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Abstrakt 

Tato bakalářská práce na téma „Oceňování majetku ve vnitropodnikovém účetnictví“ se zabývá 

oceňováním majetku podniku. Popisuje rozdíl mezi celopodnikovým a vnitropodnikovým 

řízením. Základem práce je popis metod oceňování podle české právní úpravy a podle 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Práce porovnává metody oceňování 

nedokončené i dokončené výroby na konkrétních příkladech. 
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Abstract 

This bachelor thesis „Property valuation in internal accounting“ examines the valuation of 

property in an enterprise. It describes the difference between corporate and internal 

management. The basis of the thesis is a description of  valuation methods according to Czech 

law and the International Financial Reporting Standards. Valuation methods for production in 

process and finished goods are compared on concrete examples. 
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Úvod  

Důvod, proč se v bakalářské práci zabývám oceňováním ve vnitropodnikové sféře, spočívá 

především v situaci podniku na trhu. V době, kdy se klade důraz na neustálé snižování nákladů, 

je důležité, aby společnosti věnovali větší pozornost hospodaření se zdroji uvnitř podniku.  

V tom také vidím hlavní výhodu vnitropodnikového účetnictví, jelikož dokáže zobrazit 

jednotlivé členění nákladů ve střediscích a tím zpřehlednit hospodaření se zdroji uvnitř podniku. 

Toto téma mě dále zaujalo svou rozmanitostí, jelikož existuje mnoho způsobů a cest, jak 

oceňovat a volbu metody ovlivňuje mnoho další faktorů skrz celým podnikem. Dále bych 

v práci ráda vyzdvihla důležitost a význam sledování hospodaření jednotlivých středisek. 

Cílem práce je analýza současného stavu vnitropodnikového účetnictví a porovnání 

celopodnikového a vnitropodnikového řízení. Charakteristika oceňování a jeho nástrojů. 

Aplikace metod oceňování nedokončené i dokončené výroby na názorných příkladech.  

V první kapitole se budu zabývat současnými názory na oceňování. Ráda bych zdůraznila 

význam a důležitost vnitropodnikového řízení, zároveň charakterizovala pojmy controlling, 

kalkulace a rozpočetnictví. Zaměřím se i na organizaci vnitropodnikových útvarů, rozčlenění 

výroby na jednotlivé součásti a vymezení druhů zásob. Dále se chci v této kapitole orientovat 

na rozdíl mezi řízením celopodnikovým a vnitropodnikovým, a to především pomocí 

charakteristiky jednotlivých oceňovacích úrovní a znázorněním vazeb mezi systémy podniku.  

Druhá kapitola bude pojednávat o významu oceňování pro manažerské rozhodování. Dále 

zde charakterizuji pojem oceňování, včetně jeho nedostatků. Zabývat se budu i regulací 

oceňování pomocí jednotlivých standardů a norem. V poslední části této kapitoly budou 

rozebrány mezinárodní standardy IVS a IFRS. 

Třetí část představuje praktický úsek, který analyzuje nástroje oceňování a předkládá pohled 

na vnitropodnikové účetnictví jako významný nástroj oceňování NV a HV. Dále porovnám 

jednotlivé metody oceňování nedokončené i dokončené výroby, které představím na názorných 

příkladech použití ve vnitropodnikovém účetnictví.  

V závěru provedu analýzu zjištěných informací a zpracuji shrnutí všech poznatků. 
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1. Současné názory na význam oceňování v širším 

kontextu 

1.1. Rozdíl mezi řízením celopodnikovým a vnitropodnikovým 

Oceňování, zejména ve sféře vnitropodnikové, se opírá o postavení podniku na trhu. Tuto 

situaci můžeme popsat dvěma silami. První skupina se projevuje na vstupu do podniku. 

Podnikovými vstupy jsou vlastně výrobní faktory, které je nutno ocenit a následně přecházejí 

účelovou spotřebou, což se děje ve vlastním transformačním procesu. Na straně výstupů se již 

projevují výkony podniku, jejichž ocenění závisí na zvládnutí kvantifikace vnitropodnikových 

procesů. Takto se podnik stává článkem v uzavřeném produkčním, respektive reprodukčním 

procesu. Do uzavřeného reprodukčního procesu podnik vstupuje tím, že plní roli odběratele i 

dodavatele.  

Vezmeme-li v úvahu, dynamické tržní prostředí je silně konkurenční. Zmínili jsme se o 

působení dvou tržních sil, první tržní síla působí na stranu vstupů projevem neustálého růstu 

cen vstupů, tedy výrobních faktorů, což informační systém účetnictví respektive finanční 

účetnictví zaznamenává druhovým členěním nákladů. Druhá skupina tržních sil má charakter 

silně konkurenční. Tento konkurenční tlak působí tím, že nutí podnik prodávat služby či výkony 

výrobní povahy za stále nižší ceny. Tímto se podnik ocitá v neprostupném a novém prostředí. 

Otázkou však je, jak, respektive jakými nástroji lze oddělit vlivy trhu (konkurenční) od vlivů 

vnitřních, tedy těch, které lze jednak kvantifikovat, a jednak v rámci dané organizace, tedy 

specifického vnitřního prostředí, ovlivnit. Tím dospíváme k ospravedlnění zájmu o 

problematiku oceňování v její první úrovni (tedy úrovni vnitropodnikové). Jestliže jsme se 

zmínili o prvé úrovni, vzniká potřeba pohledu na úrovně ostatní, respektive oceňovací úrovně. 

Charakteristika jednotlivých oceňovacích úrovní 

Za primární úroveň je považována úroveň vnitropodniková (zde vycházím z přednášek a 

názorů Doc. Ing. Theodora Berana Ph.D., které proslovil v LS akademického roku 2013/2014 

na MÚVS ČVUT v Praze). Tato úroveň je určující pro vnitropodnikové systémy ekonomických 

informací a znamená, že právě tyto struktury odrážejí objektivitu a kvantifikující vlivy vnitřního 

prostředí, v kombinaci s vlivy vnějšími, z pohledu důsledků ovlivnitelných a exogenních, tedy 

daných z vnějšku. Tato úroveň je důvodem, proč se v jedné části práce zaměřím na nástroje 

vnitropodnikového řízení. Podnik, respektive management všech úrovní, má dnes k dispozici 

řadu moderních metod, ale i metody ověřené podnikovou praxí. Za nástroje podporující systém 
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vnitropodnikového řízení, kterými se bude má bakalářská práce zabývat, považujeme zejména 

vnitropodnikové účetnictví, rozpočetnictví, předběžnou kalkulaci a systém controllingu, 

jakožto přístupu k řízení. Tím, že lze vymezit rozdíl mezi řízením podniku jako celku a řízením 

vnitropodnikovým, se dostáváme k řízení nejmenších hospodářských útvarů podniku – 

vnitropodnikovým hospodářským střediskům. Je podstatné věnovat se vedení každého 

hospodářského střediska dle určitých pravidel a uvědomovat si, že každé středisko nese za své 

výkony zodpovědnost. Uvnitř hospodářských středisek hodnotíme hospodárnost s využitím 

porovnání skutečných nákladů s náklady plánovanými, tudíž s výnosy, které plní funkci 

směrných hodnot, stanovených za podmínek plné hospodárnosti. Sdružováním odpovědností 

jednotlivých hospodářských středisek se vytváří soustava vnitropodnikových cen, pomocí 

kterých řídíme hodnotová hlediska vnitropodnikových procesů. Vnitropodnikovou cenou se 

oceňují náklady a výnosy střediska, které pak tvoří základ pro rozpočtování a vystihují jeho 

hospodářské jednání. (Beran, 2010, s. 15) 

         

Obr. č. 1 Vazby mezi informačními systémy podniku (Zdroj: Macík, 2001, s. 9) 

„Jedná se o tyto základní vazby mezi informačními systémy podniku (k obr. 1): 

1.Převzetí nákladů a výnosů z finančního účetnictví do vnitropodnikového ve skutečných 

nákladech. 

2.Ocenění zásob nedokončené výroby a zásob výrobků na skladě podle vnitropodnikového 

účetnictví v předpokládaných nákladech. 

3.Převzetí vypočtených přímých nákladů na výkony na základě technických norem spotřeby a 

výkonu a na základě cen a tarifů. 
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4.Využití rozpočtů nepřímých nákladů (režijních nákladů) při stanovení předběžných kalkulací 

nákladů na výkony. 

5.Využití předběžných kalkulací pro ocenění vnitropodnikových výkonů výrobních útvarů 

(hmotná vnitropodniková kooperace na základě vnitropodnikových cen). 

6.Rozpočtované náklady a výnosy použité pro ocenění výkonů nevýrobních (režijních) útvarů. 

7.Využití vnitropodnikového účetnictví pro stanovení výsledných kalkulací nákladů na výkony. 

