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Anotace 

Téma diplomové práce je zpracováno z pohledu skutečného 

podnikatelského subjektu. Teoretická část práce je věnována nalezení vhodného 

výběru metod a ukazatelů finanční analýzy odpovídajících charakteru zvolené 

konkrétní firmy a její činnosti. Dále pak popisu a volbě relevantního 

reportingového systému. V praktické části se autor zabývá analýzou vybraných 

ekonomických ukazatelů a výběrem souboru vhodných ekonomických informací 

pro reporting vrcholovému managementu modelové společnosti. Těžištěm práce 

je návrh struktury reportingu vzhledem k potřebám konkrétního podniku. 

K praktickým výsledkům práce patří také návrh implementace systému 

hodnocení a řízení rizik nebo návrh controllingového členění firmy pro zřetelnější 

rozpoznání efektivity jejích jednotlivých částí. 

Klíčová slova 

Finanční analýza, reporting, controlling, management, finanční ukazatele 



Annotation 

The topic of this diploma thesis is processed from the point of view of a 

real entrepreneurial subject. The theoretical part of the thesis is devoted to 

finding a suitable selection of methods and indications of financial analysis 

corresponding to the character of the selected particular company and its 

activities in addition to the description and the choice of relevant reporting 

system. In the practical part, the author deals with the analysis of selected 

economic indicators and the selection of a set of appropriate economic 

information for reporting to the top management of the model company. The 

focus of the thesis is a draft of a reporting structure considering the needs of a 

particular company. The practical results also include a draft of an evaluation 

and risk management system and a draft of company’s control division for a 

clearer detection of the effectiveness of its individual parts. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek  

EBIDT  zisk před zdaněním, úroky a odpisy 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

EBT  zisk před zdaněním 

EAT  čistý zisk 

ROI   rentabilita vloženého kapitálu 

ROA  rentabilita celkových  vložených aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů 

HR   lidské zdroje  

CAPEX  capital expenditures (kapitálové náklady) 

KPI   key performance indicators (klíčové ukazatele výkonnosti)  

YTD   year to date (od začátku roku k dnešnímu dni) 

HV  hospodářský výsledek 

ISO international organization for standardization (mezinárodni organizace 

pro normalizaci) 

THP  technicko hospodářský pracovník  
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Úvod 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku finanční analýzy a následného 

návrhu struktury reportingu. V dnešní době, kdy dochází k neustálým a velmi rychlým 

výkyvům v hospodářském prostředí je zapotřebí, aby byl podnik schopný pohotově 

reagovat na takovéto změny. Proto by se každý úspěšný a konkurenceschopný podnik 

měl pravidelně a především kvalitně zabývat analýzou finanční situace podniku.  

Finanční analýza je tak jedním z nejdůležitějších nástrojů finančního řízení a 

předkládá vrcholovému managementu či vlastníkům, v jaké finanční situaci se daný 

podnik aktuálně nachází. Klíčovým smyslem finanční analýzy je zhodnocení finančního 

hospodaření podniku a je zásadním podkladem pro strategické plánování. Management 

využívá finanční analýzu především ke zhodnocení uplynulého období, ale slouží také 

jako východisko pro sestavování finančních plánů.  

Účetní výkazy, tedy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash – flow jsou hlavními 

podklady pro zpracování finanční analýzy. Jsou schopny po správném dosazení hodnot 

do vhodných poměrů předložit managementu důležité informace o rentabilitě, likviditě či 

zadluženosti. Metod či nástrojů je dnes nepřeberné množství a záleží tak pouze na 

uživateli finanční analýzy, kolik informací využije a dokáže z účetních výkazů získat.  

Reporting lze považovat za jednu ze základních funkcí controllingu a v určité podobě 

se vyskytuje téměř v každém podniku. Nejzákladnější formou reportingu je analýza 

výnosů a nákladů. V dnešní době je reporting součástí každého úspěšného řízení podniku. 

Jsou sestavovány pravidelné i nepravidelné reporty, které tak poskytují vrcholovému 

managementu nezbytné podklady a informace pro co nejefektivnější řízení podniku. Díky 

těmto informacím je tak management či vedení podniku schopno  rychlého rozhodování, 

efektivního postupování a zajišťování konkurenceschopnosti na trhu, která je v dnešním 

prostředí klíčovou.  

Teoretická část práce se tedy zabývá finanční analýzou, jejími uživateli a metodami, 

dále je popsán reporting, jeho uživatelé, typy a metodika zpracování. Praktická část 

diplomové práce využívá poznatků z literární rešerše a zaměřuje se na analýzu 

současného stavu podniku a jejím cílem je navržení vhodného souboru ekonomických 

informací pro reporting vrcholovému managementu.  
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1 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje významnou součást celkové soustavy podnikového 

řízení. Je velmi úzce spojena s finančním účetnictvím a finančním řízením podniku. 

Vzájemně poměřuje  získané údaje a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Umožňuje 

tím dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle 

nichž je možné přijmout různá rozhodnutí či opatření. Finanční analýza představuje 

hodnocení minulosti, současnosti, ale také předpokládané budoucnosti finančního 

hospodaření podniku. [1]   

Finanční analýza představuje nepostradatelný podklad pro management podniku 

především pak pro finančního manažera, který by měl být schopný posoudit, na základě 

provedené finanční analýzy, finanční situaci podniku a učinit taková opatření, která 

budou směřovat ke zlepšení finančního zdraví podniku. Finanční analýzu nevyužívají 

pouze manažeři podniku, ale také investoři, obchodní partneři, státní a zahraniční 

instituce, konkurenti, auditoři, či odborná veřejnost. [2] 

Základním smyslem finanční analýzy je především příprava podkladů pro 

rozhodování a fungování podniku, jelikož existuje úzká vazba mezi účetnictvím a 

rozhodováním o podniku. Finanční analýza poskytuje určité informace z tříbilančního 

účetního systému, které se ovšem vztahují pouze ke konkrétnímu časovému období a 

proto jsou víceméně izolované. Aby tak mohli být tyto informace využity pro posouzení 

finančního zdraví podniku, musejí být podrobeny finanční analýze. [3] 
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1.1 Cíle finanční analýzy  

K hlavním cílům finančního řízení podniku patří zejména dosahování finanční 

stability, kterou je možné zhodnotit dvěma základními kritérii.  

• Schopnost podniku produkovat zisk, zabezpečení přírůstku majetku a 

zhodnocování kapitálu. Toto kritérium lze považovat za nejdůležitější, jelikož 

vystihuje základní podstatu podnikání. Každý podnikatel podniká s cílem 

zhodnotit vložené peníze.  

• Zajištění platební schopnosti podniku. Toto kritérium je sice uváděno až jako 

druhotný cíl, nicméně je důležité uvědomovat si, že bez platební schopnosti 

obvykle neexistuje možnost podniku nadále fungovat a téměř vždy předikuje 

konec dané podnikatelské činnosti podniku. [3] 

Další cíle finanční analýzy podniku:  

• Zhodnocení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku. 

• Analýza minulého a současného vývoje podniku. 

• Srovnání výsledků analýzy v prostoru. 

• Poskytování údajů pro rozhodování do budoucnosti.  

• Rozbor variant údajů pro rozhodování do budoucnosti.  

• Interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. [4] 
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2 Uživatelé finanční analýzy 

Údaje, které jsou významné pro zhotovení finanční analýzy a zhodnocení finanční 

situace podniku, jsou také předmětem zájmů širokého okruhu subjektů, které přicházejí 

s konkrétním podnikem do kontaktu. Uživatele finanční analýzy lze rozdělit na interní a 

externí.  [5] 

2.1 Interní uživatelé 

Majitelé podniku:  

Ověřují na základě finanční analýzy, zdali jejich podnik dosáhl maximální tržní 

hodnoty. Zajímají se, jakým způsobem byly zhodnoceny prostředky, které do podniku 

vložili. V jejich zájmu je také průběžná kontrola a hodnocení práce manažerů, kterým 

svěřili do rukou vedení podniku a majetek.  

Manažeři podniku:  

Primárním úkolem manažerů je finanční řízení podniku. Znalost a orientace ve 

finanční analýze by měla patřit mezi základní dovednosti každého zdatného manažera. 

Díky nimž by měli být schopni posoudit finanční situaci podniku a činit tak správná 

rozhodnutí při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury 

a to včetně výběru vhodných způsobů jejího financování, při alokaci volných peněžních 

zdrojů či při rozdělování disponibilního zisku. Finanční analýza umožňuje manažerům 

přijímat různá opatření, která mohou vést ke zlepšení finanční situace, jelikož jim 

napomáhá odhalovat silné a slabé stránky finančního hospodaření podniku.  

