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vybavení (dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva), na oběžná aktiva, která 
v současné době závisí zejména na podmínkách distribuce a prodeje konkrét-
ním zákazníkům (podmínkách splatnosti, dodacích podmínkách, spoluúčasti 
na prodejních nákladech distribuční sítě apod.).

1.3 Postavení controllera v podniku

Chceme-li odpovědět na otázku, jaké je postavení controllera v podniku, 
máme na mysli vymezení pozice controllera v hierarchii organizační struk-
tury podniku v obecné podobě, tedy v návaznosti na funkce, které by contro-
ller v souvislosti s informační podporou řízení podniku měl plnit. Konkrétní 
pozice controllera v konkrétním podniku záleží na řadě skutečností, jako je 
velikost podniku, charakter jeho činnosti, a zejména způsob a kvalita řízení 
podniku. Jakékoliv zobecnění požadavků je pak velmi obtížné. Jiné požadav-
ky jsou kladeny na schopnosti controllera, který je v pozici manažera útvaru 
controllingu čítajícího i desítky zaměstnanců, jiné na controllery jako pracov-
níky útvaru controllingu, kteří zodpovídají za různé dílčí úkoly (controlling 
marketingu, výroby, …), a jiné na controllera v „menším“ podniku, který 
musí sám obsáhnout celou agendu a často plní i další úkoly, nejčastěji v ob-
lasti fi nančního řízení či zpracování účetních informací fi nančního účetnictví.

Controller je v podniku zodpovědný za informační podporu řízení (Ma-
nagement Control), jejíž páteří je manažerské účetnictví. Při vymezení posta-
vení controllera je proto potřebné odlišit jeho pozici jako profese, tzn. povo-
lání, druhu činnosti, která vyžaduje odbornou kvalifi kaci, jejímž základem je 
manažerské účetnictví, a s tím související vymezení kompetencí controllera 
v rámci účetní profese. Zároveň je potřeba vymezit postavení controllera ve 
vztahu k řídícím pracovníkům. Controllingové informace jsou nejen pod-
kladem pro rozhodování řídících pracovníků, ale i důležitým nástrojem 
komunikace a ovlivňování chování vnitropodnikových struktur. 

Rozhodovací pravomoc controllera je ve vymezení obsahu a pojetí zá-
kladních účetních kategorií (nákladů, výnosů, zisku, příjmů, výdajů, ak-
tiv, vlastního kapitálu a závazků) pro potřeby hodnotového řízení, v zajištění 
vnitřní provázanosti a koordinovanosti těchto účetních informací v konkrét-
ních útvarech a za podnik jako celek. Výsledkem naplnění této funkce con-
trollera je zajištění provázanosti a zároveň i oddělení účetních informací 
vykazovaných navenek externím uživatelům v účetních výkazech a infor-
mací pro hodnotové řízení podniku a jeho vnitropodnikových struktur (útva-
rů, výkonů, procesů).

Postavení 
controllera
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Významné v této souvislosti je na straně jedné respektování důležitosti 
výkonných pravomocí fi nančního řízení podniku, zodpovědnosti za zveřej-
ňované informace fi nančního účetnictví v souladu se stanovenými pravidly 
(IFRS, US GAAP, národní účetní legislativy), zodpovědnosti za plnění záko-
nem stanovené daňové povinnosti; a na straně druhé respektování důležitosti 
a zodpovědnosti za vytvoření relativně nezávislého systému účetních infor-
mací pro řízení podniku, pro řízení procesu tvorby výkonů.

