejky zahrnovány do účetní 

evidence 

 evidence výrobních operací – součástí výrobního příkazu je soupis výrobních 

operací; prostřednictvím terminálů a čárových kódů lze evidovat odvedené 

činnosti na zakázce, přičemž se zaznamenává pracovník a doba jeho činnosti na 

zakázce; v rámci informačního systému lze vypočítat přímou mzdu jako součin 

odpracované doby a příslušné kalkulační sazby, jejíž výpočet ozřejmím později; 

informační systém navíc umožňuje evidovat, zda byla operace provedena 

útvarem, který výrobu obvykle provádí, nebo útvarem jiným 

 evidence kooperací – umožňuje evidovat náklady vzniklé externími dodávkami; 

informační systém umožňuje tuto informaci provázat se záznamem o přijaté 

faktuře 

 ostatní přímé náklady – slouží k evidenci přímých nákladů, které se vztahují 

přímo k zakázce, např. činnosti prováděné externím dodavatelem 

 odvedení na sklad - po ukončení výroby je možno generovat příjemku na sklad 

hotových výrobků; systém dokáže vypočítat cenu výrobku, která je součtem 

nákladů evidovaných v rámci výrobního příkazu 

 odvedení do zmetků – umožňuje sledovat náklady zmetkovitosti 

 odvedení do úbytků – umožňuje sledovat dodatečné náklady vzniklé 

v souvislosti se zakázkou 

 

Tyto pohyby mohou obsahovat následující položky: 

 

 materiál 

 materiálová režie – systém ji počítá procentem z přímého materiálu (na Kč) 
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 kooperace 

 mzda – lze rozlišit na přípravnou, jednicovou a ukončovací 

 režie střediska – systém ji počítá procentem z mezd střediska 

 režie provozu – systém ji počítá procentem z mezd střediska 

 režie pracoviště – systém ji počítá procentem z mezd pracoviště 

 náklady na pracoviště – umožňuje evidovat fixní náklady na jednotku času 

 ostatní přímé náklady 

 výnos z vedlejších produktů 

 opotřebení nářadí – lze evidovat opotřebení časové nebo kusové 

 nespecifikované náklady 

 celková cena – součet všech nákladů 

 

U těchto položek lze navíc z celkových nákladů vymezovat i náklady přímé. Je zřejmé, 

že pro určité typy pohybů nedokončené výroby mají smysl pouze některé z výše 

uvedených položek, např. v rámci výdeje materiálu se neobjeví položka mzda. 

 

Komentář: 

 

Význam evidence pohybů je zejména v tom, že informační systém umožňuje zaúčtování 

každého z nich podle přednastaveného tzv. účetního kódu, který obsahuje účetní 

kontaci. Účetně lze odlišovat nejen celkovou částku pohybu nedokončené výroby, ale lze 

ji rozlišit podle výše uvedených položek pohybů. Abychom nemuseli přiřazovat účetní 

kód každému pohybu, lze nastavit pro každou zakázku tzv. skupinu účetních kódů, která 

automaticky danému pohybu nedokončené výroby přiřadí příslušný účetní kód. 
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4 Vlastní návrhy řešení 
 

 

Po provedení analýzy vnitropodnikového účetnictví v podniku jsem zjistil, že 

stávající stav není příliš vyhovující z hlediska správného rozvrhování nákladů 

jednotlivým výrobkům a následného poskytování nepřesných informací pro 

rozhodování odpovědných pracovníků. Než přikročím k vlastnímu návrhu řešení, shrnu 

závažné nedostatky zjištěné v rámci této analýzy. Zejména upozorním na ty, které lze 

pomocí změn systému vnitropodnikového účetnictví zlepšovat. 

 K řešení těchto problémů se nabízí v podstatě dva způsoby, a to řešení 

jednoduché realizovatelné okamžité nebo řešení komplexní vyžadující změnu 

stávajícího systému sběru a vyhodnocování dat. Lze stanovit i způsob, který bude 

využívat stávajícího systému, pouze některé prvky bude doplňovat a rozšiřovat. Tyto 

způsoby budou následně prezentovány jako varianty vlastního návrhu řešení daného 

problému. 

 

 

4.1 Shrnutí současných problémů 

 

 

 Není zajištěna vhodná evidence a členění nákladů; nejsou odděleně evidovány 

některé druhy nákladů, jejichž členění je nezbytné pro jejich řízení. 

 Materiálová režie je přiřazována podle odpracovaných hodin na zakázce, což 

plně neodpovídá charakteru tohoto druhu nákladů. 

 Některé významné náklady jsou alokovány mezi vnitropodnikové útvary na 

základě odhadů či minulého vývoje. 

 Z dosavadního systému nelze sestavovat kalkulace neúplných nákladů; v případě 

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí zakázky tedy nelze stanovit minimální prodejní 

cenu na úrovni variabilních nákladů. 
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4.2 Návrh řešení 

 

Nyní přikročím k vlastnímu návrhu řešení definovaného problému. Vzhledem 

k vysokým nákladům na zavádění vnitropodnikového účetnictví ve firmě navrhuji více 

variant tak, aby vedení firmy mohlo zvolit mezi: 

 

 variantou rychle a levně realizovatelnou, ale méně přesnou 

 variantou vyžadující delší a dražší implementaci, ale zlepšující vyhodnocování 

nákladů ve firmě s využitím některých již implementovaných prvků 

vnitropodnikového řízení 

 variantou nejvíce náročnou na implementaci, kterou považuji za daných 

podmínek za ideální řešení, avšak zároveň vyžadující vybudování nového 

informačního systému 

 

Jednotlivé varianty budou navrženy s ohledem na specifika firmy a možnosti 

informačního systému firmy. 