8.Zpětná vazba mezi vnitropodnikovým účetnictvím a rozpočty vnitropodnikových útvarů, 

analýza odchylek a zjištění jejich příčin v útvarech využívané pro operativní řízení 

vnitropodnikových útvarů:   

a)rozpočty nákladů a výnosů útvarů (rozpočtové výsledovky útvarů); 

b)skutečné náklady a výnosy útvarů vnitropodnikového účetnictví (výsledovky 

vnitropodnikového účetnictví útvarů) 

9.Zpětná vazba mezi předběžnými a výslednými kalkulacemi náklady na výkony, analýza 

odchylek a příčin jejich vzniku využívané pro operativní řízení výkonů: 

a)předběžné kalkulace nákladů na výkony  

b)výsledné kalkulace nákladů na výkony 

10.Porovnání rozpočtu a finančního účetnictví za podnik jako celek, analýza výsledků zaměřená 

na strategické řízení podniku: 

a)náklady a výnosy finančního účetnictví (výsledovka finančního účetnictví) 

b)rozpočty nákladů a výnosů (rozpočtová výsledovka podniku)“ (Macík, 2009, s. 8 - 9) 

Mezi jednotlivými hospodářskými středisky probíhají kooperační vztahy. Vzniká tedy 

otázka, jak tyto kooperační vztahy oceňovat a jaké nástroje lze využít. Nástrojem řízení 

vnitropodnikových kooperačních vztahů je jednak vnitropodnikové účetnictví a pro účely 

agregace pak metoda strukturních modelů, využívající plnou matici všech dodávek, včetně 

zpětných vazeb. Jelikož vztahy mezi vnitropodnikovými útvary jsou složité a způsobené 

zpětnými vazbami, je nutno využít právě strukturní modely. (Macík, 2001, s. 155) 

Úrovní sekundární se rozumí úroveň celopodniková s jejími dvěma směry, jednak 

oceňování podniku při jeho prodeji, jakožto samostatný oceňovací problém na celopodnikové 
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úrovni, kdy podnik vnímáme jako statek. Druhá poloha oceňovacího problému v úrovni 

celopodnikové je čistě účetní, respektive vykazování majetku a závazků v účetních bilancích – 

v závěrce, jednak podle Českých účetních standardů, jednak dle IAS/IFRS.  

Výběr oceňovacích metod přímo ovlivňuje i kvalitu a použitelnost informací z finančního 

účetnictví, na jejichž základě se hodnotí celková situace a rentabilita podniku. Díky dostatečné 

znalosti problematiky oceňování lze také předcházet budoucím finančním problémům podniku. 

(Fireš, 1993, s. 9) 

 V podnikové sféře existují nákladové ukazatele, mezi které lze řadit například hrubou 

produkci, skládající se z podnikové produkce vyjádřené součtem všech prvotních nákladů na 

produkt. Ta v sobě ovšem obsahuje i produkci vyrobenou mimo podnik, tudíž nevykazuje údaje 

o produkci, která vznikla pouze v daném podniku. (Macík, 2001, s. 63 – 64) 

Za třetí úroveň lze považovat úroveň nadpodnikovou, tedy takzvanou mezzoekonomickou. 

Není totiž vhodné provést skok směrem od podniku, přímo do nejvyšší úrovně, totiž úrovně 

národohospodářské. Tato oblast je tvořena například územními regiony, průmyslem, resorty a 

odvětvími. Ukazatele produkce pro tuto část ekonomiky jsou obdobné jako indikátory 

v podnikové oblasti. (Macík, 2001, s. 81). 

Právě mezzoekonomická úroveň je založena na využití strukturních modelů, aplikovaných 

na vnitropodnikové úrovni, ale taktéž aplikovaných na mezipodnikových vztazích. Při bližší 

analýze strukturních modelů je cenným výstupem právě schopnost agregace jejich součtových 

řádků.  

 

 

 

 

Obr. č. 2 Oceňovací úrovně (Zdroj: Konstrukce dle přednášek Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.) 

Na nejvyšší úrovni se nachází národohospodářská úroveň, jež pracuje s vrcholnými 

národohospodářskými ukazateli. Právě tyto národohospodářské agregáty mají ekvivalenty 

v podobě agregace schopných ukazatelů právě ve vnitropodnikové až celopodnikové úrovni. 

Těmito ukazateli jsou například čistá výroba, či přidaná hodnota. 

Oceňovací úrovně 

1. vnitropodniková 

2. celopodniková 

3. „mezzoekonomická“ 

4. národohospodářská 
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„Mezi národohospodářskými agregáty a podnikovými ukazateli produkce existují vztahy, 

které propojují makroekonomickou a mikroekonomickou úroveň. Celkový produkt národního 

hospodářství (CP) je dán součtem hrubých produktů všech podniků (HPp).“ (Macík, 2001, s. 

66) 

 

Obr. č. 3 Ukazatel EVA - ekonomická přidaná hodnota (Zdroj: www.vlastnicesta.cz/metody/ukazatel-eva-

ekonomicka-pridana-hodnota/) 

 

Hrubým národním produktem rozumíme v národním hospodářství přidanou hodnotu. Dalším 

národohospodářským ukazatelem je národní důchod, který se rovná souhrnu čisté výroby 

podniků za celé hospodářství. (Macík, 2001, s. 66) 

Některé úvahy uvedené v této práci vznikly na základě konzultací s vedoucím práce, jehož 

záměr, budovat takzvanou Integrovanou ekonomiku, se odráží v jeho dosud nepublikovaných 

formulovaných východiskách, o kterých se zmiňoval v rámci svých přednášek.  

V další části práce půjde zejména o potřebnou komparaci názorů na nástroje 

vnitropodnikového řízení. Důvod není zanedbatelný, velmi často zavádění projektu řešícího 

systém vnitropodnikového řízení naráží na nepochopení některých manažerů. Toto 

nepochopení často tkví v tom, že nemají průpravu v nástrojích umožňujících právě kvantifikaci 

procesů.  

Názory na oceňování lze označit jako dosud rozptýlené a pro manažerské účely leckdy 

obtížně uchopitelné. Pokusem o integraci jednotlivých názorů na nástroje vnitropodnikového 

řízení a snahou o jejich propojení, je monografie Theodora Berana. Autor hned zpočátku 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/ukazatel-eva-ekonomicka-pridana-hodnota/
http://www.vlastnicesta.cz/metody/ukazatel-eva-ekonomicka-pridana-hodnota/
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vymezuje rozdíl mezi řízením podniku jako celku a řízením vnitropodnikovým. Na tomto 

zakládá i primární úlohu vnitropodnikové ceny.  

Vnitropodniková cena se odlišuje od tržní především tím, za jakým účelem je úkon 

prováděn.  Tržní cena vyjadřuje částku, za kterou je ochoten zákazník daný statek koupit. 

Zatímco vnitropodnikovou cenou se oceňují výrobky, které v podniku putují k další spotřebě, 

nebo je nutné jejich zhodnocení uvnitř podniku. Vnitropodnikové ceny je nutné vytvářet přímo 

na míru podniku, tedy zohlednit typ výroby, délku výrobního cyklu či kupříkladu směr, kterým 

se chce podnik vydat. Vnitropodniková cena má být nástrojem vnitřního řízení a sloužit 

managementu, tak aby zjednodušovala spolupráci útvarů podniku. Problémem je, že 

vnitropodniková cena nemusí být vždy objektivní, jelikož pokud se odebírající útvar rozhoduje 

mezitím, zdali výkon přijme od jiného střediska uvnitř podniku, či pořídí výkon od externí 

společnosti, většinou se podřídí zájmům podniku jako celku. (Beran, 2010, s. 35 - 36) 

 

Obr. č. 4 Struktura nákladů (Zdroj: http://www.ucetnikavarna.cz/document/attach/uct2006-04-20_2.jpg) 

 

„V procesu tvorby vnitřních cen je nutné počítat s těmito podstatnými faktory: 

 Vhodnost určitého typu vnitropodnikové ceny z hlediska rozpočetního a 

kalkulačního informačního systému  

 Způsob, jakým má cena ovlivňovat hospodářský výsledek a jeho prostřednictvím 

ovlivňovat pracovníky vnitropodnikových útvarů 

 Administrativní náročnost typu ceny 

 Stabilita práce vnitropodnikových útvarů z hlediska pohybu nákladů  

 Schopnost daného typu vnitropodnikové ceny vyjadřovat odpovědnost za výsledky 

hospodaření střediska. (Beran, 2010, s. 35) 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/attach/uct2006-04-20_2.jpg
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Tvorba a funkce hospodářských středisek 

 Hospodářské středisko lze definovat jako samostatný vnitropodnikový útvar, který je určen 

ať už svou funkcí, či místem a jehož cílem je sledovat si vlastní náklady, výnosy a výsledek 

hospodaření. Obecný postup pro tvorbu hospodářských středisek nelze určit, ovšem můžeme 

se pokusit zformulovat několik bodů, kterými je vhodné se řídit. Nejprve musíme posoudit 

organizační strukturu podniku a správně rozčlenit střediska tak, aby mohli plnit svůj účel. 

Utřídit střediska tak, aby odpovídali členění podniku a dále se rozhodnout, zda budou existovat 

jak střediska, tak oddělení, či jednotlivá střediska pod sebou budou mít několik oddělení. Při 

rozdělování úkolů je podstatné třídění na celopodnikové a dílčí pro jednotlivá střediska. 

Kontrola musí rovněž probíhat jak za celý podnik, tak za jednotlivé malé úseky a to v krátkých 

obdobích, abychom byli informováni o případných negativních výsledcích. Při zjišťování 

celopodnikového hospodářského výsledku je potřebné brát v potaz, že některé škody, ztráty či 

špatná rozhodnutí neúsporných středisek, mohou zůstat skryta díky výnosům a šetřivosti jiných 

středisek. Je tedy vždy potřeba se zaobírat i výsledky dílčích středisek.(Beran, 2010, s. 44 – 45) 

Materiálové středisko má na starosti především zásobování, tedy nejen nákup, ale zároveň i 

logistiku a uskladnění. Funkcí výrobního střediska je provádět výrobní činnost podniku, ať už 

vyrábět výrobky či konat služby. Odbytové středisko se stará o následný prodej produktů či 

služeb, ale i o distribuci výrobků své vlastní výroby pro interní užití. Správní středisko 

poskytuje služby všem střediskům, jelikož zajišťuje všechny hromadné záležitosti, například 

personální, účetní či řídící oddělení. Neutrální středisko nevykonává žádné úkony, je určeno 

pouze k zúčtování. (Beran, 2010, s. 45 – 46) 

 

 

Obr. č. 5 Schéma struktury průmyslového podniku (Zdroj: Dle publikace Oceňování výkonů v praxi 

vnitropodnikového řízení, Theodor Beran, 2010, sestavila autorka.) 