Vymezení postavení controllera v podniku ve vztahu k účetní profesi 
se historicky vyvíjelo ve dvou odlišných pojetích, a to v anglosaské oblasti 
a v německé oblasti. V anglosaské oblasti byly již od 20. let minulého století 
v podnicích s moderním řízením vytvořeny dvě klíčové funkce – controller 
a treasurer. Tyto pozice patří do širšího vrcholového vedení podniku. Cont-
roller nebo též „chief accounting offi cer“ je v tomto pojetí osoba zodpovědná 
za poskytování informací pro externí i interní uživatele; tzn. je zodpovědný za 
sestavení účetní závěrky a dalších externích výkazů, ale i za plnění daňových 
povinností. Interně je zodpovědný za poskytování informací managementu 
pro řízení (plánování, rozhodování, měření výsledků a jejich vyhodnocení) 
a za funkčnost vnitřního kontrolního systému. Hlavní úlohou controllera je 
zajistit věcnou správnost a transparentnost informací, aby byla zajištěna 
jejich nezávislost a nestrannost, a proto by controller neměl disponovat žád-
nou „výkonnou“ či rozhodovací pravomocí ve fi nanční či jiné oblasti řízení 
podniku. Treasurer je osoba zodpovědná za fi nanční řízení, fi nanční toky 
podniku, zajištění dostatečné likvidity a zhodnocování fi nančních prostředků.

Grafi ckým znázorněním zařazení controllera v organizační struktuře pod-
niku s relativně rozsáhlými pravomocemi v oblasti informační podpory ří-
zení, které jsou typické pro anglosaskou oblast, je schéma 1.3. Controller 
zastřešuje vzájemné vztahy manažerského, fi nančního a daňového účetnictví, 
což umožňuje vytvořit systém účetních informací, který chápe požadavky 
rozdílných uživatelů jako rovnocenné. Systém účetnictví je budován jako 
celek se třemi odlišnými subsystémy. 

Naproti tomu v německé oblasti je controller chápán jako profese, která 
poskytuje informace pro řízení. Úkolem controllera je zajistit informace pro 
sestavení plánů a rozpočtů, jejich porovnání se skutečností, zajistit trans-
parentnost hospodářských výsledků pro všechny úrovně managementu od 
podnikových politik ke strategii přes dlouhodobé plánování ke každodenním 
operacím. Úkolem controllera je zajistit, aby systémy, které navrhuje a spra-
vuje, byly vhodné a adekvátní pro řízení. Jedná se zejména o stanovení cílů, 
rozhodování a vymezení odpovědnosti. Práce controllera však téměř nijak 
nesouvisí s požadavky externích uživatelů. 
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Schéma 1.3  Postavení controllera v organizační struktuře podniku 
v anglosaské oblasti
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Při vymezení pozice a profese controllera v německém pojetí zcela chybí 
jeho vztah k účetnictví (fi nančnímu) a „účetním“. Tato skutečnost je dána his-
torickým vývojem, kdy v kontinentální Evropě bylo dlouhou dobu účetnictví 
silně regulováno státem a ovlivňováno jeho fi skálními zájmy. Finanční (hlav-
ní) účetní zodpovídá za fi nanční účetnictví – informace pro externí uživatele 
a často se jeho hlavní pozornost soustředí na zpracovatelskou část (bookkee-
ping). Controller informace zpracované fi nančním účetním transformuje do 
podoby vhodné pro řízení a řídící pracovníky. 

Grafi ckým znázorněním zařazení controllera v organizační struktuře 
podniku, který je svým postavením vybaven podstatně nižšími pravomocemi 
v oblasti koncipování systému účetních informací, je schéma 1.4. Jeho po-
stavení je na stejné úrovni jako „hlavního“ účetního zodpovědného za vedení 
fi nančního účetnictví a vedoucího zodpovědného za daňovou problematiku. 
Vzhledem k tomu, že obsah vykazovaných informací fi nančního účetnic-
tví externím uživatelům musí splňovat stanovená pravidla účetní regulace 
(ať již dle IFRS nebo US GAAP či národní legislativy), dostává se fi nanční 
účetnictví ve vztahu k manažerskému účetnictví (controllingu) do zvýhod-
něného postavení. Důležitost fi nančního účetnictví se násobí kontrolními 
mechanismy správnosti těchto informací, ať již v souvislosti s ověřením ex-
terním auditorem, či dokonce daňovou kontrolou. Výsledkem takovéto situ-
ace bývá, že je pro controllera obtížné se prosadit, pokud je pro hodnotové 
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řízení potřebná účetní informace, která se svým pojetím liší od informace ve 
fi nančním účetnictví. Jak bude v kapitole 3.2 Pojetí nákladů v nákladovém 
účetnictví vysvětleno, týká se to například zobrazení odpisů hmotných a ne-
hmotných dlouhodobých aktiv. 