 

V zásadě  je nutné nerealizovanou produkci oceňovat na úrovni vlastních 

nákladů výkonu. Nebudeme rozlišovat způsob oceňování nedokončené výroby, 

polotovarů a výrobků. Všechny tyto druhy zásob vlastní výroby budou oceňovány podle 

spotřeby přímých nákladů, ke kterým budou ihned připočítány přirážky nepřímých 

nákladů v plánované výši, aby byla zachována souvislost členění nepřímých nákladů s 

časem odpracovaným na zakázce. Tento postup však plně neodpovídá Českým účetním 

standardům (č.015-Zásoby) ani Mezinárodním účetním standardům (IAS 2). Tento 

rozdíl bude ve finančním účetnictví řešen formou oceňovacích odchylek k zásobám 

vlastní výroby pomocí analytických účtů. Pro účely vnitropodnikového řízení však bude 

výhodnější oceňovat výrobky způsobem navrženým v předkládaných variantách. 

Účetní systém by měl být zaváděn především kvůli možnosti řízení nákladů ve 

výrobě, zejména na jejich kontrolu. Proto bude navržené řešení založeno především na 

účtování nedokončené výroby, které umožní sledovat náklady výroby podle místa a 

okamžiku vzniku. Jednotlivé účty musí umožňovat sledování nákladů v členění podle 

kalkulačního rozdělení nákladů tak, aby bylo možno porovnávat skutečnou výši nákladů 
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s přirážkami nepřímých nákladů na jednotlivé zakázky v plánované výši. Konkrétní 

způsob kalkulačního členění nákladů a potažmo i tvorba vhodného účtového rozvrhu 

bude vycházet z návrhu řešení jednotlivých variant níže uvedených.  

 

4.2.1 Varianta 1  

 

 Tato varianta spočívá v jednodušším způsobu přiřazování nákladů jednotlivým 

zakázkám. Na jednotlivých zakázkách budou evidovány pouze přímé náklady, 

zahrnující: 

 

 přímý materiál 

 polotovary v ocenění dále uvedeném 

 náklady na externí kooperace 

 přímé mzdy 

 ostatní přímé náklady, které jsou přiřazovány k zakázkám (speciální materiál) 

 

Ostatní náklady s výjimkou nákladů odbytové režie budeme považovat za nepřímé. 

Nepřímé náklady nebudou pro účely kalkulace dále členěny a na jednotlivé zakázky 

budou rozvrhovány na 1 Kč přímých nákladů. Jedná se zejména o: 

 

 variabilní režijní náklady výroby 

 fixní náklady výroby 

 zásobovací režie 

 správní režie 

 

Oceňování polotovarů 

 

Některé z dílců hotového výrobku jsou z ekonomických důvodů vyrobeny nikoliv na 

zakázku, ale v množství, které je výhodné z hlediska přípravy výroby (nastavení CNC 

strojů apod.). Náklady na výrobu dílce potom vypočteme následujícím způsobem: 

 



 53 

 přímý materiál 

 přímé mzdy 

 režie v plánované výši rozvržená na 1 Kč přímých nákladů 

 celkové náklady na zakázku 

 : počet kusů na zakázku 

 náklad na 1ks 

 

Oceňování konečného produktu 

 

Jak bylo výše uvedeno, rozvrhovou základnou pro přiřazování nepřímých 

nákladů budou přímé náklady. Podle předem stanovených režijních nákladů  bude 

stanovena sazba režijních nákladů na 1 Kč stanovených přímých nákladů. K řízení 

nepřímých nákladů bude využita metoda standardních nákladů a bude prováděna 

analýza odchylek vznikajících mezi součtem přiřazených nepřímých nákladů na 

zakázky vyráběné v daném období a součtem skutečných nepřímých nákladů v daném 

období. 

 

      Nepřímé náklady 

 Koeficient režie  =  

      Přímé náklady 

 

 Nepřímé náklady na zakázku = přímé náklady * koeficient režie  

 

Náklady konečného produktu poté vypočteme následujícím způsobem: 

 

 přímý materiál 

 polotovary (viz předchozí postup) 

 přímé mzdy 

 nepřímé náklady v plánované výši 

 celkové náklady zakázky 

 : počet kusů 

 náklady na 1 ks 
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Změny v evidenci: 

 

 Tato varianta nebude vyžadovat zásadnější změny v účetní agendě. Významnější 

změnou bude jen změna sazby v informačním systému, která bude obsahovat 

hodinovou mzdu pracovníka podle příslušného tarifu. Nepřímé náklady budou při 

evidování nedokončené výroby pomocí informačního systému přiřazeny každému 

pohybu nedokončené výroby prostřednictvím položek „materiálová režie“ a „režie 

provozu“, kterou systém automaticky vypočítá podle stanovené sazby. 