Zaměstnanci: 

Zaměstnanci mají osobní zájem na prosperitě podniku i ekonomické a finanční 

stabilitě, jelikož je v jejich hlavním zájmu udržení pracovní pozice a mzdové úrovně. 

Výsledkem hospodaření podniku bývají často motivování. [5]  
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2.2 Externí uživatelé 

Investoři: 

 Využívají daných informací o finanční situaci podniku ze dvou hledisek, a to jak 

investičního, tak kontrolního. Z hlediska investičního se investoři snaží získat co nejvíce 

možných informací pro rozhodnutí o budoucí investici. Soustřeďují se na míru rizika a 

míru výnosnosti jimi vloženého kapitálu. Chtějí mít jistotu, že jejich vložené peněžní 

prostředky budou dostatečně zhodnoceny. Kontrolní hledisko investoři uplatňují vůči 

manažerům podniku. Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku a o disponibilní zisk, 

podle něhož se ve většině podniků odvozuje výše vyplacených dividend.  

Obchodní partneři:  

Obchodními partnery jsou dodavatelé a odběratelé. Dodavatelé neboli obchodní 

věřitelé se zajímají především o solventnost daného podniku. Podíl obchodního úvěru na 

cizích zdrojích tvoří často značnou část. Odběratelé neboli zákazníci se především 

zajímají o finanční situaci svého dodavatele při dlouhotrvajících obchodních vztazích. 

Tento zájem odběratelů vychází především z potencionálního strachu výpadku 

dodavatele a následného ohrožení jejich vlastní výroby či dokonce v některých případech 

i existence.  

Banky a jiní věřitelé:   

Věřitelé chtějí vždy vědět a znát co nejvíce možných informací o finanční situaci 

potencionálního dlužníka. Na základě těchto informací se poté rozhodují, zdali poskytnou 

úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Banky se při poskytování úvěru řídí bonitou 

dlužníka, kterou provádí pomocí analýzy jeho finančního hospodaření.  

Stát a jeho orgány:  

Pro státní orgány jsou důležitá zvláště finančně – účetní data, která se využívají 

například pro statistiky při kontrole plnění daňových povinností, rozdělování finanční 

výpomoci atd. Státní orgány požadují údaje pro formulování hospodářské politiky státu 

vůči podnikatelské sféře.  
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Konkurenti:  

Finanční údaje obdobného podniku jsou pro konkurenci velmi důležitým nástrojem 

ke srovnávání výsledků hospodaření. Zajímají se z pravidla o rentabilitu, cenovou 

politiku, ziskovou marži, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob a jejich obratovost atd. 

[5] 

3 Zdroje finančních informací  

Jedním ze základních cílů finančního řízení podniku je předkládání dostatečného 

množství hodnotných údajů vedení společnosti pro důležitá rozhodnutí a posouzení 

minulého, současného i budoucího vývoje hospodaření podniku. Pro správné provedení 

finanční analýzy jsou velmi důležité kvalitní informační prameny, ze kterých jsou 

čerpány potřebné údaje. Pokud by tyto podklady byly nekvalitní či neúplné, tak by 

provedená finanční analýza ztrácela svou vypovídací schopnost. [3], [6] 

Pro úspěšné a kvalitní zpracování finanční analýzy jsou nejdůležitější tři základní 

účetní výkazy.  

3.1 Účetní výkazy 

Účetními výkazy rozumíme: 

• Rozvaha 

• Výsledovka (výkaz zisku a ztráty)  

• Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (cash-flow) 

 

Rozvaha poskytuje ucelený pohled na majetek podniku, tedy aktiva a zdroje jeho 

krytí, tedy pasiva. Výkaz zisku a ztráty dává přehled o výnosech a nákladech podniku. 

Rozdíl mezi výnosy a náklady je poté výsledek hospodaření podniku. Tyto dvě již 

zmíněné části účetní závěrky stále neumožňují sledovat tok peněz v podniku. Proto je 

nezbytně nutné zmínit ještě třetí důležitý přehled a to přehled o peněžních tocích. [6] 
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Znalost obsahu jednotlivých položek účetních výkazů je základním předpokladem 

pro práci s nimi. Kromě znalosti položek jednotlivých výkazů je nezbytné znát vzájemné 

propojení těchto výkazů. Současně je ale nutné s informacemi z účetních výkazů zacházet 

obezřetně vzhledem k jejich vypovídací schopnosti dané účelem zpracování výkazů. 

Výkazy jsou zpracovány především pro účely účetní a daňové, neobsahují tudiž vždy 

informace, které věrně zobrazují ekonomickou realitu podniku. [6] 

Vrcholové účetní výkazy poskytují interním i externím uživatelům cenné informace 

o finančně – hospodářském dění podniku. [7] 

3.2 Rozvaha 

Rozvaha podniku je základním finančním výkazem podniku. Levá strana rozvahy, 

nazývaná jako strana aktiv či majetku, ukazuje, v jaké formě má podnik svůj majetek. 

Pravá strana rozvahy, nazývaná jako strana pasiv či kapitálu, znázorňuje, jakými zdroji 

je majetek podniku financován. [7] 

3.2.1 Aktiva podniku 

V rozvaze jsou členěna dle likvidity, kdy nejméně likvidní jsou stála aktiva a 

nejlikvidnější položku aktiv tvoří hotovost v pokladně a peníze na bankovních účtech. 

V rámci majetkové situace podniku se zjišťuje, v jakých konkrétních druzích je majetek 

vázán a jak je oceněn, do jaké míry je opotřebený, jako často dochází k obratu zásob či 

jaké je optimální složení majetku. [3], [8] 

3.2.2 Pasiva podniku 

Představují zdroje krytí majetku, tedy strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je 

financován jeho majetek. Proto lze strukturu pasiv nazývat také jako finanční strukturu 

podniku. Z rozvahy je možné vyčíst, jak byl majetek podniku financován, popřípadě kdo 

je jeho majitelem. Pokud byl majetek financován vlastníky podniku, zdroje se zahrnují 

do vlastního kapitálu podniku. Pokud byl ale majetek financován například věřiteli, 

v rozvaze je zahrnut v položce cizích zdrojů. Vlastní kapitál také obsahuje zdroje, které 

jsou vytvořeny vlastní činností podniku, to znamená výsledek hospodaření za minulé a 

běžné období, jakož i různé fondy tvořené ze zisku. [8] 
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Rozvaha sumarizuje podnikový majetek (prostředky) a finanční zdroje (kapitál) 

k určitému časovému okamžiku, například ke konci roku či ke konci čtvrtletí. Zkrácenou 

podobu podnikové rozvahy znázorňuje tabulka 1. [7] 

Označení AKTIVA Označení PASIVA 

A. Pohledávky za upsané vlastní 
jmění 

A. Vlastní jmění 

B. Stálá aktiva A.1 Základní kapitál 

B.1 Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

A.2 Kapitálové fondy 

B.2 Dlouhodobý hmotný majetek A.3 Fondy ze zisku 

B.3 Finanční investice A.4 Hospodářský výsledek 
minulých let 

C. Oběžná aktiva A.5 Hospodářský výsledek 
běžného období 

C.1 Zásoby B Cizí zdroje 

C.2 Dlouhodobé pohledávky B.1 Rezervy 

C.3 Krátkodobé pohledávky B.2 Dlouhodobé závazky 

C.4 Finanční majetek B.3 Krátkodobé závazky 

D. Ostatní aktiva B.4 Bankovní úvěry 

  C Ostatní pasiva 

 AKTIVA CELKEM  PASIVA CELKEM 

Tab. 1 Zkrácená podoba podnikové rozvahy [7] 

3.2.3 Základní rozvahové změny 

Položky rozvahy se mění v závislosti na uskutečněných hospodářských transakcích. 

Aby se neporušila rovnost stran bilance, musí změna jedné položky rozvahy nutně vést 

ke změně jiné položky, platí tedy bilanční pravidlo – aktiva se rovnají pasivům. [7] 
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3.3 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka sumarizuje výnosy a náklady podniku za 

určité, například roční časové období. Náklady jsou ve výkazy prezentovány v druhovém 

členění. Toto členění zprostředkovává informaci o tom, které výrobní faktory a služby a 

v jaké výši byly v daném období za podnik jako celek spotřebovány. Výsledovka 

neposkytuje údaje o tom, na jaký účel (na jaké výrobky, služby, aktivity) a ve kterém 

středisku, útvaru, divizi byly výrobní faktory a služby spotřebovány. Tento úkol přísluší 

vnitropodnikovému účetnictví, respektive kalkulacím nákladů a rozpočetnictví. Stručný 

přehled nákladových a výnosových položek výkazu zisku a ztráty znázorňuje tabulka 2. 