Schéma 1.4  Postavení controllera v organizační struktuře podniku 
v německé oblasti
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Vedle vymezení pravomoci controllera v oblasti koncipování obsahu 
a pojetí účetních informací, případně i jejich relativně odlišného zobrazení ve 
fi nančním a manažerském účetnictví, je postavení controllera nezastupitelné 
ve vlastním koncipování vnitřní struktury systému účetních informací 
pro řízení. Tedy pravomoci v oblasti rozhodování o volbě konkrétních pří-
stupů k členění účetních informací, zajištění jejich vnitřní provázanosti s dal-
šími částmi manažerského informačního systému (například „modulu“ výro-
ba, personální řízení, dodavatelé, odběratelé, …), koordinace tohoto členění 
na konkrétních úrovních vnitropodnikového řízení atd. Tato rozhodování, 
která jsou neoddělitelně spojena s vlastním řízením procesu tvorby výkonů, 
jsou ve výlučné pravomoci controllera, který v této souvislosti zastřešuje 
informační podporu řízení. Cílem je zvýšit vypovídací schopnost informací 
pro řízení vhodným propojením řízení výsledku podniku jako celku s vývo-
jem výsledků hospodaření útvarů, analyzovat tento vývoj z hlediska základ-
ních faktorů a příčin.

Koncipování 
vnitřní 
struktury 
informací 
pro řízení
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I když controller nemá pravomoc k rozhodování o konkrétních záměrech 
budoucího vývoje útvarů a podniku, měl by být rovnocenným partnerem 
řídících pracovníků. Oddělení informační podpory řízení (controllingu) 
a vlastního řízení (managementu) je předpokladem pro vytvoření úplných 
a nezkreslených informací. Controller by měl být v pozici nezávislosti, tzn. 
že by neměl mít vnitřní motivaci prezentovat úspěch, či zakrývat neúspěch 
konkrétních rozhodnutí prostřednictvím předkládaných informací. 

Zjednodušeně je možno vnitřně velmi provázaný vztah řídící funkce, kte-
rou vykonává řídící pracovník, a informační podpory řízení, kterou vykonává 
controller, charakterizovat v jednoduché tabulce (schéma 1.5): 

Schéma 1.5 Vztah řídícího pracovníka a controllera

Controller Řídící pracovník

připravuje podklady pro plánování a rozhodování plánuje, rozhoduje

informuje o odchylkách reaguje na zjištěné odchylky

připravuje metodiku rozpočetnictví, kalkulací, 
vnitropodnikových cen

prosazuje a využívá informace připravených 
systémů kalkulací, rozpočtů

informuje o změnách v okolí podniku reaguje, aby udržel dlouhodobou rovnováhu 
s okolím

je poradce managementu, vzdělává řídící 
pracovníky v záležitostech hodnotového řízení 

a diskutuje s nimi relevanci, spolehlivost, 
srovnatelnost a srozumitelnost jím 

předkládaných informací, jakož i vhodnou formu 
jejich prezentace

akceptuje a podporuje controlling 
v procesu řízení

Controller by měl zajišťovat interpretaci hodnotových informací pro 
řídící pracovníky, zajistit poradenství v této oblasti (zejména vysvětlovat 
obsah používaných pojmů, jejich vzájemné vztahy, podrobnější členění atd.). 
Účetní informace je v této souvislosti nástrojem komunikace při naplňování 
cílů vrcholového řízení podniku prostřednictvím stanovení konkrétních úko-
lů a řízení hierarchicky nižších vnitropodnikových struktur.