 

Výhody: 

 

 jednoduchost 

 využití stávajícího účetního systému 

 

Nevýhody: 

 

 nepřesnost 

 závislost režijních nákladů na výrobek na spotřebě materiálu – materiálově 

náročnější výrobky budou celkově více nákladné bez ohledu na pracnost výroby 

 nelze zjistit, zda odchylka mezi plánovanými a skutečnými nepřímými náklady 

byla způsobena jiným objemem výroby nebo změnou nákladů 

 

4.2.2 Varianta 2 

 

 Toto varianta bude využívat stávajícího sledování nákladů dle 

vnitropodnikových útvarů. Náklady těchto útvarů jsou plánovány, takže lze bez 

dodatečných úprav systému vnitropodnikového hospodaření zjistit náklady na jednotku 

podle dané rozvrhové základny. Z nich některé určíme jako útvary, u nichž lze vymezit 

jednotku výkonu. Tyto náklady můžeme tedy přiřazovat zakázkám přímo. Z ostatních 

středisek vymezíme: 
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o útvary, jejichž náklady budeme rozvrhovat prostřednictvím času, který zakázka 

stráví ve výrobním procesu 

o útvary, jejichž náklady budeme rozvrhovat prostřednictví přímého materiálu 

 

Takto vymezené rozvrhové základny budeme využívat pro přiřazování nepřímých 

nákladů na zakázku v plánovaných cenách. K řízení nepřímých nákladů budeme 

následně využívat porovnání nákladů rozvrhovaných na jednotlivé zakázky se 

skutečnou výší nákladů, které budeme v průběhu období sledovat odděleně podle 

způsobu jejich rozvrhování na zakázky, tj. podle kalkulačního členění. 

 Současný systém nákladových středisek, který budeme využívat pro přiřazování 

nákladů, byl popsán v rámci analýzy stavu vnitropodnikového účetnictví ve firmě. Při 

detailnějším náhledu však zjistíme, že některé z nich obsahují náklady přímé i nepřímé. 

Vhledem k tomu, že tyto náklady jsou již v současnosti účtovány odděleně, lze jejich 

výši poměrně snadno vyčíslit. Tento problém se týká nákladů ve střediscích: 

 

Středisko 11 

 Středisko 12 

 Středisko 13 

 Středisko 14 

 Středisko 50 

 

Mezi přímé náklady těchto středisek zařadíme zejména: 

 

 přímý materiál 

 přímé mzdy 

 kooperace 

 ostatní přímé náklady 

 

Mezi nepřímé náklady v těchto střediscích zařadíme zejména: 

 

 pomocný materiál, nářadí, pracovní pomůcky 

 energie a plyny 
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 opravy strojů a zařízení 

 nájemné 

 ostatní služby s výjimkou kooperací 

 osobní náklady s výjimkou mzdových nákladů 

 odpisy strojů a zařízení 

 odpisy budovy 

 

V rámci této varianty bude nutné řešit problém vyplývající z analýzy s dělením 

nákladů mezi jednotlivé výrobní útvary odhadem. Především pro zpřesnění kalkulace 

nákladů výroby by měla být zavedena oddělená evidence spotřeby elektrické energie a 

ostatních neskladovatelných dodávek a důsledná skladová evidence pomocného 

materiálu pro výrobu. Jedná se především o tyto suroviny: 

 

- brusné kotouče 

- nářadí 

- technické plyny 

 

Tato evidence umožní tyto náklady sledovat odděleně podle jednotlivých výrobních 

středisek a přiřazovat je jako výrobní nepřímé náklady k zakázkám daného výrobního 

střediska podle skutečné spotřeby těchto surovin v daném výrobním středisku a tím i 

zjistit skutečnou odpovědnost za vznik těchto nákladů. Rovněž poté bude možno tyto 

náklady rozvrhovat pouze na ty zakázky, jejichž objem tyto náklady ovlivňuje. 

 

Dalším krokem bude vyčlenění středisek, jejichž náklady budeme přiřazovat 

přímo pomocí vypočítaných nákladů na jednotku výkonu: 

  

Středisko 17 – technologie  

Středisko 70 – konstrukce 

Středisko 32 – expedice 

Středisko 60 – kontrola 
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Středisko kontroly by mělo v rámci evidence odděleně sledovat náklady na jednotlivé 

výrobní programy, a to vzhledem k jejich snadné vymezitelnosti. Ze střediska expedice 

by měly být takto přiřazovány pouze náklady související s balením výrobků, tj. pouze 

obalový materiál, neboť vlastní balení provádí pracovníci montáže. Nejdůležitějším 

úkolem bude v rámci těchto středisek vymezit tzv. cost drivers, jednotky, pomocí 

kterých budeme tyto náklady přiřazovat jednotlivým zakázkám. Pro každé z vybraných  

středisek tedy zvolíme vhodnou veličinu charakterizující jednotku výkonu tohoto 

střediska: 

 

o technologie – hodina práce 

o konstrukce – hodina práce 

o expedice – balení (expediční jednotka) 

o kontrola – provedená kontrola 

 

Nákladové ocenění jednotky výkonu těchto středisek bude provedeno jako podíl 

plánované výše nákladů těchto útvarů za dané období a plánovaného počtu provedených 

výkonů. V rámci informačního systému budou poté stanoveny sazby za příslušnou 

jednotku. Abychom mohli tyto náklady přiřadit jednotlivým zakázkám, bude nutné je 

evidovat v rámci evidence nákladů na výrobním příkaze. Provedená činnost bude tedy 

zaevidována jako položka „ostatní přímý náklad“. Výši nákladu vypočte informační 

systém automaticky. Výpočet si představíme na středisku konstrukce: 

 

               náklady střediska 70 

 Hodinová sazba konstrukce = 

             odpracované hodiny 

 

 

podíl konstrukce na zakázce = hodinová sazba konstrukce * počet hodin vykázaných na zakázce 

 

 

Dalším krokem bude rozdělení zbývajících útvarů z hlediska vztahu k výrobě a 

vymezení jejich rozvrhových základen. Rozdělení středisek potom bude vypadat 

následovně: 
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Výrobní režie 

 

Středisko 16 – výrobní režie 

 Středisko 71 – výzkum a vývoj 

 

U těchto nákladů bude rozvrhovou základnou hodina práce na zakázce.  