Průmyslový podnik 

Materiálové 

středisko 

Výrobní 

středisko 

Odbytové 

středisko 

Správní 

středisko 

Neutrální 

středisko 



  

11 

 

Ve výrobních podnicích se zpravidla shodují pojmy výrobní středisko a výrobní oddělení. 

Toto tvrzení lze použít zejména u sériové a kusové výroby. Jinak je tomu ovšem v případě 

plynulé výroby, kdy může nastat situace, že jedno oddělení je rozdělené na několik středisek. 

V tomto typu výroby totiž nejsou vždy zcela dobře poznatelné jednotlivé úseky a výkony 

nebývají měřitelné. Pro systém manažerských informací je podstatné zaznamenat náklady, 

které připadnou na jednu určitou činnost a probíhají v určitém středisku a zároveň zajistit, aby 

hromaděním nákladů, které souvisí s naprosto odlišnými činnostmi, nebylo zkresleno 

pozorování hospodárnosti. V rámci shrnutí je třeba zdůraznit, že je velmi důležité brát na 

vědomí především výrobní postup, dle kterého dále formulujeme středisko tak, aby bylo možno 

sledovat náklady samostatně a výkony splňovaly požadavky na měřitelnost a ocenění. (Beran, 

2010, s. 46 – 47) 

 Pojem ziskové středisko je definován tak, že každé středisko zkoumá svůj podíl na 

souhrnném zisku celého podniku. To bohužel bývá problémem, protože ne vždy lze přímo určit 

podíl střediska na trhu a to obzvlášť v případě, když se jedná o středisko, které nekooperuje 

s trhem. Tento problém nám nastává i v případě režií na výkony. (Macík, 2001, s. 21) 

 

 

 

 

  

Obr. č. 6 Schéma charakteristiky ziskového střediska (Zdroj: Dle Manažérska ekonomika: Rozpočet a strediskové 

hospodárenie, Dominanta, 2006, sestavila autorka.) 

 Zisková střediska jsou samostatné podnikatelské jednotky, což se nejlépe projeví v systému 

manažerských informací. Mezi základní charakteristiky patří: 

 středisko si dle norem sestavuje předběžné kalkulace k úkolům, to probíhá u všech 

nákladů, které dané středisko ovlivňuje a které lze ve středisku pozorovat 

 každé středisko si musí sestavovat vlastní rozpočet 

 ve středisku dochází k porovnání nákladů a výnosů rozpočetních se skutečně 

vzniklými a dále i náklady kalkulované na výkony 

 hospodářská samostatnost se projevuje tím, že každé středisko zjišťuje svůj výsledek 

hospodaření  
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 každé středisko vlastně vystupuje ve vnitropodnikovém účetnictví jako samostatný 

podnikatelský subjekt uvnitř závodu. (Beran, 2010, s. 46 – 47) 

„K naplnění výše uvedených funkčních charakteristik musí být splněn požadavek, že pro 

všechny vnitropodnikové výkony (dodávky a služby) mezi středisky musí být stanoveny normy a 

rovněž musí být sestaveny předběžné kalkulace vnitropodnikových výkonů.“ (Beran, 2010, s. 

47)  

 Dle Allena a Myddeltona jsou zisková střediska vhodná v následujících případech: 

 pokud divize mají přímý přístup na dodavatelské i odběratelské trhy 

 manažeři divizí mají zajištěnou nezávislost v rozhodování 

 obchod mezi jednotlivými divizemi není příliš důležitý. (Allen, 1992, s. 82) 

1.2. Důležitost a význam vnitropodnikového řízení 

Jednání jednotlivých středisek by měli odpovídat cílům celého podniku a navzájem spolu 

kooperovat. U každého úseku zvlášť probíhá vyhodnocování činností a poté se souhrnně vytváří 

systém vnitropodnikových cen. Vnitropodnikové řízení probíhá operativně, tudíž pružně 

odpovídá aktuální situaci. Typickými časovými obdobími jsou měsíc, týden v některých 

případech dokonce i jednotlivá směna. Vnitropodnikové řízení je tudíž velmi detailní a 

konkrétní, je přesně zaměřeno na jednotlivé procesy uvnitř střediska a na součinnost 

jednotlivých středisek dohromady. Řízení můžeme aplikovat buď direktivně, tedy stanovit 

pracovníkům pevná pravidla a dohlížet na jejich dodržování, či motivačně, kde je cílem sladění 

zájmu pracovníka se zájmy podniku, a to za pomoci manažerských dovedností a schopnosti 

odhadnout potřeby zaměstnance. Pro správné fungování celého systému v podniku je podstatné 

dodržovat zásadu controllingu. (Beran, 2010, s. 37 – 40) 

 

 

 

 

Obr. č. 7 Schéma Controllingu (Zdroj: Konstrukce dle přednášek Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.) 

 

Controlling 

Vnitropodnikové účetnictví 

Rozpočetnictví  

Předběžná kalkulace 

javascript:open_window(%22https://aleph.cvut.cz:443/F/U985ETAEY7TI8I2YDNK7MU1ANPS6J429T2IRXJQC3HT5GB2NGC-31990?func=service&doc_number=000099697&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Controlling obecně je metoda řízení podniku, která pomocí propojení systémů v podniku a 

jejich následné kontroly, má za úkol zvýšit účinnost řízení a kvalitu propojení jednotlivých 

funkcí podniku. Toho docílí především neustálým porovnáváním plánovaného a skutečného 

stavu, výpočtem odchylek a na základě těchto ukazatelů pozměněním cílů podniku. Základními 

pilíři controllingu jsou plánování a kontrola, chápáno jako jeden systém a zajištění relevantních 

informací. (Král, 2010, s. 25 - 26)  

„Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění 

informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků.“(Horváth, 

2002 citovaný Králem, 2010, s. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 Fáze systému řízení (Zdroj: Král, 2010, s. 27) 

 Vnitropodnikové účetnictví lze dle Krále chápat jako subsystém účetního systému, který 

charakterizují těsné vazby na všechny druhy účetnictví, tedy manažerské, finanční i daňové. 

Zároveň propojuje i nástroje hodnotového řízení, kterými jsou kalkulace, rozpočet a 

vnitropodniková cena. (Král, 2010, s. 644) 

3. 

ANALÝZA ROZDÍLŮ 

Co je příčinou odchylek? Jaká je nákladová 

náročnost a cenová úroveň ve vztahu 

k ostatním výrobkům? Jaká je nákladová 

náročnost a cena výrobků konkurence? 

2. 

ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI 

Jaké jsou skutečné náklady a 

reálně dosažená cena tohoto 

výrobku za hodnocené období? 

4. 

VYHODNOCENÍ INFORMACÍ PRO PŘIJETÍ 

NOVÝCH ROZHODNUTÍ 

Jak by ovlivnilo výrobkové náklady a cenu 

zlepšení užitných vlastností, přijetí nového 

konstrukčního a technologického řešení výrobku? 

1. 

STANOVENÍ ÚKOLŮ PRO BUDOUCÍ 

OBDOBÍ 

Jaké jsou cílové náklady a cena 

konkrétního výrobku? 
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 Nejpodstatnější složkou rozpočetnictví pro vnitropodnikovou kontrolu je rozpočet nákladů a 

výnosů. Výsledkový rozpočet má základ v předběžné kalkulaci a za rozpočetní náklady 

střediska lze považovat očekávané náklady, které vzniknou během výroby. (Beran, 2010, s. 52) 

 Když už jsme zmínili pojem rozpočet, je nutné jej také definovat, dle Krále se na rozpočet 

nahlíží jako na výstup procesu rozpočtování, který probíhá na základě formulace hodnotově 

vyjádřených cílů. Rozpočet lze tedy chápat jako soubor kritérií pro dosažení a zkonkretizování 

určitých cílů. (Král, 2010, s. 269 - 270) 

 Základem manažerských informací ve vnitropodnikovém účetnictví je předběžná kalkulace, 

která vyjadřuje množství a náklady na jednici výkonu, které by vznikly při splnění plánu 

výroby. Určuje tedy hodnotu výkonů všech středisek, obzvláště výrobního a nákupního. Aby 

kalkulace měla svou výpovědní hodnotu, musí být úplná, tedy obsahovat všechny druhy 

nákladů, případně i plánovaný zisk. (Beran, 2010, s. 51 – 52) 

 „Dle Krále je předběžná kalkulace souhrnný název pro kalkulace zpracovávané před 

zahájením procesu tvorby konkrétního výkonu, který je předmětem kalkulace. Opakem je 

výsledná kalkulace.“ (Král, 2010, s. 632) 

1.3. Organizace vnitropodnikových útvarů 

Základním cílem fungování podniku je v první řadě tvorba zisku. Zisk se tvoří pomocí 

vytváření výkonů, které uspokojí potřeby konsumentů. Při jejich prodeji spotřebitelům 

získáváme tržby za výkony. Ze zisku samozřejmě dále financujeme provoz podniku. Mezi 

nákladové položky řadíme administrativní činnost podniku, která je bohužel v dnešní době 

naprosto nepostradatelná, dále péči o zaměstnance, zákazníky či životní prostředí, energie a 

údržbu provozních prostor, logistickou složku, investice do vývoje a technologií. To vše jsou 

položky, které nás stojí peníze. Podnik je tak složitý systém, že je třeba jej rozčlenit na 

jednotlivé útvary. 

