
Název předmětu:  Typ předmětu:  
Manažerské účetnictví a controlling povinně volitelný 
Způsob ukončení: Délka výuky předmětu v průběhu 

vzdělávání: 
zápočet a zkouška ve 6. období přednáška 28 hodin – denní forma 

                  15 hodin – dálková forma 
cvičení 14 hodin – denní forma 

Anotace 
předmětu 

Cílem předmětu je osvojení si znalostí pro potřeby aktivního řízení a 
rozhodování, neboť manažerské účetnictví se zabývá evidencí, tříděním, 
zpracováním, analýzou a syntézou informací o podnikové činnosti, která 
slouží jako podklad k rozhodování. Pro manažerské rozhodování jsou 
klíčové informace a ukazatele, které nejsou založeny a výrazně ovlivněny 
legislativními úpravami finančního účetnictví., ale ty informace a 
ukazatele, které vycházejí ze skutečného výkonu podnikatelské jednotky 
a reálné hodnoty, která je těmito výkony tvořena. Umožňuje poznat 
skutečnou podstatu hodnototvorných procesů v rámci organizace bez 
zkreslujících dopadů legislativních norem, které mají ve své podstatě na 
informační výstupy účetních systémů znehodnocující vliv. Controlling je 
pak zaměřen do budoucna. Snaží se identifikovat potencionální slabá 
místa firmy a příležitosti, které by bylo vhodné rozvinout. Klade důraz na 
ovlivňování nákladů ještě před jejich vznikem. 

Obsah výuky Přednášky a cvičení: 
1. Současná funkce manažerského účetnictví a controllingu v podnikání, 
controlling jako podsystém řízení podniku.  
2. Manažerské účetnictví jako informační základna controllingu, základní 
pojmy a kritéria manažerského účetnictví. 
3. Účetní informační systémy.  
4. Hlavní úkoly controllingu v podniku, druhy controllingu, klasifikace 
nákladů pro moderní controllingové systémy.  
5. Podnikové plánování.  
6. Využití reportingu v controllingu.  
7. Nákladový controlling.  
8. Finanční controlling.  
9. Investiční controlling.  
10. Controlling nákupu.  
11. Controlling prodeje a marketing.  
12. Výrobní controlling.  
13. Strategický versus operativní controlling.  
14. Nové trendy controllingu. 

Výsledky 
vzdělávání 
 

Student: 
• získá širší ekonomický, účetní a daňový přehled potřebný k řízení 

podniku, ale i k vedení účetnictví či daňové evidence nebo k 
daňovému poradenství v rámci optimalizace daňové povinnosti. 

• bude schopen analyzovat situaci v podniku ze základních výstupů 
účetnictví – finanční výkazů a využívat je aktivně pro vedení 
podniku, hlavně ve vazbě na plánování, řízení a kontrolu. 

 