Zajištění objektivnosti hodnocení skutečného průběhu činnosti podni-
ku a jeho vnitropodnikových struktur (středisek), plnění plánů a rozpočtů, 
nezávisí jen na kvalitě používaných nástrojů řízení (například normotvorné 
základny), motivačního systému, ale i na samotném přístupu celého systému 
řízení (řídících pracovníků) k hodnocení skutečného vývoje pomocí odchylek, 
k jejich interpretaci. 

Nezávislost 
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Interpretace
poradenství
komunikace
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Je zajímavé, že tento přístup ke zjišťovaným odchylkám, které porovnávají 
skutečný a předem stanovený vývoj, se historicky vyvíjel. Jako historicky nej-
starší se prosazoval přístup řídících pracovníků ke zjišťovaným odchylkám 
jako k pouhému záznamu – „registraci“ plnění naplánovaného vývoje. Tento 
systém byl charakteristický požadavkem, aby téměř žádné odchylky nevzni-
kaly neboli aby plán (rozpočet) byl splněn. Deformace, ke kterým uplatnění 
tohoto přístupu vede, jsou v praxi dostatečně známé a kritizované. Přitom 
v řadě podniků je tento požadavek nulových odchylek i v současné době stále 
uplatňován a způsobem motivace podporován.

Informace o „nenulových“ odchylkách by přitom naopak měla být řídí-
cími pracovníky přímo požadována, včetně doplňujících informací pro jejich 
objasnění a interpretaci. Jen tak je možno nalézt příčiny a faktory odlišného 
skutečného vývoje v porovnání s předpoklady plánu, hledat a přijmout vhod-
ná opatření ke změně, zapojit aktivně řídící pracovníky do řízení, koordinovat 
cíle vrcholové úrovně podniku s chováním vnitropodnikových struktur, atd. 
Informace manažerského účetnictví by se v této souvislosti měly vyvíjet od pl-
nění funkce „navigátora“, jejímž cílem je reagovat včas na změny, aby nebyl 
vývoj horší, než předpokládal plán, k funkci „inovátora“. 

Informace manažerského účetnictví by měly napomoci vyhledávání pro-
blémů skutečného vývoje, zpochybňování stávajících systémů a nástrojů, 
hledání nových řešení orientovaných na budoucnost či vytváření systémů 
včasného rozpoznání rizik. Přitom je otázkou, zda se na dosažení těchto funk-
cí podílí více management změnami používaných metod, nástrojů a kritérií 
řízení, a tedy svými požadavky na informace manažerského účetnictví (con-
trollingu), či zda je tomu naopak, a manažerské účetnictví (controlling) svojí 
schopností poskytovat včas vhodné informace rozvíjí zprostředkovaně kva-
litu vlastního řízení podniku. Odpověď na tuto otázku se podaří spíše nalézt 
v konkrétním podniku, rozpoznáním konkrétního modelu řízení a jeho infor-
mačním zajištěním než v rovině obecné. Vzájemný vztah kvality řízení a jeho 
informační podpory je natolik úzký a vnitřně propojený, že vypátrat vztah 
příčin a důsledků je v podstatě nemožné. 

1.4 Obsah a struktura manažerského účetnictví

V odborné literatuře, která věnuje pozornost vymezení cílů a obsahu mana-
žerského účetnictví, je zdůrazňována jeho hlavní role spočívající ve zjišťová-
ní, třídění, analýze a prezentaci (vykázání) informací, a to takovým způso-
bem, který umožní řídícím pracovníkům cílevědomě ovládat podnikatelskou 
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činnost, tedy řídit vztah mezi vynaloženými zdroji a dosaženými výsledky, 
ovlivňovat základní faktory ekonomického vývoje podniku, podporovat jeho 
výkonnost a zlepšovat fi nanční pozici.

Defi nice manažerského účetnictví jsou zpravidla velmi obecné. Uveďme 
alespoň jako příklad defi nice dvou profesních organizací a jednu mezinárod-
ně uznávaných autorů.