 

         Náklady střediska 16 + 71 

Hodinová sazba výrobní režie =  

      Odpracované hodiny ve výrobě 

 

Výrobní režie = hodinová sazba výrobní režie * počet hodin na zakázku 

 

V informačním systému bude výrobní režie evidována v rámci evidence výrobních 

operací, a to prostřednictvím položky „režie střediska“, kterou systém automaticky 

vypočítá podle zadané hodinové sazby výrobní režie. 

 

 

Zásobovací režie 

 

 Středisko 18 – sklad 

 

Rozpočtovou základnou bude v tomto případě spotřeba materiálu v Kč. 

 

      Náklady střediska 18 

Koeficient zásobovací režie =  

         Přímý materiál 

 

Zásobovací režie = koeficient zásobovací režie * přímý materiál 
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V informačním systému bude tento druh nepřímých nákladů evidován v rámci výdeje 

materiálu, a to prostřednictvím položky „materiálová režie“, kterou systém automaticky 

vypočítá prostřednictvím zadaného koeficientu zásobovací režie. 

 

 

Správní režie 

 

Středisko 23 - nákup 

Středisko 30 – obchodní (bez nákladů odbytové režie) 

Středisko 40 – správa a údržba majetku  

 Středisko 22 – finanční úsek 

 Středisko 80 – vedení firmy 

 

U těchto nákladů bude rozvrhovou základnou hodina práce na zakázce. Výpočet bude 

obdobný jako u výrobní režie. V informačním systému bude evidence probíhat 

prostřednictvím položky „náklady na pracoviště“. 

 

          Náklady střediska 23 + 30 + 40 + 22 + 80 

Hodinová sazba právní režie =  

      Odpracované hodiny ve výrobě 

 

Správní režie = hodinová sazba správní režie * počet hodin na zakázku 
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Výsledná kalkulace bude potom sestavována následujícím způsobem: 

 

přímý materiál 

přímé mzdy 

polotovary 

kooperace 

ostatní přímé náklady 

podíl konstrukce (stř.70), technologie (stř.17), nákupu (stř.23), expedice (stř.32) 

a kontroly (stř.60) na zakázce  

výrobní režie (stř.16,71) 

zásobovací režie (stř.18) 

správní režie (stř.23,30,40,22,80)  

náklady na zakázku 

: počet kusů v zakázce 

náklady na 1 kus 

 

Porovnáním s prodejní cenou za 1 kus zjistíme následně zisk na 1 kus výrobku. 

 

 

Změny v evidenci: 

 

 K využití této varianty bude nutné změnit evidenci výrobních operací, a to 

způsobem naznačovaným v jednotlivých krocích. Především bude nutno zajistit 

oddělené účtování skutečných nepřímých nákladů tak, aby bylo možno srovnávat jejich 

výši s přirážkami rozvrhovanými podle plánované výše nákladů. Proto bude nutné 

odlišně sledovat také v pohybech nedokončené výroby rozvrhované nepřímé náklady 

v plánované výši, a to podle jednotlivých druhů (výrobní režie, zásobovací režie, 

správní režie, apod.). 
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Výhody: 

 

 využití stávající organizační struktury 

 zkvalitnění evidence a hospodaření s materiálem a neskladovatelnými zásobami 

 přesnější evidence nákladů než u varianty 1 s rozvrhováním veškerých 

nepřímých nákladů prostřednictvím přímých nákladů 

 

Nevýhody: 

 

 systém prakticky neumožňuje přiřazovat několik položek nepřímých nákladů, 

takže nelze přesně vymezit odpovědnost jednotlivých vnitropodnikových útvarů 

v případě vzniku odchylky; navíc může dojít i k vzájemné kompenzaci odchylek 

v případě překročení plánovaných nákladů u jednoho střediska a současné 

úspoře nákladů u druhého střediska v rámci jednoho druhu nepřímých nákladů 

 některé z útvarů obsahují jak náklady výrobní režie, tak náklady správní a 

odbytové režie, což může způsobit nesprávné přiřazování nákladů 

 systém neumožňuje sledovat náklady podle závislosti na objemu výroby 

 

4.2.3 Varianta 3  

 

Při bližším pohledu na předchozí varianty návrhu řešení zjistíme, že jsou pouze 

modifikací stávajícího stavu. Jejich hlavní nevýhodou však je, že v rámci jednotlivých 

zakázek nelze stanovit příspěvek ke krytí fixních nákladů a zisku, kterýžto může být 

jedním z rozhodujících kritérii pro přijetí či odmítnutí obchodní zakázky. Dalším 

nedostatkem předchozích variant je absence podrobného systému srovnávání souhrnu 

rozvrhovaných nepřímých nákladů v plánované výši a skutečné výše nepřímých 

nákladů. Pro lepší hospodaření firmy je nutné řídit nejen režijní náklady spojené se 

správou, ale také je nutné sledovat a řídit variabilní náklady, zejména ve výrobě. 

Realizace této varianty bude tedy spočívat ve sledování nákladů odlišném od 

dosavadní struktury, zaměřené na odpovědnost vedoucích nákladových středisek. 

Nejdůležitějším hlediskem bude v tomto případě sledování nákladů po linií výkonu. 