[7] 

Označení Výkaz zisku a ztráty 

I. Tržby za prodej zboží 

II. Výkony 

II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  

II.2 Změna stavu vnitropodnikových zásob 

II.3 Aktivace 

B.1 Spotřeba materiálu a energie 

B.2 Služby 

 Přidaná hodnota 

C. Osobní náklady 

C.1 Mzdové náklady 

C.2 Náklady na sociální zabezpečení  

D. Daně a poplatky 

E. Odpisy hmotného a nehmotného investovaného majetku 

III. Tržby z prodeje investovaného majetku a materiálu 

F. Zůstatková cena prodeje investovaného majetku a materiálu 

IV. Zúčtování rezerv do provozních výnosů 

G. Tvorba rezerv do provozních nákladů 
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V. Ostatní provozní výnosy 

H. Ostatní provozní náklady 

 Provozní hospodářský výsledek 

VI. Výnosy z finančních investic 

VII. Výnosové úroky 

I. Nákladové úroky 

J. Ostatní finanční náklady 

 Hospodářský výsledek z finančních operací 

K. Daň z příjmu za běžnou činnost 

 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 

VIII. Mimořádné výnosy 

L. Mimořádné náklady 

M. Daň z příjmu mimořádné činnosti 

 Mimořádný hospodářský výsledek 

 Hospodářský výsledek za účetní období  

Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty [7] 

3.4 Výkaz cash-flow  

Výkaz cash-flow doplňuje duální soustavu účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisku 

a ztráty) na soustavu tří základních finančních výkazů (bilancí). Podnik musí mít dostatek 

peněžních prostředků k tomu, aby mohl v potřebnou dobu zaplatit faktury za suroviny a 

energie, vyplatit mzdy, zaplatit režijní náklady, splatit půjčky, zaplatit daně atd. Toto 

všechno jsou peněžní výdaje podniku a aby bylo možné tyto výdaje uskutečnit, musí mít 

podnik také peněžní příjmy. Mezi hlavní příjmy se řadí především tržby z prodeje, inkaso, 

pohledávky, úvěry od banky či hotovostní vklady majitele. [7], [9]  

Přehled o peněženích tocích lze sestavit dvěma základními metodami a to metodou 

přímou či nepřímou. Každý podnik má možnost výběru, přesto běžnější variantou zůstává 

metoda nepřímá. [10] 
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3.4.1 Přímá metoda 

Tato metoda je obecně pracnější než metoda nepřímá. Dochází zde k sestavení 

přehledu o peněžních tocích, které jsou konstruovány na základe skutečných příjmů a 

výdajů, zobrazených na účtech peněžních prostředků, tak jak byly vytvořeny za účetní 

období. [10] 

3.4.2 Nepřímá metoda 

U metody nepřímé dochází k sestavení přehledu o peněžních tocích z výsledku 

hospodaření za účetní období, který se pak následně upravuje na peněžní toky přičtením 

nebo odečtem účetních operací, které neovlivňují tok peněžních prostředků. Operace, o 

které se upravuje přehled o peněžních tocích mohou být například odpisy stálých aktiv, 

zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, změna stavu opravných položek a rezerv, změna stavu 

zásob, pohledávek a závazků, příjmy a výdaje spojené s nabytím stálých aktiv. [10] 

Přehled o peněžních tocích lze také rozdělit na jednotlivé podnikatelské aktivity, a to 

na provozní, investiční a finanční. V následující tabulce je zobrazeno, jak jednotlivé 

účetní operace mohou ovlivňovat peněžní toky podniku v jednotlivých oblastech. [10] 

Provozní činnost Investiční činnost Finanční činnost 

+ čistý zisk + úbytek stálých aktiv + čerpání nového úvěru 

+ odpisy - přírůstek stálých aktiv - splátky úvěru 

+ úbytek zásob a 

pohledávek 

+ prodej majetkových účastí + vydání nových obligací 

- nárůst zásob a 

pohledávek 

- nákup majetkových účastí - splátky a vykoupení 

obligací 

- úbytek závazků  + emise akcií 

+ nárůst závazků  - výplata dividend  

Tab. 3 Přehled vytváření a spotřeby cash - flow [10]
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3.5 Provázanost mezi účetními výkazy  

V předchozích kapitolách byly přiblíženy tři nejdůležitější účetní výkazy, které se 

používají pro potřeby finanční analýzy. V níže uvedené tabulce bude zobrazena jejich 

vzájemná provázanost.  

Výkaz Cash-flow  Rozvaha 
 

Výsledovka 

Příjmy Výdaje  Aktiva Pasiva Náklady Výnosy 

Poč. stav 
peněžních 
prostředků Výdaje 

 

Majetek 

Cizí 
kapitál 

 

Náklady 
Výnosy 

Příjmy 

 
Vlastní 
kapitál 

 

Kon. stav 

peněžních 
prostředků 

Peněžní 
prostředky  Zisk Zisk 

Tab. 4 Provázanost mezi účetními výkazy [11] 

Z tabulky je jasně patrné, že společným prvkem rozvahy a výsledovky je zisk, který 

je v rozvaze vykazován na straně pasiv a to jako přírůstek vlastního kapitálu. Ve 

výsledovce je zisk vykazován jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Společným prvkem 

výkazu cash-flow a rozvahy je stav peněžních prostředků. Jde o krátkodobé peněžní 

prostředky podniku, které jsou v rozvaze zachyceny na straně aktiv, jako součást majetků 

podniku. Stejná hodnota je zachycena i ve výkazu cash-flow. [11] 
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4 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy jsou využívány při potřebě zjištění finanční situace 

podniku. Vybrané metody finanční analýzy budou popsány v následujících kapitolách. 

Metody byly postupem času standardizovány a rozděleny do jednotlivých podskupin 

analýz, které spolu velmi úzce souvisí a společně tak dávají ucelený pohled na analýzu 

podniku. [12]  

Vybrané metody finanční analýzy:  

• Horizontální analýza 

• Vertikální analýza 

• Poměrová analýza  

4.1 Horizontální analýza 

Jedná se o jednu ze základních metod finanční analýzy, která se zabývá 

porovnáváním změn položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. Z těchto změn 

lze odvozovat i pravděpodobný vývoj příslušných ukazatelů v budoucnosti. Je však nutné 

postupovat s velkou opatrností, jelikož záleží na tom, zdali se podnik v budoucnu bude 

chovat stejně jako v minulosti. K dosažení relativní vypovídací schopnosti této metody je 

zapotřebí mít k dispozici dostatečně dlouhou časovou řadu údajů, zajistit srovnatelnost 

údajů v časové řadě u konkrétního podniku a pokud je to lze, tak vyloučit z údajů všechny 

náhodné vlivy. [12] 

4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza je, spolu s horizontální analýzou, základní metodou finanční 

analýzy. Na rozdíl od analýzy horizontální je určována v rámci sledovaného období po 

jednotlivých rocích. Je založena na procentním vyjádření jednotlivých položek ve 

finančním výkazu ku položce, která je označená jako základní, tedy 100%. V rozvaze 

jsou touto základní položkou celková aktiva, popřípadě celková pasiva. Ve výkazu zisku 

a ztráty jsou 100 % položkou zpravidla celkové tržby. [12] 

Vertikální analýza rozvahy nám umožňuje bližší pohled na majetkovou a finanční 

strukturu podniku, vidíme poměr jejich jednotlivých složek. [12] 
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4.3 Poměrová analýza 

Je nejčastěji používanou metodou finanční analýzy. Data pro její zpracování jsou 

získávána z účetní závěrky a pomáhá tak zvyšovat vypovídací schopnost těchto dat, 

zvláště ve vzájemném srovnání například jednotlivých hodnot v čase nebo srovnání 

s konkurencí.  

Název poměrové analýzy vzešel ze způsobu výpočtu ukazatelů, kdy je výpočet vždy 

poměr jednotlivých dat, popřípadě souborů dat. Tato analýza je rozdělena do několika 

skupin ukazatelů, a to:  

• Ukazatelé rentability (výnosnosti) 

• Ukazatelé likvidity (platební schopnosti) 

• Ukazatelé aktivity (obratovosti)  

• Ukazatelé zadluženosti (resp. kapitálové struktury) [13] 

4.3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability bývají v praxi nejsledovanějšími ukazateli, jelikož rentabilita 

vyjadřuje efektivnost podniku s jakou vytváří nové zdroje z investovaného kapitálu. 