„Manažerské účetnictví je souvislý doplňující se proces měření, stano-
vení, interpretace a předávání systému fi nančních i nefi nančních informací, 
které podporují rozhodování řídících pracovníků, ovlivňují chování složek 
podniku a přispívají k vytvoření vztahů mezi nimi a jsou nezbytné pro dosaže-
ní strategických, taktických a operativních cílů.“(CIMA Chartered Institute 
of Management Accounting).

„Manažerské účetnictví je proces identifi kace, měření a předávání (sdělo-
vání) ekonomických informací s cílem umožnit kvalifi kované posouzení a roz-
hodování uživatelů těchto informací.“(American Accounting Association).

„Manažerské účetnictví je oblastí účetnictví, která poskytuje informace 
pro řídící pracovníky v podniku (organizaci). Je to proces identifi kace, mě-
ření, shromažďování a analýz podkladů, v němž se připravuje interpretace 
a sdělení informací, které pomáhají řídícím pracovníkům naplnit stanovené 
cíle.“(Horngren Ch., Sundem G., Stratton W., 2005)

Pro konkrétní obsah informací manažerského účetnictví a jejich podrob-
nější strukturu je důležité rozlišovat zejména hierarchii a návaznost cílů stra-
tegického, taktického a operativního řízení, jejich vzájemné vazby a re-
spektovat hierarchii pravomoci a odpovědnosti vnitropodnikových struktur 
řízení. 

1.4.1 Vztah nákladového a manažerského účetnictví

V manažerském účetnictví (v široce chápaném významu) je možno odlišit 
dva relativně samostatné subsystémy účetních informací:
účetní informace pro řízení podnikatelského procesu, o jehož parame-

trech bylo již v zásadě rozhodnuto (operativní řízení v bezprostřední ná-
vaznosti na řízení taktické). Tento systém účetních informací je historic-
ky starší, tradičně je nazýván nákladovým účetnictvím;

účetní informace pro rozhodování (taktické a strategické) o variantách 
budoucího vývoje podnikatelského procesu; manažerské účetnictví 
(v užším významu).

Nákladové 
a manažerské 

účetnictví
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Pokud jde o dvě složky účetních informací pro řízení a rozhodování – 
nákladové a manažerské účetnictví, v praxi neexistuje přesná hranice mezi 
nimi. Projevuje se to i tím, že někdy se tyto složky vůbec nerozlišují a hovoří 
se o manažerském účetnictví (které tedy obsahuje i nákladové účetnictví). 
Jindy se sice užívá označení „nákladové a manažerské účetnictví”, ale ni-
koli proto, aby se obě složky rozlišily, ale naopak, aby se zdůraznil plynu-
lý přechod nákladového účetnictví v manažerské. Pokud je třeba rozlišovat 
nákladové a manažerské účetnictví, jde o účelové rozlišení, které usnadňuje 
vymezení konkrétně řešené problematiky. 

V této části textu připomeňme, že provázanost nákladového a manažer-
ského účetnictví se v jednotlivých zemích vyjadřuje pojmově odlišně. V anglo-
saské oblasti se zpravidla uvádějí oba pojmy společně (Cost and Management 
Accounting – nákladové a manažerské účetnictví), ve Francii dokonce jejich 
spojením (Comptabilité analytique de gestion – nákladové účetnictví pro ří-
zení), v posledních letech s tendencí používat pouze jeden pojem (Comptabi-
lité de gestion – manažerské účetnictví, popřípadě Contrôle de gestion – tedy 
Management Control). Tyto na první pohled pouze drobné změny v názvu 
jsou přitom pro postavení manažerského účetnictví velmi důležité. Ve své 
podstatě souvisejí se stále větším zdůrazněním významu účetních informací 
pro řízení namísto původního využití pouze jejich formálně technických pro-
středků účetního zobrazení (historicky starší název „analytické“ účetnictví 
ve francouzštině, „vnitropodnikové“ účetnictví v češtině). 