Při organizování vnitropodnikových činností, musí nejprve dojít k jejich utřídění na činnosti:  

 výrobní  

 nevýrobní. 

Výrobní činnosti jsou takové, při kterých vznikají pomocí různých procesů spotřební statky. 

Oproti tomu nevýrobní činností se rozumí činnost, která je mimo činnost výrobní, ovšem tvoří 

jí podporu, ať už je to administrativní složka podniku, doprava mezi závody či marketing. 
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Samozřejmě není vždy možné utřídit bez výjimky sto procent našich nákladů mezi obě sféry, 

a to z toho důvodu, že existuje mnoho útrat, které jsou společné a těžko je můžeme rozdělit 

mezi výrobní a nevýrobní činnost. 

Dalším krokem je rozčlenění výroby na tři součásti: 

 hlavní výroba 

 vedlejší výroba 

 pomocná výroba (Macík, 2009, s. 10) 

Hlavní výrobu lze definovat jako primární činnost podniku, při které vzniká na základě 

výrobního postupu základní výrobek, který lze analyzovat. Hlavní výroba je tedy podstatou 

činnosti podniku a odpovídá oblasti, ve které podnikáme. 

Vedlejší výroba produkuje výrobky, které mají vztah k hlavní výrobě. Z pohledu informací 

ji lze také jednotně analyzovat. 

Pomocná výroba zahrnuje především tři okruhy působení: 

 výroba a opravy nářadí – kusová či malosériová potřeba pro vlastní účely, jde o 

úkony, které jsou měřitelné 

 energetické hospodářství – nemá podstatu hmotného charakteru, špatně měřitelné 

 péče o dlouhodobý hmotný majetek a jeho údržba – rovněž jde o nehmotný výkon, 

který není dost dobře měřitelný (Macík, str. 10 – 11) 

Dále je pro naše účely důležité vymezit si zásoby vlastní výroby. Mezi ty řadíme: 

 nedokončenou výrobu 

 polotovary vlastní výroby 

 výrobky 

Nedokončená výroba zahrnuje výrobky, které jsou již rozpracované, ale zatím nejsou 

k prodeji z důvodu toho, že musí ještě projít nějakou částí výrobního cyklu. 

Polotovary jsou výrobky, které jsou rovněž rozpracované, ale mohly by být již prodány, 

přestože nejsou zcela dokončené. 

Hotové výrobky představují výsledky vlastní výroby, které jsou určeny k prodeji nebo k 

vlastní spotřebě uvnitř účetní jednotky. (Švarcová, 2007, str. 96 – 97) 
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1.4. Současný stav názorů na oceňování ve vnitřním řízení 

V současnosti najdeme ve většině standardů a národních úprav oceňování na základě metody 

historických cen, jejich nevýhodou ovšem je, že nedokáží reálně odpovídat měnícím se cenám. 

Z tohoto důvodu máme možnost zvolit si nějakou z více metod oceňování, které lépe odpovídají 

naší konkrétní situaci a například v sobě zahrnují přístupy dle toho, jaký typ vlastnictví 

konkrétně oceňujeme. (Krupová, 2009, s. 24) 

Dle autorů Hradeckého a kolektivu musí řízení podniku začínat u jednotlivých primárních 

složek a postupovat až k celku. Toto pojetí se zaměřuje na charakteristiku řídících stupňů, 

pravomoci a odpovědnosti, zadávání a následnou kontrolu úkolů, řízení naturální a hodnotové 

stránky výroby, jaké typy nástrojů používat při vnitropodnikovém řízení a jejich pravidla.  

Dalším podstatným bodem je snaha o vytvoření informačních vazeb mezi jednotlivými 

funkcemi vnitropodnikového řízení. „Podle Mojmíra Hradeckého je vnitropodniková cena 

nástrojem: 

 k rozdělování odpovědnosti za náklady mezi jednotlivá střediska, 

 k oceňování nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby,  

 k měření hospodárnosti středisek,  

 k uplatňování hmotné zainteresovanosti pracovníků středisek.“   

(Hradecký, 1980, citovaný Beranem, 2010, s. 21 – 22) 

 Oproti tomu dle Krále je při zahrnování kalkulačního systému do manažerského účetnictví 

důležité brát v potaz alokaci nákladů, tedy správně přiřadit náklady k příslušnému předmětu. 

Nutné je v tomto případě vytvoření kalkulační rozvrhové základny, která propojí nepřímé 

náklady s předmětem alokace. Díky zásluze pana Bohumila Krále došlo k rozdělení nákladů na 

fixní a variabilní, včetně variabilní kalkulace a hodnocení bodu zvratu. Dle jeho názorů se 

vnitropodniková cena tvoří ve finančních a hodnotových kritériích v řízení po linii 

odpovědnosti a její výše musí vycházet z podmínek činnosti, která je předmětem kooperace.  

Obecné pravidlo k tvorbě vnitropodnikové ceny neexistuje, vždy je třeba posoudit a 

přihlédnout ke všem hlediskům, která její tvorbu ovlivňují a také se rozhodovat ve prospěch 

celého podniku. (Král, 1997, citovaný Beranem, 2010, s. 24 – 25) 

 

 



  

17 

 

 Terence Lucey se na oceňovací problém dívá jako na průnik mezi vazbami informačních 

systémů. Členění oceňování uvnitř podniku dělí na: 

 cenové rozhodování, 

 hodnocení výkonnosti středisek, 

 oceňování mezistřediskové.  

Autor se rovněž zaměřuje na nezbytnost odpovědnostního účetnictví a tento systém dělí do 

čtyř rovin, které jsou základem pro podnikový reporting, který slouží k podpoře rozhodování 

firmy na všech jejích úrovních. (Lucey, 1992, citovaný Beranem, 2010, s. 26)  
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2. Význam oceňování pro manažerské rozhodování 

2.1. Charakteristika oceňování 

Pokud pořídíme nějaký majetek či vyrobíme produkt, musíme jej ocenit, abychom vyjádřili 

jeho hodnotu a mohli jej zapsat do účetnictví. Díky účetnímu zápisu můžeme daný majetek 

odepisovat a tím postupně rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad během několika let. 

 U oceňování je podstatná především správná volba oceňovací metody. Ta určuje, jakou 

vypovídací schopnost budou účetní informace mít. 

Pojem oceňování souvisí se stanovením ceny, nikoliv s odhadem hodnoty pro daný účel. 

Terminologicky korektní je použití termínu ocenění jen v případech, kdy jde o stanovení ceny. 

Ohodnocování je proces odhadování hodnoty pro obecné tržní transakce. Oceňování či 

ohodnocování lze chápat jako zastřešující pojem pro ocenění, které je prováděno oprávněnou 

osobou, tedy oceňovatelem. (Krabec, 2009, s. 15 - 16) 

Nedostatky oceňování jsou především ve velké různorodosti transakcí, jelikož není možné 

podchytit všechny okolnosti ovlivňující účetní případ, a tudíž nám vznikají různé diference. 

Dalším problémem jsou různé informace z praxe, které se k tvůrcům standardů nedostávají, a 

když už ano, tak mohou být zastaralé a je velice obtížné správně odhadovat budoucí vývoj. 

(Matschke a Brösel, 2007 citovaný Krabcem, 2009, s. 161) 

Přestože je oceňování velmi flexibilní, není možné mu ponechat naprostou volnost. 

V souvislosti s rostoucími nároky uživatelů na kvalitu je nutná standardizace. Ta probíhá 

především prostřednictvím státu, který v souvislosti s vývojem legislativy, vydává zákony a 

právní předpisy. Dalším tvůrcem standardizace je věda, která vytváří modely a metodologii 

ohodnocování. Významnou roli, v tomto procesu, nelze upřít ani profesním a zájmovým 

organizacím, které doplňují specifické potřeby z praxe, což zvyšuje reálnost a aktuálnost 

standardů. (Krabec, 2009, s. 164 – 165) 

Oceňování pro vlastní potřebu může provádět kdokoliv, kdo k tomu má potřebné vědomosti 

a informace o daném případu. Oceňování pro třetí osobu (tedy jiný subjekt) musí zpracováváno 

subjektem, který je držitelem oprávnění zpracovávat odhady a odborná vyjádření, takovou 

osobou je kupříkladu odhadce. Dalšími subjekty, které mohou zpracovávat odhady, jsou znalci 

či znalecké ústavy. (Hálek, 2009, s. 13 – 14) 
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2.2. Regulace oceňování 

Oceňování je v České republice primárně regulováno zákonem o oceňování majetku a 

Mezinárodními oceňovacími standardy, ovšem další průběh si každý oceňovatel přizpůsobuje 

podmínkám v podniku. Standardy jsou velmi flexibilní a ponechávají prostor pro schopnosti a 

uvážení oceňovatele, jak si poradí s konkrétním případem. Standardy oceňování lze chápat jako 

pravidla, jak správně postupovat na všeobecné úrovni a zároveň jsou určitou jistotou, že míříme 

správným směrem, ovšem neurčují u každého konkrétního případu správný postup. To ani 

vzhledem k vysoké míře nezávislosti a samostatnosti oceňovatele nelze. Hlavním cílem 

oceňovacích standardů je snížení nejistoty při oceňování, vytvoření terminologie v rámci 

účetních kategorií a vymezení poměru mezi účelem ocenění a vypočtenou hodnotou. 