Rentabilitu je možné vypočítat velkým množstvím variaci, neboť v čitateli zlomku lze 

dosadit různé kategorie zisku. [14] 

Obrázek níže uvádí jednotlivé, běžně používané kategorie zisku.   

EBIDT (earnings before interest, depreciation and taxes)   – zisk před zdaněním, 

úroky a odpisy 

- odpisy 

EBIT (earnings before interest and taxes) – zisk před zdaněním a úroky 

- úroky 

EBT (earnings before taxes) – zisk před zdaněním 

- daně 

EAT (earnings after taxes) – čistý zisk 

Obr. 1 Kategorie zisku [vlastní zpracování] 
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Za základní ukazatel lze považovat rentabilitu vloženého kapitálu, který říká, jak se 

podnik schopen dosáhnout cíleného zisku užitím investovaného kapitálu. V čitateli 

zlomku se používá EBIT – zisk před zdaněním a úroky a to z toho důvodu, aby bylo 

možné zjistit rentabilitu vloženého kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů je tento 

kapitál podniku poskytnut. [14] 

ROI (Return on investment) - rentabilita vloženého kapitálu  

ROI	= 
EBIT

celkový kapitál
*100 [%] 

Dalším neméně důležitým ukazatelem je rentabilita celkových aktiv, který zobrazuje 

výkonnost podniku. V čitateli zlomku je opět uveden EBIT – zisk před zdaněním a úroky 

a to z toho důvodu, aby bylo možné zjistit rentabilitu vložených aktiv do podniku bez 

ohledu na to, jak jsou tato aktiva financována. EBIT je zde uvažován jako provozní 

výsledek hospodaření. [14] 

ROA (Return on assets) - rentabilita celkových vložených aktiv 

ROA	= 
EBIT

celková aktiva
*100[%] 

Prostřednictvím rentability vlastního kapitálu mohou investoři a vlastníci sledovat, 

jaký výnos přináší jimi vložený kapitál a zdali odpovídá jejich požadované výnosnosti. 

ROE na rozdíl od ROA, který poměřuje zisk k penězům vynaloženým jak vlastníky, tak 

i věřiteli, poměřuje čistý zisk s penězi vynaloženými pouze vlastníky. Pro investora je 

důležité, aby ukazatel ROE byl vyšší než úroky, které by mohl obdržet při jiné volbě 

investice. [13] 

ROE (Return on common equity) - rentabilita vlastního kapitálu  

ROE	= 
EAT

vlastní kapitál
*100[%]
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Následujícím ukazatelem je rentabilita tržeb, který zobrazuje, jak ziskové jsou tržby 

podniku. Někdy je tento ukazatel také nazýván jako zisková marže. [14] 

ROS (Return on sales) - rentabilita tržeb 

ROS	= EAT
tržby

*100[%] 

Posledním z uvedených ukazatelů je rentabilita dlouhodobých zdrojů. Ukazuje, jaké 

ziskovosti dosáhl podnik využitím vložených dlouhodobých zdrojů a to jako vlastního 

kapitálu, tak dlouhodobých závazků. V čitateli se zde nachází EBIT - zisk před zdaněním 

a úroky a to z důvodu zjištění ziskovosti vložených dlouhodobých zdrojů bez ohledu na 

to, zda se jedná o vlastní či cizí zdroje. [14] 

ROCE (Return on capital employed) - rentabilita dlouhodobých zdrojů  

ROCE	= 
EBIT

vlastní kapitál	+	dlouhodobé závazky
*100[%] 
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4.3.2 Ukazatele likvidity  

Ukazatele likvidity obecně hodnotí schopnost podniku splácet své závazky. Dávají 

do poměru různé složky krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků.  

Rozlišují se tři úrovně ukazatelů likvidity: 

1. Ukazatel běžné likvidity 

2. Ukazatel pohotové likvidity  

3. Ukazatel peněžní (hotovostní) likvidity 

Vyhodnocování těchto ukazatelů je poměrně snadné, literatura totiž v tomto případě 

poskytuje určitý přehled optimálních hodnot (či rozmezí hodnot) pro dané stupně 

likvidity [15] 

Ukazatel běžné likvidity	= 
Oběžná aktiva

Krátkodobá pasiva
 

Kde:  

• Oběžná aktiva = finanční majetek + krátkodobé pohledávky + zásoby + 

pohledávky za upsaný základní kapitál + časové rozlišení na straně aktiv  

• Krátkodobá pasiva = krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry + časové 

rozlišení na straně pasiv  

Tento ukazatel má velmi vysokou informační hodnotu především pro krátkodobé 

věřitele podniku a to z hlediska ochrany jejich investic. Pro jeho vyhodnocení obecně 

platí, že čím vyšší hodnoty ukazatele, tím větší naděje na zachování platební schopnosti 

podniku. Optimální hodnota se uvádí v rozmezí 1,5 až 2,5. [13] 

 

Ukazatel pohotové likvidity	= 
Finanční majetek	+	Krátkodobé pohledávky

Krátkodobá pasiva
 

Kde:  

• Krátkodobá pasiva = krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry + časové 

rozlišení na straně pasiv 

U ukazatele pohotové likvidity, tedy u jeho výpočtu je odstraněn vliv nejméně likvidní 

části majetku, tj. zásob.  
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Berou se v úvahu pouze pohotová oběžná aktiva, kde se na rozdíl od ukazatele běžné 

likvidity do čitatele nezahrnují ani časová rozlišení a ani pohledávky za upsaný základní 

kapitál. Obecně doporučená hodnota ukazatele pohotové likvidity by se měla pohybovat 

v rozmezí mezi 1 – 1,5 a neměla by téměř nikdy klesnout pod 1. [15] 

Ukazatel peněžní hotovostní likvidity=
Finanční majetek

Krátkodobá pasiva
 

Kde:  

• Krátkodobá pasiva = krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry + časové 

rozlišení na straně pasiv 

Ukazatel peněžní (hotovostní) likvidity je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou 

schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky. Do čitatele zlomku se v souladu 

s českou účetní metodikou zahrnují peníze v hotovosti, účty v bankách a krátkodobý 

finanční majetek. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí mezi 0,2 – 0,5, ale obecně 

platí, že čím větší hodnota je, tím lépe. [15] 

 

4.3.3 Ukazatele aktivity  

Ukazatelé aktivity ukazují a snaží se změřit, jak úspěšně využívá management 

podniku aktiva. Ty mohou být kalkulována na různých úrovních, jako například aktiv 

celkových dlouhodobých (stálých) či oběžných. Každé odvětví má své typické hodnoty, 

proto je velmi důležité zejména u této skupiny ukazatelů hodnotit jejich stav či vývoj 

vždy ve vztahu k danému odvětví, ve kterém podnik působí. Jelikož ukazatel aktivity 

poměřuje nejčastěji tokovou veličinu (tržby) k veličině stavové (aktiva), je možné 

vyjádřit tento ukazatel ve dvou variantách:  

1. Obrátkovost (rychlost obratu) – vyjadřuje počet obrátek aktiv za období, během 

kterého bylo dosaženo daných tržeb použitých v ukazateli (nejčastěji zisk) 

2. Doba obratu – odráží počet dní (případně let), po které trvá jedna obrátka [13] 

 

Obrat celkových aktiv	= tržby	
celková aktiva
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Obrat celkových aktiv ukazuje, kolikrát se aktiva za rok přemění v tržby. Tento 

ukazatel bývá označován jako vázanost celkového vloženého kapitálu. Vyjadřuje tedy 

poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu (z aktiv v bilanci). [13] 

Obrat zásob	= tržby
zásoby

 

Obrat zásob vyjadřuje počet obrátek příslušného aktiva za určité sledované období, 

kterým nejčastěji bývá jeden rok. Přesněji vyjadřuje, kolikrát se zásoby ve sledovaném 

období přemění na jiné formy oběžných aktiv až po prodej výrobku a poté opětovný 

nákup zásob. K výpočtu obratu zásob se obecně doporučuje používat místo statické 

veličiny stavu zásob v rozvaze průměrného stavu zásob za sledované období. [14] 

Doba obratu zásob	= 360
obrat zásob

 

Doba obratu zásob vyjadřuje, kolik dnů jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. 