Náklady budou sledovány odděleně podle jejich závislosti na objemu výroby a podle 
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toho, na kterém pracovišti vznikají. Sledované náklady na výrobu budeme proto třídit 

podle následujících hledisek: 

 

První hledisko – přímá souvislost se zakázkou: 

 

- přímé náklady 

- nepřímé náklady 

 

Druhé hledisko – pracoviště: 

 

- pracoviště 11 

- pracoviště 12 

- pracoviště 50 

- CNC laser pracující pro více výrobních středisek 

 

Třetí hledisko – podle závislosti na objemu výroby 

 

- variabilní náklady 

- fixní náklady 

 

Přímé náklady vymezené v prvním stupni členění budeme přiřazovat přímo 

zakázce. Mezi těmito náklady budeme evidovat zejména: 

 

- náklady na přímý materiál 

- náklady na polotovary (bude popsáno níže) 

- přímé mzdy 

- náklady na externí kooperace 

- ostatní přímé náklady 

 

Členění nepřímých nákladů ve výrobě na jednotlivá pracoviště pomůže 

vymezit, kde náklady skutečně vznikají resp. ke kterému z pracovišť je lze přiřadit. 

Takto lze vymezit odpisy výrobních prostředků, které jsou určeny výhradně pro dané 
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pracoviště. Dále sem můžeme přiřadit náklady na pomocný materiál a neskladovatelné 

zásoby. Problém s přidělováním těchto nákladů jsem řešil již ve variantě 2, takže jen 

stručně připomenu, že pokud bude chtít firma takto sledovat náklady, bude nutné zavést 

skladovou evidenci pomocného materiálu ve výrobě a jeho výdeje na jednotlivá 

pracoviště, stejně jako evidenci spotřeby neskladovatelných dodávek, zejména 

elektřiny. V případě třetího hlediska – členění podle závislosti na objemu výroby bude 

potřeba dále rozlišovat zejména náklady ovlivněné množstvím vyráběných výrobků, což 

budou zejména náklady výrobní režie. Nepřímé náklady vznikající při výrobě na 

pracovišti 11 budeme tedy členit na: 

 

- variabilní náklady – pomocný materiál, elektřina 

- fixní náklady – odpisy zařízení 

 

Zvláštním případem pracoviště je CNC laser pracující pro více pracovišť, a to 

pracoviště 11 a 12. Náklady související s tímto pracovištěm bude nutné sledovat 

odděleně od obou těchto pracovišť, abychom mohli výkony tohoto pracoviště (tedy 

náklady obou výše uvedených pracovišť) správně přidělit příslušné zakázce. Tyto 

náklady budeme sledovat ve stejném členění, jako u pracoviště 11, tedy: 

 

- variabilní náklady – elektřina, technické plyny 

- fixní náklady – odpisy stroje 

 

Aby bylo možno tyto náklady rozvrhovat na jednotlivé zakázky, stanovíme pro ně 

zvláštní sazbu režie, kterou vypočteme jako podíl nákladů dle předchozího členění a 

počtu strojových hodin. Takto vypočteme dvě sazby: hodinovou sazbu variabilní režie a 

hodinovou sazbu fixní režie. Tyto sazby budou představovat plánovanou výši režie, 

kterou bude informační systém automaticky rozvrhovat na zakázky podle evidovaných 

strojových hodin CNC laseru prostřednictvím položky „náklady pracoviště“ v pohybech 

nedokončené výroby. 
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Ostatní nevýrobní náklady – náklady servisních útvarů budeme členit 

v podobném duchu jako nepřímé náklady výroby, tedy na fixní a variabilní. Z těchto 

útvarů vyčleníme ty, jejichž výkon lze rozdělit na jednotky. Těmito útvary jsou: 

 

- konstrukce 

- technologie 

- kontrola  

- expedice 

 

U těchto nákladů budeme moci postupovat jako u varianty 2, tedy stanovíme pro každý 

typ nákladů cost drivers, jednotky výkonu těchto pracovišť a budeme tyto náklady 

přiřazovat podle toho, kolik jednotlivé zakázky těchto výkonů spotřebují. Jak vyplývá 

z výše uvedeného seznamu, pro tento případ bude výhodné využívat současného 

rozdělení odpovědnostních středisek s tím, že útvar kontroly bude vhodné rozdělit podle 

jednotlivých výrobních programů.  

 

 Zvláštní pozornost budu věnovat nákladům spojeným se zásobami. Tyto 

náklady jsou v obou předchozích variantách návrhu řešení rozvrhovány jako 

materiálová režie prostřednictvím rozvrhové základny přímý materiál. V rámci snahy 

navrhnout ideální řešení se nabízí možnost evidovat materiál v informačním systému 

v ocenění zahrnujícím veškeré pořizovací náklady. Vzhledem k možnostem 

informačních toků (v okamžiku evidence příjmu materiálu není známa výše všech 

pořizovacích nákladů) a s ohledem na výši vedlejších pořizovacích nákladů (přibližně 

1% ceny pořízení materiálu) se můžeme v našem případě spokojit s rozvrhováním 

těchto nákladů na jednotlivé zakázky prostřednictvím režijní přirážky k přímému 

materiálu. 

 

Další nevýrobní náklady zahrneme do tzv. správní režie. Mezi ně patří zejména 

náklady související s řízením firmy, tedy zejména náklady na administrativu a další 

činnosti přímo nesouvisející s výrobou (např. správa informačního systému). 