Mezinárodní oceňovací standardy se snaží o sjednocení pravidel a snížení nejistoty 

v rozhodování. Bohužel jde o nikdy nekončící činnost, jelikož trh a tedy i oceňování se neustále 

vyvíjí. (Krabec, 2009, s. 159 - 162) 

Různé státy světa regulují účetnictví různým způsobem, to je dáno kulturou, ekonomickým 

a sociálním prostředím a především legislativou. Regulace účetních systémů probíhá v různých 

částech Evropy různým způsobem, je to dáno především vyspělostí státu. Pod tlakem 

kapitálového trhu a sílící globalizace slábne rozsah regulace běžného účetnictví a naopak sílí 

regulace na bázi účetního výkaznictví. Aby národní účetnictví odpovídalo světovému vývoji, 

musí se postupně oprostit od regulace zákonnými normami, podřízení daním a národní účetní 

standardy se musí přibližovat světově uznávaným standardům účetního výkaznictví. 

(Kovanicová, 2005, s. 10 - 12) 

Přestože každý stát má právo na autonomii národní regulace oceňování, pravidla platí pro 

každého uživatele stejně, díky tomu je možné použít sjednocené mezinárodní standardy i 

v odlišných prostředích. Oceňovatel tedy může zohlednit místní poměry, avšak úprava a 

interpretace výsledků je zaručena standardy. Nejpodstatnější je úprava Mezinárodních 

oceňovacích standardů, které dokonce některé státy přebraly i jako národní oceňovací 

standardy. (Krabec, 2009, s. 166) 

Při používání metod ocenění dle standardů je nutné dodržovat kategorii tržní hodnoty, tedy 

že odhad musíme zpracovat dle tržních dat, ať už přímo pomocí informací o daném aktivu nebo 

pomocí substituce informací z trhu obdobných aktiv. Při oceňování máme možnost využití 

jedné či více metod, vždy však výsledek musí být v souladu se standardy. První možností jsou 

metody srovnatelných transakcí, které jsou založeny na porovnání již proběhlých operací 
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s obdobnými aktivy na trhu. Druhou metodou je kapitalizace příjmů, díky které získáme 

smysluplnou sumu, ta ovšem nemusí odpovídat reálné situaci na trhu. Při metodě založené na 

nákladech koupíme místo aktiva nějaký substitut s obdobnými parametry. (Krabec, 2009, s. 188 

– 189) 

2.3. IVS a IFRS  

 „V roce 1981 byl založen Mezinárodní výbor pro standardy oceňování aktiv (The 

International Assets Valuation Standards Committee, TIAVSC), v roce 1994 došlo ke změně 

názvu na IVSC.“ IVS si kladou za cíl především usnadnění a podporu mezinárodních transakcí, 

poskytnutí standardů, které budou platné i pro rozvíjející se země a dále chtějí být považovány 

jako kritérium při oceňování po celém světě. (Krabec, 2009, s. 176) 

Mezinárodní oceňovací standardy jsou vydávány Radou pro Mezinárodní oceňovací 

standardy se sídlem v Londýně a vyznačují se především těsnou vazbu na Mezinárodní 

standardy finančního výkaznictví. Díky tomu, že kladou velký důraz na koncept Fair Value a 

neustále se snaží o informační kvalitu, je lze pokládat za stabilní oceňovací standardy. (Krabec, 

2009, s. 175) 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví vznikly jako reakce na požadavky Evropské 

unie vyvinout jednotný systém účetního výkaznictví. Nyní tvoří jeden z nejvýznamnějších 

účetních systémů a vlivem globalizace postupně vytlačují národní systémy jednotlivých států. 

Ovšem jako každé účetní systémy, nejsou schopné obsáhnout veškerou problematiku, tudíž je 

nelze považovat za zcela univerzální. (Krupová, 2009, s. 3 - 4) 

Pokud uvažujeme o oceňovacích modelech, je nutné brát na vědomí, že změny probíhají, jak 

ve všeobecné cenové hladině, tak i na našem vlastním majetku a především, že tyto změny jsou 

na sobě nezávislé a mohou se vyvíjet různorodě. Jednotlivé modely se na tyto problémy dívají 

velmi různorodě a mají i odlišné názory na pojem běžná cena – některé ji považují za fair value, 

jiné za ČSH, či za reprodukční cenu. (Krupová, 2009, str. 18 – 19) 

Čistou současnou hodnotou se rozumí rozdíl mezi současnými výnosy z investice a hodnotou 

investice. Výpočet se provádí dle vzorce uvedeného pod textem. Abychom se rozhodli 

k realizování investice, musí být rozdíl větší než nula. Reprodukční pořizovací cenu lze oproti 

tomu chápat jako cenu, za kterou by bylo možno získat stejnou či obdobnou věc v době ocenění. 

(Hálek, 2009, s. 22 – 25)   
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       Vzorec čisté současné hodnoty: 

  NPV… čistá současná hodnota, 

   CFt…peněžní toky v jednotlivých letech, 

   n…doba životnosti projektu, 

   r…diskontní úroková míra 

 

Při používání standardů je velmi podstatná terminologie a značným problémem jsou obecné 

významy slov. Lze uvést několik příkladů, které názorně vyobrazí rozdíl mezi vnímáním pojmů 

v praxi a pravým významem v terminologii oceňování.  

„Cena (price) je termín používaný pro částku požadovanou, nabízenou nebo zaplacenou za 

zboží nebo službu. Náklady (cost) představují cenu zaplacenou za zboží nebo službu nebo částku 

potřebnou k vytvoření nebo produkci zboží nebo služby. Když je toto zboží nebo služba 

dokončena, jsou jejich náklady historickou skutečností. Cena zaplacená za zboží nebo službu 

se stává nákladem pro kupujícího.“ (Mařík a kol., 2003, s. 17, citovaný Krabcem, 2009, s. 181) 

Hodnotu dle IVS lze chápat jako jakýsi odhad ceny, která by byla přijatelná jak pro 

kupujícího, tak prodávajícího. Odhad hodnoty provádíme dle kategorie hodnoty, která určuje 

charakter dané transakce. Tržní hodnotu lze oproti tomu chápat jako odhad, který by byl 

všeobecně akceptovatelný a vytvořený v souladu se standardy. Tržní hodnota odráží 

momentální situaci na trhu, tudíž velmi podléhá vlivu nabídky a poptávky. (Krabec, 2009, s. 

182 - 183) 

„Užitek (Utility) oceňovaného aktiva je základním kritériem ocenění: činnosti zapojené 

v procesu ocenění mají za společný cíl definování a kvantifikaci stupně užitku či užitečnosti 

oceňovaného aktiva. Užitek je relativním či komparativním pojmem spíše než absolutní 

podmínkou.“ (IVS, 2007, s. 29, citováno Krabcem, 2009, s. 185) 

Přestože standardy IVS a IFRS jsou jinak velmi kompatibilní, v charakteristice pojmů 

Market Value a Fair Value lze najít odlišnosti. Dle IAS/IFRS je reálná hodnota částka, za níž 

by aktivum při obvyklých podmínkách na trhu mohlo být nakoupeno či směněno. Reálná může 

být jak tržní, tak netržní kategorií hodnoty ve smyslu IVS. „Tržní hodnota dle IVS bude vždy 

reálnou hodnotou ve smyslech IAS/IFRS.“ (Kovanicová, 2005, s. 105 -106). 

Umírněněji vnímá Fair Value Strouhal, který ji pokládá za hodnotu, kterou bychom byli 

schopni obdržet při prodeji aktiva či jaká by nám byla uhrazena při vyrovnání závazku při 

obvyklé transakci. Zpravidla se tedy rovná pořizovací ceně. (Strouhal, 2013, s. 32 – 34) 
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3. Analýza nástrojů oceňování a jejich použití ve 

vnitropodnikovém účetnictví 

3.1. Nástroje oceňování 

Oceňování je pro účetnictví neodmyslitelnou složkou, tudíž je podstatné znát nástroje, 

jakými lze oceňování provádět. V první řadě je důležité si ujasnit, co vlastně oceňujeme, jelikož 

oceňování může probíhat u různých složek podniku od výroby, majetku, nemovitostí, až po 

celý podnik jako jeden souhrnný objekt. Každá tato součást má samozřejmě své zásady, kterými 

ji lze oceňovat. 

Zpravidla platí, že správná identifikace a četné množství informací o dané položce, přispívá 

k určení vhodného postupu a zásad pro její ocenění a především ke správné volbě metody 

oceňování. (Hálek, 2009, str. 29) 

Oceňování majetku 

 V České republice je nutné se při oceňování vždy řídit zákonem, který danou problematiku 

upravuje. Podmínky pro oceňování majetku stanovuje předpis č. 151/1997 Zákon o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů. Toto nařízení objasňuje způsoby oceňování věcí, a to jak 

movitých, tak nemovitých, majetkových práv, cenných papírů a dalších. 

 Ze zákona se majetek a služby oceňují takzvanou obvyklou cenou, kterou lze chápat jako 

cenu, které by bylo dosaženo při prodeji obdobného majetku či služby v běžném obchodním 

styku ke dni ocenění. (ÚZ 1043, 2014, s. 3) 

Zároveň je třeba zvážit všechny okolnosti, které cenu dále ovlivňují, a měli bychom k nim 

při oceňování přihlédnout. Oproti tomu jsou i situace, které na cenu vliv nemají, například 

mimořádné okolnosti typu finanční tíseň jedné ze stran obchodního případu, osobní či rodinné 

vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, zvláštní hodnota přikládaná majetku z důvodu osobního 

vztahu. (Makovec, 2010, s. 31) 

 Jinou alternativou, jak oceňovat, je nákladový přístup založený na principu srovnávání 

nákladů na pořízení majetku s hodnotou podobnou oceňovanému majetku. Nejprve tedy 

musíme stanovit výchozí hodnotu, která udává, za kolik by bylo možné daný majetek pořídit 

k datu ocenění. Dále je nutno stanovit technickou hodnotu, která zohledňuje technický stav 

majetku k datu ocenění. Dalším krokem je časová cena, zahrnující faktor času a opotřebení, 
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tedy odpovídá věcné hodnotě. A poslední je obecná cena, jež je od časové ceny upravena o 

koeficient prodejnosti. (Hálek, 2009, s. 58 – 62) 

 Výnosový přístup, oproti nákladovému, sleduje budoucí tok peněz spojený s daným 

předmětem, který je diskontován a následně je vypočtena současná hodnota budoucích výnosů. 