Tento ukazatel lze považovat za signál intenzity využití zásob. Správná hladina mezi 

velikostí zásob a rychlostí jejich obratu je jedním z hlavních úkolů finančního řízení 

podniku. Je velmi důležité, aby tato hladina byla nastavena správně a nedocházelo tak 

k nedostatku nebo případně k zbytečnému nadbytku zásob, které by pak ztrácely svou 

hodnotu. [15] 

Doba obratu pohledávek	= pohledávky
tržby/360

 

Doba obratu pohledávek udává, jak dlouhou dobu se majetek podniku v průměru za 

rok vyskytuje v podobě pohledávek. Jinými slovy, za jak dlouho jsou v podniku 

v průměru inkasovány pohledávky. Ukazatel lze využít k řízení pohledávek a pro kontrolu 

dodržování datumů splatnosti. Doba obratu pohledávek navíc ukazuje také to, jak silnou 

má podnik vyjednávací pozici vůči svým zákazníkům. [14] 

Doba úhrady krátkodobých závazků	= krátkodobé závazky
tržby/360

 

Doba úhrady krátkodobých závazků by měla být v rovnováze s ukazatelem doby 

obratu pohledávek. V ideálním případě by měla být vyšší. [14] 
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4.3.4 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatelé zadluženosti mají za úkol monitorovat vztah mezi cizími zdroji a vlastními 

zdroji. Při analýze zadluženosti je nezbytné uvažovat majetek, který byl financován 

formou leasingu, jelikož takto pořízená aktiva se nepromítají v rozvaze, ale pouze jako 

náklady ve výkazu zisku a ztrát. Je proto důležité při analýze zadluženosti podniku 

využívat současně i ukazatelů na bázi výsledovky, které zohledňují schopnost podniku 

splácet náklady na cizí kapitál. [13] 

Celková zadluženost Debt Ratio 	= Cizí zdroje
Celková aktiva

 

Celková zadluženost se také nazývá jako ukazatel věřitelského rizika a udává, 

z kolika procent jsou celková aktiva podniku financována cizím kapitálem. Tento 

ukazatel je důležitý především pro věřitele, kteří upřednostňují jeho nižší hodnoty, jelikož 

čím vyšší hodnoty ukazatel dosahuje, tím větší riziko to pro věřitele znamená. Vlastníci 

obvykle upřednostňují vyšší míru zadluženosti. Hodnota celkové zadluženosti by se měla 

ideálně pohybovat do 50%. [13] 

Ukazatel samofinancování (Equity Ratio)	= Vlastní kapitál
Celková aktiva

 

Ukazatel samofinancování vyjadřuje podíl, v jakém jsou celková aktiva podniku 

financována ze zdrojů jeho vlastníků. Používá se pro hodnocení hospodářské i finanční 

stability podniku a bývá považován za jeden z významných ukazatelů celkové finanční 

situace podniku. Vzhledem k tomu, že majetek podniku je financován vlastními zdroji a 

cizími zdroji, je součet hodnot ukazatelů zadluženosti a samofinancování roven 100%. 

[13] 

Ukazatel úrokového krytí	= Zisk před zdaněním
Nákladové úroky

 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát vytvořený zisk převyšuje úrokové platby. 

Dále také informuje akcionáře podniku o tom, zdali je podnik schopen splácet své 

závazky z úroků a věřitele o tom, zdali a jak jsou zajištěny jejich nároky v případě možné 

likvidace podniku. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe. [13] 
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5 Controlling  

Pojem controlling lze chápat jako souhrn nástrojů vedoucích ke zkvalitnění a 

zefektivnění řídícího procesu v podniku. K tomuto procesu je využíváno nástrojů a 

ukazatelů, u kterých je zjišťován rozdíl mezi tzv. „ideálním“ stavem a stavem skutečným. 

Controlling posléze zjišťuje významnost odchylek mezi těmito stavy, hledá jejich příčiny, 

navrhuje způsoby opatření k nápravě či přehodnocuje podnikové cíle. Základním 

kamenem celého systému je právě analýza odchylek a příčina jejich vzniku. [16] 

5.1 Funkce controllingu  

Hlavní funkcí controllingu je především hledání problematických míst v podniku. 

Poté dochází k určení jejich příčin a stanovení potřebných opatření vedoucích k jejich 

nápravě. Controlling jako takový je možné v podnicích najít ve všech činnostech. 

Zejména se jedná o controlling spojený s výrobou, marketingem, prodejem, či 

personálním řízením. Obecně je ale hlavně spojován se zajištěním informací o finanční 

situaci podniku. [17]  

Základní funkce controllingu jsou:  

• funkce plánovací  

• funkce informační  

• reporting [16] 

5.2 Vazba reportingu na controlling  

Není možné mít správně fungující systém controllingu bez reportingu jako systému 

vnitropodnikových výkazů a zpráv o vývoji podniku jako celku. Je také velmi důležité, 

aby tyto zprávy byly uspořádány podle potřeb jejich uživatelů a poskytovaly jim tak 

potřebné informace pro rozhodování. Nároky na kvalitu informací jsou kladeny 

především na jejich přesnost, spolehlivost a včasné poskytnutí. [18] 
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6 Reporting  

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, reporting je jednou z důležitých součástí 

controllingového systému a jeho hlavním úkolem je pomocí informací a vybraných 

ukazatelů zobrazit aktuální situaci, ve které se podnik nachází. Zároveň by měl ale také 

poskytovat informace o jednotlivých dílčích částech podniku, které jsou rozděleny podle 

potřeb řídících pracovníků. Reporting využívá informací jak z finančního, tak i 

z manažerského účetnictví. [16] 

Reporting byl nejprve využívám pouze k uchování informací z controllingu, ale 

postupným vývojem se jeho funkce rozšířily na zpracování dat a jejich následnou 

prezentaci řídícím pracovníkům. Podstata reportingu ale zůstává neměnná a tím je 

zajištění kvalitních interních a externích informací, které jsou nepostradatelné pro 

vypracování závěrečné zprávy neboli reportu. [16] 

Reporting lze chápat buď jako prostředek pro předání informací o situaci podniku 

mezi zainteresovanými osobami nebo jako komplexní systém shromažďování, třídění a 

vyhodnocování informací, které následně slouží příjemcům jako podklady pro 

rozhodnutí. [16] 

6.1 Význam reporting 

Reporting lze považovat za velmi důležitý vnitropodnikový systém výkazů a zpráv, 

který slouží především k písemné, popřípadě i ústní informaci o tom, do jaké míry bylo 

dosaženo jednotlivých cílů, které jsou podnikem a jeho jednotlivými částmi předem 

stanovené. Pokud jsou díky reportingu zjištěny odchylky od stanovených cílů, je 

zkoumáno jak a na základě čeho k nim došlo a jaké opatření musejí řídící pracovníci 

připravit, aby byly tyto negativní odchylky odstraněny. [19] 

Uživatelům reporting slouží převážně k vyhodnocování dosažených výsledků a jejich 

kontrole s plánem, lze ho ale také využít k dalšímu plánování či výběru vhodných 

opatření, která povedou k celkovému zlepšení výkonnosti podniku a jeho jednotlivých 

částí.  

Zájem o finanční reporty má rostoucí tendence, jelikož jejich uživatelé věří, že jim 

mohou poskytnou pomoc při rozhodování. Potencionálním investorům pomáhají 

především při rozhodování, zdali investovat či ne, dodavatelům jsou zase nápomocné 



 34 

při rozhodnutí, zda vybranému podniku zboží dodávat a jakými platebními 

podmínkami, management pomocí informací a dat z těchto výkazů může řídit výkonnost 

podniku. [20]  

Reporting velmi úzce souvisí s plánováním a stanovováním cílových hodnot 

jednotlivých ukazatelů, jako jsou například náklady, výnosy nebo výkony, jejichž 

dosažení je reálně možné do konce sledovaného období očekávat. Pouze srovnáním 

skutečných hodnot s hodnotami plánovanými, je možné zjistit, zdali se vývoj podniku 

ubírá správným směrem. Případně lze identifikovat slabá místa a podnítit změny, které 

povedou ke zlepšení daných ukazatelů na nepříznivých částech podniku.  

Reporting je obvykle chápán jako relativně samostatná součást informačního 

systému podniku, která zahrnuje výběr, zpracování, formální úpravu a distribuci 

informací o podniku určených pro nejrůznější skupiny uživatelů. Jelikož uživatelů může 

být mnoho a navíc s velmi různými požadavky, kladou se na obsahovou i formální stránku 

reportingu značné nároky. [18] 

6.2 Cíle reportingu 

Za hlavní cíle finančního reportingu lze uvést následující:  

• Vytváření zpráv a přenos informací – reporting se zabývá vytvářením zpráv 

v určité struktuře a formě. Má velmi úzkou návaznost na finanční účetnictví.  

• Dokumentace – potřeba dokumentace vychází s právních předpisů a interních 

potřeb podniku.  