Rozvrhovou základnou budou hodiny odpracované ve výrobě.  
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Kalkulační systém 

 

Nyní navrhnu, jak by měl vypadat ideální kalkulační systém v dané firmě. Při 

sestavení nabídkové ceny by měla být v maximální možné míře využita propočtová 

kalkulace, která by se vzhledem k časovým omezením a nedostatku informací 

v okamžiku sestavování mohla provádět následujícím způsobem: 

 

o nalezení podobného výrobku dříve vyráběného na základě podobnosti 

materiálové a pracnosti 

o zjištěnou  cenu materiálu změnit podle aktuálních cen v informačním systému 

o podle zjištěné pracnosti přiřadit aktuální mzdové tarify a režijní přirážky 

 

 

V rámci technologické přípravy výroby bude sestavována operativní kalkulace. 

Ta slouží především ke sledování množstevních odchylek mezi plánovanou a skutečnou 

spotřebou materiálu a plánovaným a skutečným odpracovaným časem na zakázce. Ta 

by měla obsahovat: 

 

 přímý materiál v plánovaném ocenění 

 polotovary v plánovaném ocenění 

 kooperace  

 ostatní přímé náklady 

 plán odpracovaného času na pracovišti 11 

 plán odpracovaného času na pracovišti CNC laser 

 

Vzhledem k tomu, že polotovary, které firma vyrábí předem z ekonomických 

důvodů společně pro více zakázek, se evidují na zvláštních zakázkových listech, bude 

nutné sestavovat výsledné kalkulace nákladů na výrobu polotovarů tak, aby bylo 

možno použít tohoto ocenění při výsledné kalkulaci konečného produktu. Kalkulační 

vzorec bude sestaven následujícím způsobem: 
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přímý materiál 

přímé mzdy 

kooperace 

ostatní přímé náklady 

variabilní výrobní režie pracoviště 11 

fixní výrobní režie pracoviště 11 

variabilní výrobní režie pracoviště CNC laser 

fixní výrobní režie pracoviště CNC laser 

fixní správní režie 

náklady na zakázku 

: počet kusů na zakázku 

náklady na 1 kus  

 

Náklad zjištěný na 1 kus bude cenou za jednotku při příjmu polotovaru na sklad. 

V této ceně bude také daný polotovar vydáván a evidován v rámci přímých nákladů 

na příslušnou zakázku. 

Výsledná kalkulace konečného produktu bude v tomto případě sestavena 

následujícím způsobem: 

 

přímý materiál 

přímé polotovary v ocenění výše uvedeném 

přímé mzdy 

kooperace 

ostatní přímé náklady 

variabilní výrobní režie pracoviště 11 

fixní výrobní režie pracoviště 11 

variabilní výrobní režie pracoviště CNC laser 

fixní výrobní režie CNC laser 

fixní správní režie 

náklady na zakázku 

: počet kusů 

náklady na 1 kus 
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Náklad zjištěný za 1 kus bude podobně jako u polotovarů cenou za jednotku při příjmu 

hotových výrobků na sklad. 

 

Vzhledem k tomu, že jsou členěny náklady podle závislosti na objemu výroby na 

fixní a variabilní, budeme výslednou kalkulaci výrobku sestavovat i způsobem 

kalkulace neúplných nákladů. Ta by měla sloužit ke zjišťování rentability 

jednotlivých výrobků, zákazníků či skupin výrobků prostřednictvím výpočtu příspěvku 

ke krytí fixních nákladů a zisku. Abychom mohli tímto způsobem vyhodnocovat 

obchodní případy, musíme nutně znát variabilní náklady resp. příspěvek ke krytí fixních 

nákladů a zisku za jednotlivé výrobky. Tyto dílčí krycí příspěvky můžeme poté shrnout 

podle zákazníků nebo podle skupin výrobků, čímž získáme důležitou informaci o tom, 

jak se tyto skupiny podílejí na tvorbě zisku. Schématicky lze vyjádřit takto: 

 

Výrobky odběratele A   Výrobky odběratele B   Výrobky odběratele C 

tržby (výnosy)   tržby (výnosy)   tržby (výnosy) 

- variabilní náklady   - variabilní náklady   - variabilní náklady 

= krycí příspěvek   = krycí příspěvek   = krycí příspěvek 

:  tržby    :  tržby    :  tržby  

= krycí příspěvek na 1 Kč tržeb   = krycí příspěvek na 1 Kč tržeb   = krycí příspěvek na 1 Kč tržeb 

 

Výše uvedeným způsobem můžeme vyhodnocovat zakázky za určité období, 

zpravidla rok. Tímto způsobem zjistíme, který odběratel nám nejvíce přispívá k pokrytí 

„provozních“ nákladů a tvorbě zisku. Může se totiž stát, že při výsledné kalkulaci 

metodou kalkulace plných nákladů budou některé výrobky ztrátové z důvodu odlišného 

vytížení výrobních kapacit. Nejvíce však tuto analýzu oceníme, pokud vyrábíme 

opakovaně některý z produktů. Pokud z vyhodnocení zakázky zjistíme, že jeho krycí 

příspěvek na korunu tržeb je nižší než průměrný krycí příspěvek na korunu tržeb celého 

podniku, můžeme v případě nedostatku výrobních kapacit a v případě, že se jedná o 

méně významného odběratele, výrobu odmítnout resp. nabídnout pozdější termín 

dodávky. 
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Změny v evidenci: 

 

Pro přehlednost by měly být zjišťovány náklady na jednotlivá pracoviště přímo 

ve vnitropodnikovém účetnictví nezávisle na finančním účetnictví. Zejména je nutné 

podobně jako o druhé varianty zajistit oddělené evidování nákladů dle kalkulačního 

členění. Nespornou výhodou je, že ačkoliv se významně zvýši množství evidovaných 

informací, pro přiřazování nepřímých nákladů budeme využívat možností současného 

informačního systému, který dokáže přiřazovat nepřímé náklady podle přímého 

materiálu a podle přímých mezd střediska nebo pracoviště. Jak bylo uvedeno na počátku 

návrhu řešení, bude nutné pro kontrolu vznikajících nákladů ve výrobě nutno pohyby 

nedokončené výroby účtovat. Pro tyto pohyby a jejich položky bude tedy nutno vymezit 

příslušná čísla účtů.  