(Kislingerová, 2001, s. 131) 

Další metodou, kterou lze použít, je metoda tržního porovnání, jež vychází z již 

uskutečněných prodejů obdobných majetkových částí. (Kislingerová, 2001, s. 131) 

 Jakmile máme majetek oceněný, můžeme přejít k odepisování, abychom vyjádřili opotřebení 

majetku a rovnoměrně rozložili vstupní cenu do více období. Souhrnem odpisů jsou poté 

oprávky, které snižují hodnotu majetku. 

V další části bych se ráda podívala na oblast, která je vlastně cílem, proč celý podnik funguje 

a tou je výroba. Jelikož podnik je složitý komplex mnoha dílčích systémů, není zcela 

jednoduché jej rozdělit na menší úseky a aplikovat dělbu práce na vnitropodnikové útvary. 

Předpoklad analýzy v hlavní a vedlejší výrobě je postaven na bázi vstupu nákladů, které se 

v rámci výrobního procesu mění na dobře zjistitelné výstupy, tedy polotovary. Tyto výstupy je 

samozřejmě třeba nějakým způsobem ocenit. I v tomto procesu hrají problém přímé a nepřímé 

náklady, které musíme být schopni vyčíslit. Bohužel v praxi jsme nuceni tyto náklady 

průměrovat, což má za následek neznalost skutečných výrobních nákladů na jednotlivé 

výrobky. 

V podniku ovšem musíme věnovat pozornost nejen výrobě, ale i dalším střediskům. Mezi ně 

můžeme zařadit například IT, dopravu, administrativu, skladování, správní středisko, či 

oddělení výzkumu a vývoje. Všechny tyto jednotlivé součásti nepochybně vyžadují investice a 

zároveň vytváří jednotlivé výkony, které musíme ocenit. Problémem je, že výstupy těchto 

středisek nejsou zcela měřitelné. Na druhou stranu je jasné, že veškeré výdaje na tato střediska 

jsou financovány ze zisků plynoucích z výroby.  

Vztahy mezi jednotlivými středisky jsou tak komplikované, že je lze těžko vyjádřit běžnými 

metodami, z tohoto důvodu je vyjadřujeme pomocí vazbové matice. Zprvu je nezbytné 

definovat vztahy mezi výrobními, nevýrobními a dalšími činnostmi, které lze vyjádřit pomocí 

následujícího schématu. K pochopení znázorněných procesů je potřeba v první řadě vytvořit 

legendu, která objasní pojmy používané uvnitř schématu. (Macík, 2001, str. 12 – 13) 
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Legenda: 

PN   prvotní náklady 

M    zásobování materiálem 

A    administrativní útvary včetně odbytového střediska 

S    sociální činnosti 

P    péče o životní prostředí 

N    výroba nářadí 

E   energetické hospodářství 

Ú    údržba 

D    závodní doprava (osobní i nákladní) 

K   konstrukční práce 

T    technologie 

HV   hlavní výroba 

VV  vedlejší výroba 

TR  tržby za výkony 

Z   tvorba zisku 

Obr. č. 9 Schéma vztahů mezi výrobními, nevýrobními a ostatními činnostmi, (Zdroj: Macík, 2001, s. 13) 

Ze schématu lze vysledovat tyto jevy: 

 Prvotní náklady zaštiťují veškeré činnosti společnosti, jelikož každá činnost vyžaduje 

vstupy.  

 Energie distribuujeme všem útvarům, jelikož bez energie nelze provádět žádnou 

činnost, ať už mluvíme o osvětlení, vytápění či energii pro stroje, bez ní vytvářet 

hodnoty zkrátka nelze. 

 V oblasti údržby, dopravy a zásobování materiálem může vzniknout více variant, 

jelikož ji mohou využívat jak všechny útvary, tak pouze některé, proto jsou ve 

schématu označené přerušovanou čarou. 
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3.2. Vnitropodnikové účetnictví jako významný nástroj oceňování 

NV, HV 

Důvod, proč se v celé práci zabývám vnitropodnikovým účetnictvím, je především 

vykreslení a vyzdvižení jeho nepostradatelnosti. Vnitropodnikové účetnictví je nepochybně 

velmi úzce propojeno s finančním účetnictvím. Zároveň tvoří jakýsi spoj mezi účetnictvím 

manažerským a finančním. Primárně je určeno k doplnění finančního účetnictví z toho důvodu, 

že finanční účetnictví není schopné získávat informace o položkách uvnitř systému. Oproti 

tomu v místě, kde FÚ končí, VPÚ začíná zpracovávat interní údaje o procesech, které přímo 

ovlivňují hodnotu majetku.  

Aby podnik měl kontrolu nejen nad svým majetkem, ale zároveň nad tím, kolik prostředků 

do něj vynaložil, je zformován takzvaný dvoubilanční účetní systém. Ten můžeme chápat jako 

zobrazení majetku a zdrojů pomocí rozvahy a dále jako výsledovku zobrazující vynaložené a 

získané prostředky. Tento systém se dále rozšiřuje do jednookruhové či dvouokruhové 

soustavy. V rámci VPÚ nás bude zajímat dvouokruhová soustava, ve které pracujeme s 

oblastmi FÚ a VPÚ zvlášť, což znamená, že vnitropodnikové účetnictví je vlastně odtrženo od 

finančního, avšak existují mezi nimi spojovací vazby, které lze charakterizovat jako spojovací 

účty. Tyto účty jsou ve směrné účtové osnově označeny čísly 8. a 9. Členění a obsah 

spojovacích účtů si určuje účetní jednotka dle svých potřeb. 

Účty v podvojném účetnictví jsou typické tím, že každá položka na účtu je spojená s 

položkou na jiném účtu, ale na opačné straně. Tento postup popisuje, že na jedné straně nám 

ubydou prostředky a na druhé straně nám přibyde majetek. Tuto myšlenku lze znázornit na 

velmi zjednodušeném příkladu, kdy prodám vlastní výrobky v hodnotě 5.000 Kč za hotové. 

Podvojné účetnictví vystihuje, co přesně se v podniku při prodeji událo, na jedné straně nám ze 

skladu ubylo zboží a zároveň nám přibylo v pokladně pět tisíc korun českých. Tudíž na účtu 

Pokladna na straně Má Dáti připíšeme 5.000 Kč a na účet Tržby za výrobky připíšeme tu samou 

částku, ovšem na stranu Dal. 

Pro účely vnitropodnikového účetnictví lze využít členění na analytické účty a to zejména 

pro rozlišení hospodaření jednotlivých středisek či skladů. Syntetická část účtu je povinná, 

zatímco analytickou část si můžeme upravit dle svých potřeb, například lze rozdělit účet na 

několik samostatných analytických účtů.  
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Na základě předchozích myšlenek je možno odvodit, že vyjádření nedokončené a hotové 

výroby ve finančním účetnictví je nedostačující pro bližší analýzu. Vnitropodnikové účetnictví 

se tedy stává nástrojem oceňování. V České republice poskytuje VPÚ nejsystematičtější názor 

na podnikové účetnictví. 

Názorné předvedení předcházejících myšlenek jsem shrnula do schématu pod textem, které 

ukazuje, že ve finančním účetnictví nám chybí o výrobě evidence, proto jsou účty NV a DV 

označeny čárkovaně. To je také důvod, proč se vnitropodnikovým účetnictvím musíme zabývat 

a proč se stává nástrojem oceňování. 

Jednotlivé názvy účtů jsou vysvětleny v následující legendě. 

Legenda: 

BÚ   bankovní účet       DM  dlouhodobý majetek 

DOD  dodavatelé        OP  oprávky 

MAT  materiál         ODP  odpisy 

SP   spotřeba materiálu      VK  vlastní kapitál 

TR   tržby          NV  nedokončená výroba 

POHL pohledávky        ΔNV  změna stavu nedokončené výroby 

ZA  zaměstnanci        DV  dokončená výroba 

MZN  mzdové náklady      ΔDV  změna stavu dokončené výroby 

 

 

Obr. č. 10 Schéma finančního a vnitropodnikového účetnictví, (Zdroj: Konstrukce na základě konzultace 

s vedoucím práce) 
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3.3. Metody oceňování NV, HV užívané ve vnitropodnikovém 

účetnictví 

Vnitropodnikové účetnictví je vázáno na vnitropodnikové rozpočty, předběžné a výsledné 

kalkulace, operativní evidenci a výrobní plánování. U každého střediska musíme mít provedené 

rozpočty, abychom mohli sledovat jeho náklady a výnosy a zároveň, aby byli zjistitelné převody 

mezi jednotlivými středisky.  Náklady a výnosy jsou z finančního účetnictví do 

vnitropodnikového přenášeny pomocí spojovacích účtů. Spojovací účet k nákladům se 

považuje za pasivní a k výnosům za aktivní. Informace pro VPÚ by měli být spíše operativní, 

což znamená, že jde o období kratší než rok, např. čtvrtletí, měsíc. Dalším rozhodujícím 

faktorem pro vnitropodnikové účetnictví je typ výroby, zda jde o kusovou, sériovou, 

hromadnou či zakázkovou. (Macík, 2001, s. 20 – 21) 

Vnitropodnikové účetnictví jako samostatný okruh účetnictví má i vlastní výkazy, a to 

vnitropodnikovou výsledovku a rozvahu. Význam vnitropodnikové výsledovky je zásadní, 

jelikož nám ukazuje skutečný plán hospodaření střediska. Na jedné straně výsledovky jsou 

zobrazeny náklady ve skutečné výši a na straně druhé jsou plánované náklady jednotlivých 

středisek, z těchto údajů poté zjišťujeme úspory či překročení plánu v jednotlivých střediscích.  