• Podpora rozhodovacích procesů a jejich kontrola – správné rozhodnutí závisí 

jednak na zodpovědné osobě, čase, ale hlavně na přesných a pravdivých 

informacích, které slouží jako podklad pro rozhodnutí. Je zapotřebí informací, 

které kontrolují výsledek a vytvářejí zpětnou vazbu.  

• Podpora procesů a pracovních postupů – v podniku denně probíhá množství 

činností:  

- rutinní – za opakujících se podmínek  

- plánovité  

- nahodilé – potřeba více detailnějších informací  
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6.3 Historie reportingu 

Pojem “reporting” se v podnikové praxi objevil až po roce 1990, ale úplnou novinkou 

však nebyl. Centrálně plánované hospodářství bylo totiž daleko dříve vystavěno na 

vcelku důsledném systému plánování a následném hlášení dosažených výsledků o plnění 

stanoveného plánu, které se dále předávalo státním orgánům a také široké veřejnosti. 

Jakmile došlo po roce 1990 k zániku centrálního plánování, ve většině podniků se zrušilo 

nebo významně omezilo i podnikové plánování a spolu s ním také zprávy o činnosti 

podniku.  

Reporting v moderním pojetí objevují tuzemské podniky znovu s určitým zpožděním 

až v souvislosti s transformací tuzemského hospodářství na tržní ekonomiku a s 

příchodem zahraničního podnikatelského kapitálu. V obsahovém pojetí došlo také k 

určitému posunu od původně úzce chápaného vymezení ve smyslu interních podnikových 

výkazů o hospodaření určených především pro vlastníky a manažery, až po velmi široké 

pojetí všech druhů informací o nejrůznějších aktivitách podniku, poskytovaných i 

externím zainteresovaným příjemcům a široké veřejnosti. Hledání správného přístupu k 

zveřejňování informací o podniku není v mnoha tuzemských podnicích dosud ukončeno 

[18] 
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6.4 Typy reportů  

Reporting lze rozdělit na jednotlivé typy reportingů, které jsou charakteristické svým 

způsobem vytvoření, využití a přínosem.  

Tři základní typy reportů:  

1. Statický 

2. Dynamický 

3. Ad hoc [21]  

Statický reporting - tento typ reportingu se využívá především pro zobrazení 

informací standardní struktury s téměř neměnnými parametry, jako například pro finanční 

výkaznictví, přehledy prodejů nebo pravidelné reporty, které jsou zasílány e-mailem. 

Důležitou podmínkou toho typy reportů je, aby jejich definovanou strukturu akceptovali 

všichni, kteří jej budou využívat. [21] 

Dynamický reporting - od předchozí statického reportingu se liší tím, že uživatelé 

mohou ovlivňovat  jeho obsah a strukturu. Využití dynamického reportingu je vhodné 

především pro přehledy vztahující se k předem neznámému časovému období a jeho 

výhodou je přizpůsobení potřebám konkrétního uživatele. [21]   

Ad hoc reporting - je vytvářen ve chvíli, kdy je nedostačující statický či dynamický 

reporting. Uživatelé tak mají možnost vytvořit si report, který bude odpovídat konkrétním 

požadavkům v konkrétní chvíli. Využívá se především v situacích, kdy je náročně předem 

určit, jaký obsah, či formu by měl daný report splňovat. Výhodou tohoto typu reportů je 

především uživatelská nezávislost na vývojářích reportingového systému, uživatel se tak 

může sám rozhodnout, jaké informace jsou pro něho relevantní a které nikoliv. Autor se 

tak může sám rozhodnout, zdali vytvořený ad hoc report splnil požadovaný účel a později 

ho využije k statickému nebo dynamického reportingu, pokud účel nesplnil, může ho 

jednoduše smazat. [21] 
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Dělení reportů dle Fibírové závisí na konkrétním zaměření a prostředí, ve kterém se 

daný podnik nachází. Lišit se mohou jednak obsahem, periodou vyhotovení, tak i 

složením ukazatelů.  

Podle pravidelnosti vyhotovení lze reporty rozdělit na:  

Standardní - je vyhotoven v pravidelných intervalech, které jsou definované dle 

potřeb konkrétního podniku. Nejběžněji používanými intervaly jsou rok či čtvrtletí. Podle 

požadavků operativního řízení může podnik interval zkrátit nebo prodloužit, musí brát 

ale v potaz, že čím kratší interval, tím vyšší náklady na vyhotovení reportu. Standardní 

reporty mají obvykle předem danou strukturu, která je definovaná ve vnitropodnikových 

směrnicích. [22] 

Mimořádný -  tento report je zpravidla vyhotoven na žádost managementu. Jeho 

mimořádnost bývá spojena především s termínem vyhotovení například z důvodu potíží, 

do kterých se podnik dostal nebo by mohl dostat. Mimořádný ovšem může být i z hlediska 

informací, které obsahuje. To může být spojeno s nějakou chystanou nestandardní 

činností jako třeba fúze, velká investiční činnost, vstup na nové trhy apod., kdy 

management vyţaduje informace o stavu podniku, které k normálnímu rozhodování 

nepotřebuje. [22] 

Standardní periodické reporty o hospodaření tvoří podstatnou část podnikového 

zpravodajství. Obvykle se považuje za základní hospodářskou periodu rok a to ať už 

kalendářní nebo hospodářský. To souvisí s pravidly externího výkaznictví, se zákonnou 

povinností akciových společností zveřejňovat výsledky svého hospodaření formou 

auditových finančních výkazů, tedy rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash-flow. [22] 

Pro operativní řízení je perioda jednoho roku příliš dlouhá, a proto si převážná většina 

podniků sestavuje a využívá měsíčních nebo čtvrtletních reportů. Pro analytické 

sledování nejvýznamnějších položek nákladů, výnosů, oběžných aktiv a závazků se 

někdy využívá i denní, týdenní nebo čtrnáctidenní cyklus vypracování reportů. Důležité 

je zde uvažovat pracnost a efektivnost těchto detailně poskytovaných reportů a analýz. 

[22] 

Ačkoliv může být struktura interních reportů odlišná, obvykle se člení na základní 

souhrnný reporting a několik dílčích reportů podle jednotlivých oblastí podnikových 

činností. [22] 
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Souhrnný – tento typ reportů obsahuje souhrnné informace za celý podnik a také za 

celé sledované období. Je zde velmi důležitý komentář, který by měl doplňovat výkazy a 

ne pouze popisovat to, co je uvedeno v tabulkách nebo grafech. [22] 

Dílčí – obvykle se tento typ reportu zaměřuje na určitou oblast nebo středisko zvlášť 

dle potřeb konkrétního podniku. Zpravidla se podnik člení na středisko výroby, obchodu, 

marketingu, lidských zdrojů atd. [22] 

6.5 Metodika zpracování dat  

Závěrečným výstupem reportingu by mělo být souhrnné omezené množství dat, která 

napomáhají k přijetí, opatření a k dalším rozhodovacím procesům. V praxi bohužel 

dochází velmi často k tomu, že výstupem je ještě širší spektrum dat, než bylo na vstupu 

a není tak obvykle možné tyto informace využít k rozhodování a nelze na základe těchto 

reportů přijmout efektivní opatření.  

Podniky se v dnešní době mohou řídit řadou existujících doporučení týkajících se 

metodiky reportingu, tzn. zpracování informací předem definovaným postupem s cílem 

získat požadovanou struktura dat. Přesto by ale mělo být snahou controllingu 

v součinnosti s managementem podniku hledat a především najít metodiku, která bude 

pro konkrétní podnik vytvořena tzv. „na míru“. Správně zvolená metodika je hlavním 

předpokladem dalšího použití reportingu pro kvalitní rozhodování.  

Vrcholový management chce získávat kumulované a agregované informace o celém 

podniku a následně zhodnotit jednotlivé divize, útvary, výrobkové skupiny.  

Manažeři na nižších hierarchických úrovních požadují podrobné, aktuální informace 

o dílčích útvarech, analýzu odchylek a simulace budoucího vývoje. [17]  
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6.6 Uživatelé reportingu  

Pro správné pochopení významu, smyslů a cíle reportingu je nezbytné začít od 

analýzy potenciálních uživatelů, pro které je reporting sestaven. Uživatele lze rozdělit do 

dvou širokých skupin, a to:  

• Externí uživatelé 

• Interní uživatelé [22] 

6.6.1 Externí uživatelé 

Externí uživatelé představují relativně široké spektrum jednotlivců, zájmových 

skupin, obchodních partnerů či oprávněných kontrolních orgánů, pro které je reporting 

obzvláště důležitý. Mají pouze omezený přístup k informacím o podniku a využívají tak 

zpravidla externích výkazů finančního účetnictví jakými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát 

a cash - flow. [22] 

Mezi nejdůležitější externí uživatele patří:  

• Zaměstnanci podniku - obvykle nejsou zainteresováni na řízení podniku, jeho 

růstu, výkonnosti nebo tržní hodnotě. Jejich hlavním zájmem je především vývoj 

mezd, sociální zajištění a dále také věci související s výkonem práce, jako 

například kvalita pracovního prostředí, včetně materiální vybavenosti, profesní 

růst, přístup ke vzdělání atd.  