Jak vyplývá z předchozího popisu, evidence pohybů nedokončené výroby bude 

účtována v plánované výši. Abychom mohli zjistit odchylky oproti skutečnosti a 

následně analyzovat jejich příčiny, potřebujeme zjistit skutečnou výši nákladů, což 

zajistí evidence nákladů vynaložených v daném období podle stanoveného kalkulačního 

členění. Tuto evidenci bude nutno vést odděleně od finančního účetnictví, neboť 

náklady budou členěny z jiného pohledu. Zjednodušené schéma této evidence ukazuje 

následující obrázek: 
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Zakázka č.1

přímé náklady KZ

…

rozvrh variabilní výrobní režie

rozvrh fixní výrobní režie KZ

rozvrh správní režie

…

KZ

Zakázka č.2

přímé náklady KZ

…

rozvrh variabilní výrobní režie

rozvrh fixní výrobní režie KZ

rozvrh správní režie

…

KZ

Zakázka č.3

přímé náklady KZ

…

rozvrh variabilní výrobní režie

rozvrh fixní výrobní režie KZ

rozvrh správní režie

…

KZ

souhrn skutečné výše 

nákladů fixní výrobní 

režie

souhrn rozvržených 

správních režii ze 

zakázek

Účty správní režie

souhrn skutečné výše 

nákladů správní režie

souhrn rozvržených 

variabilních výrobních 

režii ze zakázek

souhrn skutečné výše 

nákladů variabilní 

výrobní režie

Účty výrobní režie variabilní

souhrn rozvržených 

fixních výrobních režii ze 

zakázek

Účty výrobní režie fixní

odchylka

odchylka

odchylka

 

Obrázek 3 Schéma vyhodnocování nákladů na zakázky 

 

Ostatní změny v evidenci, které si tato varianta vyžaduje, byly již popsány 

v předchozích variantách. Jedná se zejména o evidenci pomocného materiálu a 

neskladovatelných zásob ve výrobě. 
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Výhody: 

 

 jsou sledovány odděleně stálé a proměnlivé nepřímé náklady, což umožňuje 

sledovat rentabilitu zakázky nezávisle na využití výrobní kapacity a lépe řídit 

jednotlivé typy nákladů 

 jsou využívány schopností stávajícího informačního systému bez dodatečných 

nákladů na pořizování dalších modulů či servisních zásahů 

 členění nákladů odpovídá potřebám pro objektivní kalkulace předběžné i 

výsledné 

 

Nevýhody: 

 

 náročná implementace 

 nutnost důkladného proškolení pracovníků, kteří budou evidovat náklady; 

v případě nesprávného označování nákladů budou následně tyto náklady špatně 

evidovány 

 vyšší nároky na přesnost evidence 
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Závěr 
 

 

 

Hlavním cílem této práce bylo optimalizovat vnitropodnikové účetnictví 

s ohledem na specifické podmínky v daném podniku při současné snaze využít 

maxima možností, které se zavedením kvalitního vnitropodnikového účetního 

systému nabízejí. K jejich dosažení bylo potřeba splnit dílčí cíle. Prvním z nich bylo 

seznámení se s teorií o účetních systémech, způsobech kalkulace nákladů a hodnocení 

rentability výrobků. Druhým z dílčích cílů bylo provést nejen analýzu samotné firmy a 

jejích procesů, ale i zhodnocení současného vnitropodnikového účetního systému.  

Ke splnění prvního dílčího cíle bylo nutné seznámit se s teorii zabývající se 

vnitropodnikovým účetnictvím. V souvislosti s tím jsem zjistil, že většina literatury je 

zaměřena velmi obecně a popisuje velmi zjednodušené nebo obecné modely. Ve 

skutečnosti však každá firma může mít na vytvoření kalkulačního systému specifické 

požadavky, což může vyžadovat vytvoření účetního systému zcela odlišného od 

teoretických příkladů.  

Splněním druhého dílčího cíle - analýzy podniku a jeho vnitropodnikového 

účetnictví jsem identifikoval problémy související s rozdělováním nákladů na jednotlivé 

zakázky způsobené nedokonalou evidencí a rozvrhováním nepřímých nákladů. 

Snažil jsem se proto navrhnout taková řešení, která by měla zajistit „pravdivější“ a 

„spravedlivější“ přiřazování nákladů na jednotlivé výrobky. To přispěje k možnosti 

správného stanovení pozice výrobků v portfolio analýze (např. matice BCG a její 

modifikace) a k lepší identifikaci pozice firmy na trhu.  Nesprávné rozvrhování těchto 

nákladů totiž může vést až ke špatným strategickým rozhodnutím odpovědných 

pracovníků. Dalším zásadním problémem, a tedy i důvodem pro hledání řešení, se 

ukázala nevyhovující evidence nákladů vznikajících ve výrobním procesu, která je 

nutná pro efektivní řízení těchto nákladů. Během analýzy se také ukázalo, že vytvoření 

systému kalkulací nebude jednoduchou záležitostí. Kalkulační systém je totiž nutné 

přizpůsobit možnostem evidence ve výrobě a schopnostem informačního systému. 