Název nákladové účetnictví pro subsystém účetních informací pro ří-
zení podnikatelské činnosti, o jejichž parametrech již bylo rozhodnuto, není 
rozhodně náhodný. Ovlivnitelnost hodnotových veličin (aktiv, vlastního ka-
pitálu a závazků; nákladů, výnosů a zisku; příjmů a výdajů) v běžném opera-
tivním řízení je omezena relativně velmi úzkým manévrovacím prostorem. 
Ten je vymezen existující kapacitou umožňující vytvářet výkony pro exis-
tující zákazníky na relativně známých trzích. V operativním řízení je tedy 
v zásadě rozhodnuto o základních otázkách: co, jak a pro koho vytvářet. Je-li 
v zásadě rozhodnuto o výkonech dodávaných na trh, je v zásadě rozhodnuto 
i o tržních cenách (základní cenové úrovni), za které je možno tyto výkony 
prodat. Centrem pozornosti operativního řízení výkonnosti (zisku) je proto 
zejména řízení nákladů (při daných tržních cenách prodávaných výkonů), 
s bezprostředním propojením na operativní řízení peněžních toků. 

Pokud vžitý název „nákladové účetnictví“ vyvolává u neodborné veřej-
nosti dojem, že předmětem jeho zájmu jsou pouze informace o nákladech, 
jedná se o základní nepochopení komplexnosti obsahu účetních informací. 
Ze znalosti účetnictví víme, že účetní informace vždy zobrazují podnikatelský 
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proces v bezprostřední provázanosti informací v rozvaze, výsledovce a výka-
zu o změně peněžních toků. Řízení nákladů je neoddělitelné od řízení výnosů 
a zisku, peněžních příjmů a výdajů, aktiv a závazků.

Obdobně je možno vysvětlit i podstatu názvu pro subsystém manažerské 
účetnictví (v užším významu). Taktické a strategické rozhodování o mož-
ných alternativách činnosti umožňuje podle stanovených cílů a kritérií opti-
malizovat jak využití existující kapacity, které nevyžaduje investiční vklady 
prostředků, tak zejména rozhodovat o budoucí kapacitě, o budoucích al-
ternativách činnosti spojených s dlouhodobým investičním rozhodováním. 

Zásadní rozdílnost cílů nákladového a manažerského účetnictví je často 
v praxi, a to nejen v anglicky mluvících zemích, výstižně vyjádřena jednodu-
chou větou. Pouhou změnou pořadí dvou slov se podstatně mění její obsah. 
Zatímco pro strategické řízení je důležitá efektivnost, vytváření potenciálu 
pro úspěch – “Do the right things” („dělejme správné věci“), je pro opera-
tivní řízení důležitá zejména hospodárnost, řízení nákladů – “Do the things 
right” („dělejme věci správně“), tzn. optimální využití existujících zdrojů. 

Základní porovnání cílů, nástrojů a metod nákladového a manažerské-
ho účetnictví lze velmi zjednodušeně charakterizovat pomocí dále uvedené 
tabulky (schéma 1.6).

Doporučujeme se k této tabulce po prostudování celého textu vrátit, ostat-
ně jako k celé této úvodní kapitole. Znalost pojmového aparátu, obsahu a fun-
gování základních nástrojů nákladového účetnictví – systému kalkulací, roz-
počtů a vnitropodnikových cen – umožní mnohem lépe pochopit nejen obsah 
nákladového účetnictví, ale zejména jeho vztah k účetnictví manažerskému.

Nákladové účetnictví si zachovává tradiční prvky účetní metody: sys-
tém účtů, podvojnost a souvztažnost zobrazení hospodářských operací, jejich 
ocenění, dokladovost jednotlivých transakcí včetně nezbytných formálních 
náležitostí jejich zobrazení a oběhu uvnitř podniku, nutnost inventarizace ak-
tiv a závazků atd.