• Menší akcionáři – mají velmi podobné postavení jako zaměstnanci. Chtějí mít 

jistotu, že jejich peníze jsou dobře uloženy a podnik je profesionálně řízen.  

• Investoři, držitelé většího balíku cenných papíru, vlastníci podniku – sledují 

finanční zdraví podniku, jeho likviditu, finanční stabilitu – zda za svůj cenný papír 

dostanou zaplaceno včas a v takové výši, jaká byla dohodnuta. Řadí se sem také 

potencionální investoři, kteří zvažují vložení svých volných peněžních prostředků 

do daného podniku a chtějí si být jistí, že jejich rozhodnutí bude správné. 

• Spolupracující podniky a ostatní obchodní partneři - do této skupiny uživatelů 

patří hlavně dodavatelé, odběratelé, banky jako věřitelé a mnoho dalších.  

Dodavatelé chtějí znát především finanční situaci podniku z hlediska schopnosti 

hradit své závazky a stabilitu kvůli zajištění odbytu svých výrobků nebo služeb.
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Odběratelé jsou v téměř podobné pozici jako dodavatelé, chtějí se ujistit, že jejich 

dodavatel bude schopný plnit své závazky vůči nim. Banky a další věřitelé 

potřebují podrobné informace o stavu podniku pro rozhodnuté, zda mu půjčí 

prostředky nebo ne.  

• Státní orgány - zejména v souvislosti s výkonem kontrolních funkcí ve vztahu 

k činnostem podniku, jedná se především o finanční úřad, správa sociálního 

zabezpečení, úřad práce, hygienickou službu, inspekce životního prostředí atd.  

• Orgány veřejné správy, krajské úřady, zastupitelské orgány obcí a měst - 

které mají zájem na oboustranně prospěšném vztahu podniku a daného regionu.  

• Široká veřejnost, společenské organizace a různé občanské aktivity - 

s podnikem spolupracují například v oblasti ochrany životního prostředí apod.  

• Konkurence – konkurenční podniku chtějí srovnávat jejich hospodářské 

výsledky – ukazatele rentability, ziskovou marži, tržby, hodnotu zásob atd.  

• Média, vysoké školy, výzkumní pracovníci. [22] 

6.6.2 Vztah vlastníka a managementu  

Postavení vlastníka či vztah vlastníka a managementu podniku může mít několik 

podob, které se standardně odvíjí od dvou základních podob.  

V prvním případě je vlastník v pozici investora, který podniku poskytl finanční 

prostředky a jeho primárním cílem je dosáhnout tak co nejvyššího možného zhodnocení 

vloženého kapitálu. Svůj vliv vlastník obvykle uplatňuje při účasti na valných hromadách, 

kde se snaží ovlivňovat rozhodování o rozdělení zisku, o změnách ve vlastním kapitálu, 

o členech ve statutárních a dozorčích orgánech firmy, o zásadních investičních záměrech 

a dalších skutečnostech, které jsou ve stanovách společnosti svěřeny do působnosti valné 

hromady. [22] 

Vlastník se nepodílí na řízení podniku a ani jej přímo neovlivňuje. Informace tak 

získává pouze prostřednictvím oficiálně zveřejňovaných zpráv, kterými jsou například 

účetní výkazy nebo výroční zprávy. [22] 

V druhém případě už vlastník disponuje rozhodujícím vlivem v podniku a tak je jeho 

primárním cílem řídit a ovládat činnost podniku. Má snahu maximalizovat jeho 

ekonomické cíle, případně ekonomické cíle větší skupiny podniků. Vlastník má také 

možnost jmenovat vrcholový management a podílet se tak nejenom na strategické řízení 

podniku, ale také na taktickém a operativním. 
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Nemá pouze omezený přístup k oficiálně zveřejňovaným informacím, ale díky svému 

vlivu si může vyžádat informace podle svých konkrétních potřeb a požadavků. [22] 

V praxi se lze nejčastěji setkat s kombinací prvků obou případů. První případ je 

charakteristický zejména pro anglosaskou oblast, kde bylo historicky vlastnictví kapitálu 

rozptýleno mezi individuální investory, kde existuje silný vliv kapitálových trhů a kde je 

kladen velký důraz na výkazy finančního účetnictví a oddělené sledování a vykazování 

informací pro řízení. Kdežto naopak pro evropské kontinentální prostředí je 

charakteristický druhý případ, kde jsou podniky vlastněny institucionálními investory a 

finančními institucemi, které jsou zastoupeny v řídících orgánech společnosti a mají 

přístup k interním informacím. Výkazy finančního účetnictví slouží ostatním externím 

uživatelům. [22] 

6.6.3 Interní uživatelé  

Interní uživatelé mají rozhodovací pravomoci a také zodpovědní za výsledky činností 

podniku. Interními uživateli jsou sami vlastníci v případě, že vykonávají manažerské 

funkce a management na různých úrovních podnikového a vnitropodnikového řízení. [22] 

Základní charakteristické vlastnosti interního reportingu:  

Interní reporting využívají především vedoucí pracovníci na různých úrovních 

podnikové hierarchie jako nástroj při rozhodování a zároveň také jako nástroj 

vrcholového řízení, který umožňuje rozpoznat, jak dalece jsou splněny, případně i 

nesplněny jednotlivé, předem stanovené cíle. Do systému výkaznictví by měly být 

zahrnuty všechny důležité oblasti a stupně existující v podniku, tzn. v podniku by tak 

nemělo existovat žádné „bílé místo“. [22]



 42 

7 Využití účetních informací pro reporting 

Využívání účetních výkazů se velmi často stává terčem kritiky a to především 

z důvodu nedorozumění, jelikož v každé zemi bývá prováděno finanční účetnictví na 

různých principech. Je proto velmi důležité uvědomit si, jaké účetní informace systém 

obsahuje a pro jakou skupinu uživatelů jsou tyto informace poskytovány.  

Systémy účetních informací:  

• Finanční účetnictví - hlavním cílem finančního účetnictví je zobrazení 

podnikatelských procesů především pro externí uživatele. Jde obvykle o 

informace, které jsou určeny zaměstnancům, bankám, obchodním partnerům - 

dodavatelé, odběratelé, odbory, apod.  

• Daňové účetnictví - je převážně taktéž určeno externím uživatelům, ale zde hraje 

významnou roli stát. Hlavním cílem tohoto účetnictví je plnění daňové povinnosti. 

Daňové účetnictví umožňuje zjistit správný základ daně z příjmu, popřípadě 

jiných daní a na základě toho určit daňovou povinnost podniku.  

• Manažerské účetnictví - je účetnictví, které je určeno interním uživatelům a jeho 

hlavním cílem je umožnit řídícím pracovníkům pozitivně ovlivňovat základní 

faktory vývoje podniku, podporovat a rozvíjet jeho efektivnost a výkonnost. [23]  

7.1 Vztah finančního a manažerského účetnictví  

V rámci podniku je možné rozlišovat mezi dvěma odvětvími účetnictví a to podle 

toho, zdali jsou pro interní či externí uživatele účetních informací. Manažerské účetnictví 

se zabývá poskytováním informací pro uživatele uvnitř organizace, aby jim tak pomohlo 

lépe se rozhodovat a zlepšovat efektivitu stávajících operací. Kdežto finanční účetnictví 

je určeno a vytvářeno především pro externí uživatele mimo organizaci. Je tedy možné 

nazývat manažerské účetnictví jako interní reporting a finanční účetnictví jako externí 

reporting. [24] 
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Hlavní rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím jsou uceleně 

zaznamenány v následující tabulce.  

Manažerské účetnictví Finanční účetnictví 

Je účetnictví jednat retrospektivní, tak 
perspektivní. Retrospektivní znamená, 
že poskytuje zpětnou vazbu o minulých 
operacích, perspektivní znamená, že 
navrhuje prognózy a odhady budoucích 
událostí.  
V obou těchto případech využívá 
manažerské účetnictví finanční i 
nefinanční informace. 