V praxi se totiž ukazuje, že největším problémem není samotné vytvoření kalkulačního 

systému, ale získávání kvalitních podkladů ve výrobě a na ní navazující tok 

informací.  
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Po splnění těchto dílčích cílů jsem přistoupil ke splnění hlavního cíle – k návrhu 

co nejefektivnějšího využívaní vnitropodnikového účetního systému, který by odstranil 

zásadní problémy zjištěné během analýzy podniku. Byly vytvořeny tři varianty 

stanovení kalkulačních metod a kalkulačního systému ve firmě tak, aby bylo možno 

volit vhodný kompromis mezi přínosem navrhovaného řešení a náklady, které si jeho 

implementace vyžádá. První z nich byla navržena v podstatě jako řešení, které lze 

prakticky okamžitě realizovat. Spočívá pouze ve zpřesnění dosavadního systému 

rozvrhování nepřímých nákladů na zakázku. Pro implementaci tohoto návrhu bude 

nutné provést pouze některá uživatelská nastavení informačního systému.  Druhá 

varianta podobně jako předchozí navazuje na současný systém vnitropodnikového 

účetnictví, ale vyžaduje již některé podstatnější změny. Jejím přínosem pro firmu může 

být nejen přesnější rozdělování nákladů  jednotlivým zakázkám, ale může přinést také 

hospodárnější využívání pomocného materiálu a nářadí ve výrobě. Třetí varianta 

navazuje na úpravy navrhované v rámci druhé varianty a některé její prvky dále 

rozšiřuje. Oproti předchozím variantám se odlišuje zejména ve sledování nákladů 

v závislosti na objemu výroby a ve vyšší míře využívání možností informačního 

systému, který firma v  současnosti používá. 

Přínosy navrhovaných řešení, zvláště třetí varianty, budou moci využívat 

pracovníci controllingu zabývající se řízením nákladů. Umožní jim lépe sledovat 

nepřímé náklady prostřednictvím odchylek skutečné výše od plánovaného množství. 

Nabízené řešení jim navíc umožní řídit náklady prostřednictvím flexibilních rozpočtů 

oddělujících variabilní a fixní nepřímé náklady. Dále budou moci navrhované řešení 

využívat pracovníci odpovědní za stanovování nabídkové ceny a pracovníci 

obchodního oddělení pro vyjednávání o prodejní ceně se zákazníky firmy. Skupinou 

uživatelů, pro jejíž rozhodování budou mít navrhované změny asi nejvýznamnější 

přinos, je vrcholové vedení podniku. Těm bude nový systém měření výkonnosti sloužit 

jako kvalitní podklad nejen pro jejich běžná, ale i pro důležitá strategická rozhodnutí. 

Podle mého názoru by se firma do budoucna měla zaměřit na realizaci  třetí 

varianty, která ji přináší možnost evidovat fixní a variabilní náklady podle 

jednotlivých zakázek, což může výrazně přispět k lepší informovanosti obchodníků 

před jednáním o ceně se zákazníkem. Dále tento způsob evidence může pomoci řídit 

jednotlivé náklady výkonu. Navrhované řešení by dále mohlo zlepšit využívání 
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informačního systému zejména pro sledování nákladů a potažmo i k odměňování 

zaměstnanců. Aby bylo možno navrhovaná řešení realizovat, je nutno zajistit evidenci 

všech výrobních operací včetně režijních přirážek. S tím souvisí i provádění výsledných 

kalkulací včetně vytvoření vhodného systému vykazování. Vzhledem k úzké 

návaznosti na účetnictví firmy bude realizaci této varianty možno zahájit nejdříve se 

začátkem následujícího účetního období, tedy k 1.1.2008. Vzhledem k nemalým 

organizačním změnám nutným k realizaci této varianty se spíše jako pravděpodobný 

jeví termín definitivního spuštění této podoby informačního a účetního systému od 

1.1.2009. Do té doby bude nutno zajistit zejména evidenci spotřeby pomocného 

materiálu, technických plynů a neskladovatelných zásob. Určitý čas také bude nutno 

věnovat přípravě účtového rozvrhu a s tím souvisejících změn nastavení informačního 

systému. Dále bude nutné vyzkoušet sběr dat a tok informací ve zkušebním provozu, 

aby bylo možno zavčas odhalit potenciální problémy související s evidováním a 

zpracováváním těchto údajů. 

Z dalších problémů, které by firma do budoucna mohla řešit pomocí 

vnitropodnikového účetnictví, se nabízí problém vyhodnocování nákladů spojených s 

dopravou k zákazníkům, pokud je tato součástí prodejní ceny. Také by vnitropodnikové 

účetnictví mohlo být využito pro kontrolu spotřeby materiálu ve vztahu k odpadům, 

jako jsou odřezky apod. Prostřednictvím informačního systému lze totiž evidovat odpad 

jako vedlejší produkt z výroby. Tento odpad je vykupován nebo využíván pro další 

výrobu a lze jej tedy odečítat z nákladů na přímý materiál u konkrétního výrobku. 

Řešení těchto problémů by však přineslo další požadavky na změny v evidenci oproti 

současnému stavu. 
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