Aktuálním problémem nákladového účetnictví jsou především otázky jeho 
koncepce jako systému informací, nikoliv pouze problémy fungování jeho for-
málně technických postupů a metod (například systém analytické evidence, 
členění účtů, početně technické postupy přiřazování nákladů atd.). V prvé 
řadě je nutno v nákladovém účetnictví řešit otázku, proč je daná informace 
požadována a sledována, nikoli jak bude zjištěna či stanovena. Pomocí sys-
tému informací nákladového účetnictví řídící pracovníci nejen ověřují, zda 
jsou vynaložené zdroje racionálně využity pro realizaci cílů, ale především 
sledují, zda tento systém informací ovlivňuje, motivuje řídící pracovníky na 
příslušných úrovních řízení. Informace nákladového účetnictví by měly být 
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především měřítkem přínosu konkrétních výkonů, útvarů a procesů k celo-
podnikovým výsledkům. Jsou velmi důležitým, nezastupitelným nástrojem 
komunikace řídících pracovníků na všech úrovních vnitropodnikového řízení. 

Schéma 1.6 Obsah nákladového a manažerského účetnictví

Manažerské účetnictví 
(systém účetních informací pro řízení a rozhodování)

Nákladové účetnictví 
(účetnictví pro řízení podnikatelského procesu, 

o jehož parametrech již bylo rozhodnuto)

Manažerské účetnictví 
(účetnictví pro rozhodování o budoucích 

alternativách činnosti)

Informace pro operativní řízení, v bezprostřední 
návaznosti na řízení taktické

(plán, porovnání se skutečností, běžná 
a preventivní kontrola)

Informace pro variantní rozhodování
(při existující kapacitě a o budoucí kapacitě)

Informace pro řízení po linii útvarů, výkonů 
a procesů

Komplexní informace pro vrcholové řízení 
a rozhodování

Informace pro vyhodnocení vlivu změn v objemu 
a sortimentu výkonů dodávaných na trh

Informace pro zásadní změny činnosti
(strategický marketing, výzkum a vývoj, 

investiční rozhodování)

Podnikové rozpočty – rozpočtová výsledovka, rozvaha, rozpočet peněžních toků

Vztah hlavního podnikového rozpočtu, 
vnitropodnikových rozpočtů středisek, 

kalkulačního systému, vnitropodnikových cen

Podnikové střednědobé 
a dlouhodobé rozpočty

Na rozdíl od fi nančního účetnictví, kde tlak externích uživatelů na jednotný 
výklad a standardizaci předkládaných informací vede ke značnému sjednocení 
pojmového aparátu, jsou účetní informace určené pro řídící pracovníky cha-
rakteristické tím, že jejich obsah není jednotně vymezen. S tímto problémem se 
budeme potýkat v souvislosti s řadou konkrétních problémů (například pojmo-
vý aparát při členění nákladů, kalkulačního systému, rozpočtů atd.). 

1.4.2 Informační zajištění řídicího cyklu

Rozdílné rozhodovací úlohy operativního, taktického a strategického řízení 
se konkrétně projevují ve specifi ckém informačním zajištění jejich řídicího 
cyklu, tzv. fází řízení. Pro pochopení odlišností subsystému informací nákla-
dového a manažerského účetnictví je tato souvislost velmi důležitá. 
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Řízení, jehož podstata spočívá v účelovém, cílevědomém působení ří-
dícího subjektu (řídícího pracovníka) na řízený objekt (systém, proces) se 
vnitřně člení na několik fází. Fáze řídicího cyklu se tradičně dělí na:
plánování (stanovení cílů, jejich konkretizace v základních oblastech 

věcného, hodnotového a personálního řízení včetně nástrojů a metod za-
jištění jejich plnění);

organizace a motivace (transformace vrcholových cílů podniku na hie-
rarchicky nižší úrovně řízení včetně nalezení vhodných kritérií měření 
a nástrojů motivace řídících pracovníků);

realizace (skutečné provedení);
kontrola (porovnání skutečného vývoje s vývojem předem stanoveným, 

zjištění odchylek dle zvoleného členění);
analýza (porovnání a vyhodnocení odchylek);
přijetí opatření (v návaznosti na analýzu odchylek, jejich významnost 

a určení faktorů, které je vyvolaly, se přijímají konkrétní opatření. Pokud 
nedochází k významným odchylkám, nejsou měněny ani původně stano-
vené cíle pro dané období, ani nástroje jejich zajištění.)