Vnitropodniková rozvaha nám umožňuje zobrazit zůstatek spojovacích účtů, dále zásoby 

nedokončené výroby a zásoby dokončených výrobků, což je totožné s vnitropodnikovým 

ziskem, či případně ztrátou. 

Použití výsledovky pro zjištění hospodaření středisek jsem se pokusila naznačit na ukázce 

vnitropodnikové výsledovky uvedené pod textem, která naznačuje systém úspor a překročení. 

V případě, že náklady plánované jsou vyšší, než náklady skutečné, dochází k úspoře a tedy k 

zisku. V opačném případě, kdy skutečné náklady jsou vyšší než plánované, dochází 

k překročení plánu, tedy ztrátě.                                        

Obr. č. 11 Vnitropodniková výsledovka (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Náklady 

skutečné 

Výsledovka Náklady 

plánované Úspory/Překročení 

Výrobní režie 286.000 Výrobní středisko 300.000 Úspora 14.000 

Zásobovací 

režie 
48.000 Zásobovací středisko 40.000 Překročení -8.000 

Správní režie 32.000 Správní středisko 30.000 Překročení -2.000 

Zisk 4.000  Celkem úspora 4.000 

370.000 370.000   
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Oceňování nedokončené výroby 

 Nedokončenou výrobu jsme si definovali již v teoretické části práce a nyní se zaměříme na 

praktickou část, a to především na způsoby, kterými lze NV ocenit. Volbu metody ovlivňuje 

několik faktorů, mezi které se řadí typ a způsob organizace procesů výroby. Zatímco u kusové 

výroby budeme moci těžko použít různé normy, jelikož se jedná o jedinečný případ, tudíž 

všechny procesy se vytváří individuálně a oceňování budeme moci provést pouze na základě 

skutečných nákladů. U velkosériové výroby tomu bude přesně naopak, pro velké množství 

výrobku již lze stanovit normy, standardy a procesy jsou nastaveny optimálně, tudíž oceňování 

může probíhat v plánovaných či v přímých nákladech. 

Oceňování nedokončené výroby může probíhat různými způsoby: 

1) Přímými náklady ve skutečné výši 

2) Plánovanými náklady na přímý materiál a přímé mzdy 

3) Vlastními náklady výroby, čímž myslíme přímé náklady výroby a výrobní režii 

4) Vlastními náklady výkonu, včetně zásobovací a správní režie 

5) Nekalkulovanými náklady – tento způsob je ovšem zcela výjimečný (Macík, 2001, str. 23) 

V souvislosti s oceňováním je podstatné si definovat vzorec nákladové struktury, který je 

důležitý pro kalkulaci nákladů na výkony. 

1) Přímý materiál 

2) Přímé mzdy 

3) Ostatní přímé náklady 

4) Výrobní režie technologická 

5) Všeobecná výrobní režie 

6) Vlastní náklady výroby 

7) Správní a zásobovací režie 

8) Vlastní náklady výkonu 

9) Odbytové náklady 

10) Úplné vlastní náklady výkonu (Macík, 2001, str. 23) 
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Oceňování nedokončené výroby a dokončených výrobků ve vlastních nákladech výroby 

Jako první si rozebereme oceňování ve vlastních nákladech výroby. Tento způsob je 

nejpoužívanější. Oceňování probíhá na základě plánovaných nákladů. Ve schématech se 

nacházíme v situaci, kdy plánované náklady jsou totožné s reálnými. Nedokončená výroba je 

rovna nule a veškerou výrobu jsme v daném období dokončili. Oceňování zpracujeme do třech 

základních variant, které mohou v podniku nastat. 

Varianta 1. 

 V této situaci nebyl prodán žádný výrobek. Dokončené výrobky oceňujeme ve vlastních 

nákladech výroby, vyjma nevýrobních nákladů, ty nebudou součástí dokončených výrobků. 

Tyto nevýrobní režie se ve schématu projeví jako ztráta. 

1. Náklady výrobního střediska                       120 

2. Náklady zásobovacího střediska                  45 

3. Náklady správního střediska                    60  

4. Vlastní náklady výroby                     120 

5. Režijní náklady odbytového střediska                45 

6. Převod dokončených výrobků na sklad v plánovaných vlastních nákladech  120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 Oceňování DV ve vlastních nákladech výroby, varianta bez prodeje (Zdroj: Vlastní úprava autorkou dle 

publikace Vnitropodnikové účetnictví, Karel Macík, 2001, s. 25) 
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Závěrečné bilance 

Rozvaha  Výsledovka 

SÚV 0 SÚN 270 Nv 120 Vv 120 

DV 120    Nz  45 Vz  

     Ns 60 Vs  

     No 45 Vo  

         

Ztráta 150      Ztráta 150 

Ʃ 270 Ʃ 270 Ʃ 270 Ʃ 270 

Obr. č. 13 Bilance oceňování DV ve vlastních nákladech výroby, varianta bez prodeje (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 Když se zaměříme na výsledné bilance, vidíme, že dokončené výrobky se nachází v rozvaze 

na straně aktiv a dále ve výsledovce pod značkou Nv, tedy v nákladech výrobního střediska. 

Ostatní náklady Nz, Ns a No lze považovat za ztrátové, a to z toho důvodu, že nejsou zobrazeny 

i v rozvaze, tudíž nejsou součástí již hotových výrobků. 

Varianta 2. 

 V této variantě se nacházíme v situaci, kdy jsme polovinu výrobků dokončili a polovinu 

dokončených výrobků jsme prodali. 

1. Náklady výrobního střediska                   160 

2. Náklady zásobovacího střediska                  60 

3. Náklady správního střediska                    80  

4. Vlastní náklady výroby                     160 

5. Náklad odbytového střediska                    60 

6. Převod dokončených výrobků na sklad v plánovaných nákladech      80 

7. Expedice výrobků ve vlastních nákladech               40 

8. Podíl zásobovací režie připadající na prodané výrobky          15 

9. Podíl správní režie připadající na prodané výrobky           20 

10. Podíl odbytové režie připadají na prodané výrobky           15 

11. Kalkulovaný zisk připadající na prodané výrobky              10 
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Obr. č. 14 Oceňování DV ve vlastních nákladech výroby, varianta s dokončením a prodejem části výrobků (Zdroj: 

Vlastní úprava autorkou dle publikace Vnitropodnikové účetnictví, Karel Macík, 2001, s. 26) 

 

Závěrečné bilance 

Rozvaha  Výsledovka 

SÚV 100 SÚN 360 Nv 160 Vv 160 

 DV 40    Nz  60 Vz 15 

 NV 80    Ns 80 Vs 20 

     No 60 Vo 15 

       KRZ 10 

Ztráta 140      Ztráta 140 

Ʃ 360 Ʃ 360 Ʃ 360 Ʃ 360 

Obr. č. 15 Bilance oceňování DV ve vlastních nákladech výroby, varianta s dokončením a prodejem části výrobků 

(Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

 V této variantě se zůstatek nedokončené i dokončené výroby zobrazí zaprvé v rozvaze opět 

na straně aktiv a dále ve výsledovce jako změna stavu NV a DV. Ostatní náklady středisek jsou 

rozděleny ve výnosech jednotlivých středisek, a to dle podílů dokončených a prodaných 

výrobků. Dále jsou tyto náklady zobrazeny v rozvaze uvnitř spojovacího účtu k výnosům. 
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Varianta 3. 

 V této variantě se nacházíme v situaci, kdy jsme veškeré výrobky dokončili a prodali. 

1. Náklady výrobního střediska                   120 

2. Náklady zásobovacího střediska                  45 

3. Náklady správního střediska                    60  

4. Vlastní náklady výroby                     120 

5. Náklad odbytového střediska                    45 

6. Převod dokončených výrobků na sklad v plánovaných nákladech     120 

7. Expedice výrobků ve vlastních nákladech              120 

8. Podíl zásobovací režie připadající na prodané výrobky          45 

9. Podíl správní režie připadající na prodané výrobky           60 

10. Podíl odbytové režie připadají na prodané výrobky           45 

11. Kalkulovaný zisk připadající na prodané výrobky              30 

 

Obr. č. 16 Oceňování DV ve vlastních nákladech výroby, varianta s dokončením a prodejem všech výrobků (Zdroj: 

Vlastní úprava autorkou dle publikace Vnitropodnikové účetnictví, Karel Macík, 2001, s. 27) 
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Závěrečné bilance 

Rozvaha  Výsledovka 

SÚV 300 SÚN 270 Nv 120 Vv 120 

      Nz  45 Vz 45 

      Ns 60 Vs 60 

     No 45 Vo 45 

  Zisk 30  Zisk 30 KRZ 30 

Ʃ 300 Ʃ 300 Ʃ 300 Ʃ 300 

Obr. č. 17 Bilance oceňování DV ve vlastních nákladech výroby, varianta s dokončením a prodejem všech výrobků 

(Zdroj: Vlastní tvorba) 

 V případě, že jsme všechny vyrobené výrobky prodaly, jsou náklady středisek zobrazeny 

v tržbách za prodané výrobky. V tomto schématu se nám již nezobrazuje ztráta, jelikož nemáme 

žádné neprodané výrobky, které ji vytvářely. 