Poslední fáze (přijetí opatření) uzavírá jeden cyklus řízení a zároveň za-
číná nový. Schematicky je řídicí proces znázorněn v podobě stále se opaku-
jícího procesu: 

Schéma 1.7 Základní fáze řídicího cyklu
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Každá fáze řídicího cyklu klade konkrétní požadavky na své informační 
zajištění. Přitom je velmi důležité rozlišovat funkci informační a samotný 
proces řízení, který je vlastní náplní práce řídících pracovníků a není úkolem 
manažerského účetnictví. Účetnictví pouze poskytuje informace pro řízení.

Strategické, taktické a operativní řízení se liší pozorností, kterou věnují 
informačnímu zajištění jednotlivých fází řídicího cyklu. Těžištěm informač-
ního zajištění nákladového účetnictví (operativního řízení) je zejména zjiš-
tění skutečnosti (skutečných nákladů, výnosů, zisku atd.) a její porovnání 
se žádoucím (předem stanoveným, plánovaným) stavem. Analýza odchylek 
podle příčin vzniku a odpovědnosti za jejich vznik je vlastním jádrem mo-
derně koncipovaného nákladového účetnictví. Jak již bylo vysvětleno, řídící 
pracovníci požadují informace o skutečně vynaložených nákladech, výno-
sech a vytvořeném zisku v detailní struktuře nejen podle fi nálních výkonů 
(historicky nejstarší požadavek), činností a procesů, ale i podle útvarů, které 
za vynaložené náklady a realizované výnosy odpovídají.

Pro zajímavost uveďme v této souvislosti cíle, které kladl americký eko-
nom F. W. Taylor již v roce 1895 na informace manažerského účetnictví. Pře-
devším požadoval, aby účetní informace pro řízení byly porovnatelné a byly 
k dispozici ve vhodný čas (tedy na rozdíl od účetnictví, které poskytuje infor-
mace „post mortem“). Tyto informace měly umožnit především: 
− zjistit (každý měsíc) náklady dokončených a nedokončených výkonů;
− kvantifi kovat (každý měsíc) výkonnost podnikatelské činnosti sestavením 

rozvahy a výsledovky v takové podobě, která umožní posoudit, z hlediska 
výnosnosti a řízení peněžních toků, která oblast činnosti je nejlepší a kte-
rá je naopak problematická;

− stanovit ceny pomocí měsíční výsledovky v členění podle jednotlivých 
produktů, což umožní obchodnímu oddělení stimulovat prodej výkonů 
s nejvyšší výnosností (ziskovostí) a ponechat ostatní výkony konkurentům, 
kteří neznají dobře své náklady;

− ochránit majetek vytvořením systému jeho kontroly včetně nalezení odpo-
vědných pracovníků za případné nedostatky.

Naproti tomu základním cílem informací manažerského účetnictví, 
informací pro taktické a strategické řízení, je rozšířit škálu poskytovaných 
informací o takové, které umožňují vyhodnocovat různé varianty budou-
cího vývoje podniku. Typ těchto informací, zjednodušeně nazývaný „co se 
stane, když“, umožňuje využít účetní informace nejen pro běžné řízení vý-
konů, útvarů a procesů, ale i pro rozhodování o budoucích variantách. Je 
nutno zabezpečit informace pro dlouhodobé rozhodovací úlohy strategického 
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marketingu, vývoje nových produktů a investičního rozhodování, krátkodobá 
rozhodování optimalizace objemu a struktury činnosti. 

Manažerské účetnictví čerpá a využívá informace z řady informačních 
zdrojů, tedy i informace stojící mimo účetní systém – marketingové studie, 
výzkumné studie konkrétních problémových oblastí apod. Je proto důležitou 
součástí otevřeného a neustále se vyvíjejícího manažerského informačního 
systému. 