Oceňování dokončené výroby v úplných vlastních nákladech výkonu 

  V další části textu se budeme zabývat již pouze případy, kdy veškeré produkty dokončíme 

a zároveň je i prodáme zákazníkům. V těchto případech můžeme využít ocenění, které je 

založeno na kalkulovaných nákladech nevýrobních středisek. Tento způsob nám vystihuje 

klasickou situaci, že v podniku stále zůstává určité množství neprodaných výrobků na skladě. 

Oproti předchozím případům se účty Vz, Vs a Vo převádějí na kalkulované náklady daných 

středisek připadajících na dokončené výrobky. NV tedy evidujeme ve vlastních nákladech 

výroby, zatímco DV již v úplných vlastních nákladech výkonu.  

1. Náklady výrobního střediska                     160 

2. Náklady zásobovacího střediska                     60 

3. Náklady správního střediska                      80 

4. Vlastní náklady výroby                       160 

5. Náklad odbytového střediska                      60 

6. Převod dokončených výrobků na sklad v plánovaných nákladech         80 

7. Kalkulované náklady zásobovacího střediska připadající na dokončené výrobky   30 

8. Kalkulované náklady správního střediska připadající na dokončené výrobky    40 

9. Kalkulované náklady zásobovacího střediska připadající na prodané výrobky    15 

10. Kalkulované náklady správního střediska připadající na prodané výrobky      20 

11. Kalkulované náklady odbytového střediska připadající na dokončené výrobky    30 

12. Podíl odbytové režie připadající na prodané výrobky             15 

13. Prodej poloviny skladovaných výrobků                  90 

14. Kalkulovaný zisk připadající na prodané výrobky              10 
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Obr. č. 18 Oceňování DV v úplných vlastních nákladech (Zdroj: Vlastní úprava autorkou dle publikace 

Vnitropodnikové účetnictví, Karel Macík, 2001, s. 29) 

Závěrečné bilance 

 

Rozvaha  Výsledovka 

SÚV 100 SÚN 360 Nv 160 Vv 160 

DV 80 KNZ 15  Nz  60 Vz 15 

NV 90 KNS 20  Ns 80 Vs 20 

  KNO 15  No 60 Vo 15 

       KRZ 10 

Ztráta 140      Ztráta 140 

Ʃ 410 Ʃ 410 Ʃ 360 Ʃ 360 

Obr. č. 19 Bilance oceňování DV v úplných vlastních nákladech (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 Na předchozím schématu můžeme vidět, jak pasivní účty KNZ, KNS a KNO zachycují část 

výrobků, které zatím nebyly prodány. Toto rozložení nám oproti předchozím schématům 

vyzdvihuje důvod, proč nám vzniká ztráta.  

Oceňování dokončené výroby v prodejních cenách 

 Tento styl oceňování je spíše teoretický, než prakticky využívaný, jelikož je díky závislosti 

na prodejních cenách velmi nestabilní a v praxi si nemůžeme takovéto výkyvy cen dovolit. I 

přesto byl v některých našich podnicích aplikován. S touto metodou souvisí fakt, že oceňování 

probíhá očekávanou cenou, neboť skutečná cena je známa až při samotné fakturaci. 
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1. Náklady výrobního střediska                       160 

2. Náklady zásobovacího střediska                      60 

3. Náklady správního střediska                        80 

4. Vlastní náklady výroby                         160 

5. Náklad odbytového střediska                        60 

6. Převod dokončených výrobků na sklad v plánovaných nákladech           80 

7. Kalkulované náklady zásobovacího střediska připadající na dokončené výrobky     30 

8. Kalkulované náklady správního střediska připadající na dokončené výrobky          40 

9. Kalkulované náklady zásobovacího střediska připadající na prodané výrobky       15 

10. Kalkulované náklady správního střediska připadající na prodané výrobky       20 

11. Kalkulované náklady odbytového střediska připadající na dokončené výrobky    30 

12. Podíl odbytové režie připadající na prodané výrobky              15 

13. Prodej poloviny skladovaných výrobků                   90 

14. Kalkulovaný zisk připadající na prodané výrobky               10 

15.  Kalkulovaný zisk připadající na dokončené výrobky              20 

 

Obr. č. 20 Oceňování DV v prodejních cenách (Zdroj: Vlastní úprava autorkou dle publikace Vnitropodnikové 

účetnictví, Karel Macík, 2001, s. 30) 
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Závěrečné bilance 

Rozvaha  Výsledovka 

SÚV 100 SÚN 360 Nv 160 Vv 160 

NV 80 KNZ 15  Nz  60 Vz 15 

DV 100 KNS 20  Ns 80 Vs 20 

  KNO 15  No 60 Vo 15 

  KZ 10    KRZ 10 

Ztráta 140      Ztráta 140 

Ʃ 420 Ʃ 420 Ʃ 360 Ʃ 360 

Obr. č. 21 Bilance oceňování dokončené výroby v prodejních cenách (Zdroj: Vlastní tvorba) 

V této variantě probíhají účetní operace stejně jako v případě oceňování dokončené výroby 

v úplných vlastních nákladech výkonu. Jde pouze o rozšíření schématu o kalkulovaný zisk z 

prodaných výrobků, tudíž nám přibyde účet KZ, na kterém se zachycuje zisk, který bychom 

měli získat v případném prodeji skladované dokončené výroby. Výsledovka se v tomto 

případě pouze rozšířila o položku kalkulovaný zisk, který se ze spojovacího účtu k výnosům 

přesunul na účet dokončené výroby. 

Shrnutí 

Oceňování vnitropodnikových zásob je velmi podstatnou složkou vnitropodnikového 

účetnictví. Mezi výstupní bilance řadíme vnitropodnikovou výsledovku a rozvahu. Metody 

oceňování jsou ovlivněny typem výroby a patří mezi ně oceňování v úplných vlastních 

nákladech výkonu, ve vlastních nákladech výroby či v prodejních cenách. 
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Závěr a shrnutí poznatků 

V této bakalářské práci jsem se zabývala problematikou oceňování majetku ve 

vnitropodnikovém řízení. V úvodní kapitole jsem nejprve splnila první cíl práce, a to porovnání 

rozdílu mezi řízením celopodnikovým a vnitropodnikovým, s důrazem na nutnost věnovat se 

hospodaření jednotlivých středisek a také popisem jednotlivých oceňovacích úrovní. Na 

základě odborné literatury jsem definovala pojmy, které s vnitropodnikovým řízením úzce 

souvisí, jako je například vnitropodnikové účetnictví, controlling, kalkulace, rozpočetnictví a 

rozpočet. Poté, co byly předloženy jednotlivé definice, jsem představila, jakým způsobem se v 

organizaci člení vnitropodnikové útvary a to především výroba a zásoby. Dále jsem splnila 

druhý cíl, který byl definován jako průzkum současných názorů na význam oceňování a 

vnitropodnikového řízení. 

Další kapitolu jsem věnovala významu oceňování pro manažerské rozhodování. Nejprve 

jsem začala samotnou charakteristikou oceňování. Dále jsem uvedla normy, na jejichž základě 

probíhá regulace oceňování v České republice a v jiných státech světa. Nakonec jsem podrobně 

popsala mezinárodní standardy IVS a IFRS a terminologii jež s nimi souvisí. 

Ve třetí kapitole jsem na základě splnění cíle charakterizovat nástroje oceňování a aplikovat 

jej na názorných příkladech, nejprve popsala jednotlivé nástroje oceňování majetku. Dále jsem 

vymezila, proč je vnitropodnikové účetnictví tak podstatným nástrojem oceňování pro 

dokončenou, i nedokončenou výrobu. Nakonec jsem vyložila jednotlivé metody oceňování, 

které se používají ve vnitropodnikovém účetnictví a to u nedokončené i dokončené výroby a 

každou variantu předvedla na schématu a závěrečných bilancích, tedy rozvaze a výsledovce. 

Cílem práce bylo také porovnání teoretické analýzy s praktickými přístupy. Mou snahou bylo 

čtenáři vysvětlit základní myšlenky, proč se zabývat jednotlivými středisky a jak zásadní 

význam v podniku hraje sledování vnitropodnikového účetnictví, jelikož je schopno zobrazit 

oblast účetnictví, u které finanční účetnictví končí, tudíž není schopné ji znázornit. Dále jsem 

u každé metody oceňování uváděla praktické příklady, které jsou pomůckou pro pochopení této 

problematiky. 

Jako poslední cíl bych ráda uvedla doporučení. Dle mého uvážení by společnosti měli začít 

věnovat větší pozornost nákladům a výnosům uvnitř jednotlivých středisek. To znamená, že by 

měli více zkoumat vnitropodnikové bilance a tedy sledovat, jak vznikají zisky uvnitř střediska 

a dále do jakých činností se přerozdělují investice. Považuji za chybu řídit se pouze souhrnnými 
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celopodnikovými výkazy, jež mohou zkreslovat reálnou situaci podniku, jelikož některá 

ziskovější střediska mohou zakrývat ztrátovost jiných středisek. V tom vidím hlavní význam, 

proč se touto problematikou zabývat, jelikož během zpracování své závěrečné práce jsem se 

setkala s nízkým povědomím o této problematice. Domnívám se, že tato situace může být 

nepřímo způsobena poměrně nízkým počtem publikací, které se zabývají tímto tématem. 
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