Je účetnictví pouze retrospektivní, čili 
vykazuje a sumarizuje finanční výsledky, 
které vznikly na základě rozhodnutí a 
transakcí v minulosti.  

Je orientováno především na 
uspokojování rozhodovacích potřeb 
zaměstnanců a manažerů uvnitř 
organizace.  
V ideálním případě může být dobře 
řízené manažerské účetnictví 
považováno i za zdroj konkurenční 
výhody.  

Je primárně určeno pro externí uživatele, 
kterými jsou například investoři, věřitelé 
nebo daňové úřady.  

Nemá jasně stanovená pravidla, podle 
kterých by se muselo manažerské 
účetnictví řídit. Vlastnosti jako 
například obsah, forma nebo způsob 
prezentace výkazů jsou definovány 
jednotlivými potřebami manažerů.  
Neexistuje žádný standard či forma, 
která by ovlivňovala nebo 
předepisovala návrh manažerských 
účetních informací a systémů. 

Má jasně sestavovanou strukturu v souladu 
s účetními normami které jsou 
formulovány mezinárodními organizacemi. 
Patří mezi ně například: Rada pro finanční 
a účetní standardy (FASB) v USA, která 
vytvořila normy US GAAP. Rada pro 
mezinárodní účetní standardy (IASB), 
která vytvořila normy nesoucí označení 
IFRS.  
Všechny tyto normy specifikují obsah 
přehledů, pravidla jak jsou vytvářeny a jak 
mají být prezentovány.  

Tab. 5 Manažerské a finanční účetnictví [25] 
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Následující obrázek zobrazuje vztah účetních systémů. 

 

 

 

 

 

Finanční úřady 
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(finanční stabilita  

Interní uživatelé 

(hodnotové řízení) 

Odlišné požadavky na:  

• Pojetí (vymezení) 

• Ocenění 

• Strukturu 
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Manažerské účetnictví 

 

Obr. 2 Vztah účetních systému [26] 
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8 Risk management  

Řízení rizik neboli risk management je oblast soustřeďující se na analýzu a snížení 

rizika za pomoci různých metod a technik prevence rizik, které snižují existující či 

nalézají budoucí faktory zvyšující riziko. [27] 

 Problematika řízení rizik je velmi obsáhlá a podle svého zaměření často i velice 

odlišná. Základní oblasti, kdy lze hovořit o řízení rizik jsou následující: [27] 

• Finanční rizika, která mají dílčí podkategorie:  

o Východiska nové právní úpravy a nové právní instituty  

o Investiční riziko (spolehlivost a ziskovost investice) 

o Pojišťovací a zajišťovací riziko 

o Projektová rizika  

• Obchodní rizika, která mají podkategorie:  

o Marketingové riziko  

o Strategické riziko (např. produkt, který nezapadá do obchodní strategie 

podniku) 

o Rozpočtové riziko (nedodržení rozpočtu, nedosažení očekávaného zisku) 

• Přírodní katastrofy či havárie  

• Rizika ochrany životního prostředí 

• Riziko managementu  

• Technická rizika  

• Sociální rizika  

• Bezpečností rizika [27] 

Řízení rizik je tedy soustavný, opakující se soubor vzájemně provázaných činností, 

jejichž hlavním cílem je řízení potencionálních rizik či omezení pravděpodobnosti jejich 

možného výskytu. Hlavním smyslem risk managementu je předcházení problémů nebo 

negativně ovlivňujících jevů a minimalizovat tak krizová řešení. [28]
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Jak již bylo zmíněno, řízení rizik se skládá z několika vzájemně provázaných činností, 

fází, kdy mezi nejčastěji využívané lze zařadit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stěžejní fází pro řízení rizika je jejich analýza, kdy je za pomoci analýzy rizik 

zjišťována míra hrozby či nebezpečí, které podniku reálně hrozí a kterým je vystaven. 

Stanovuje se, jak vysoká je pravděpodobnost, že určitá hrozba či nebezpečí nastane a jaký 

to může mít pro podnik dopad. Lze s jistotou říci, že nulové riziko neexistuje a vždy je 

nutné s určitou mírou rizika počítat. [28] 

Odpovědnost za řízení rizika je v podniku obvykle rozložena v rámci celého 

managementu. Tedy na vlastníka podniku, statutární orgán a top management. 

Identifikace

Analýza

Zhodnocení

Ošetření

Zvládnutí

Monitoring

Obr. 3 Základní fáze řízení rizik [vlastní zpracování] 
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V malých podnicích je odpovědnost koncentrována nejčastěji na úrovni statutárního 

orgánu. Ve středních a velkých podnicích se odpovědnost rozkládá na jednotlivé 

manažery, či se zaměstnává specialista na rizika, tedy manažer rizik. [28] 

8.1 Cíle řízení rizika  

Cíle řízení rizika by měly být vždy v souladu s tím, co si vlastník nebo top 

management vytyčil v oblasti strategického řízení podniku. Řízení rizika je nejčastěji 

spojováno s finanční oblastí. Pokud tedy bude cílem například přežití podniku, bude se 

pozornost managementu a vlastníka ubírat ke snižování nákladů. [27] 

Podle potencionální finančního dopadu ztráty lze dělit rizika do jednotlivých 

skupin, a to:  

• Kritické riziko - to je takové, kdy se podnik nachází v přímém ohrožení a ztráty 

mohou dosáhnout takové výše, že vyústí až v bankrot podniku 

• Důležité riziko - je riziko, kdy jeho ztráty nevyústí v bankrot, ale může velmi 

negativně ovlivnit další působení podniku, avšak další provoz bude vyžadovat, 

aby si půjčil finanční prostředky.  

• Běžené riziko - je takové, jehož potencionální ztráty mohou být pokryty běžnými 

příjmy podniku. [27] 

Přiřazení jednotlivých rizik k jedné z těchto tří skupin, je velmi důležité, je to pro 

podnik určitý indikátor, který vyžaduje stanovení velikosti finanční ztráty, která by mohla 

nastat z daného ohrožení a stanoví tak i podnikové schopnosti absorbovat takovéto ztráty. 

[27]
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9 Cíle praktické části  

Praktická část diplomové práce se zaměřuje na představení společnosti a analýzu 

jejího současného stavu a to jak z pohledu vybraných ekonomických ukazatelů, tak z 

pohledu reportingu, který je ve firmě nastaven jako statický, tvořený částmi Rozvaha, 

Výkaz zisku a ztráty, Výkaz Cash flow, Business plán, Plán investic, Stav a výhled 

zakázek a Personální oblast.  

Následující kapitoly se zabývají zhodnocením současného stavu a návrhem či 

doporučením nové koncepce reportingu pro vrcholový management. Nezbytným 

předpokladem je analýza vybraných ekonomických a finančních ukazatelů a výběr 

vhodných ekonomických informací pro samotný reporting. Součástí reportingového 

systému je i implementace Risk managementu v oblastech a procesech souvisejících 

s obchodně nákupní činností a navazující agendou hodnocení obchodních smluv. Je 

prezentováno také nastavení samostatných nákladových středisek s konkrétním návrhem 

jejich struktury pro co nejefektivnější reportingové výstupy.  

9.1 Charakteristika společnosti 

  Společnost Renovace s.r.o. je poskytovatelem komplexních servisních služeb 

v oblasti strojírenství - výroby a renovace strojních součástí. Jejími klíčovými zákazníky 

jsou výrobci celulózy a papíru, ale také společnosti z chemického průmyslu, energetiky, 

potravinářství, plynárenství, polygrafie, těžkého a lehkého strojírenství. Servis, renovace, 

výroba náhradních dílů pro armatury a jejich pohony tvoří hlavní výrobní náplň firmy. 

Zaměřuje se převážně na speciální armatury pracující v náročných podmínkách při 

působení chemických látek, zvýšených teplot, tření, abrazi nebo korozi. Druhým core 

businessem společnosti je výroba a renovace strojních součástí jako jsou válce, hřídele, 

písty, pístnice, plunžry, oběžná kola čerpadel, pouzdra a průvlaky. Společnost nabízí 

každému zákazníkovi komplexní služby ve smluvní servisní činnosti i u jednotlivých 

zakázek a to od analýzy problému, přes technické a konstrukční řešení, dodávku 

potřebných polotovarů, až po případnou montáž. Z hlediska účetní klasifikace jde o 

podnikatelský subjekt s převážně nepravidelným výrobním cyklem (kontinuita servisních 

služeb a výkonů a vedle toho diskontinuita zakázkové výroby – renovačních a 

opravárenských projektů). 
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Detailnější pohled na společnost, a to z hlediska majetkové struktury poskytuje 

následující analýza jednotlivých položek rozvahy a výsledovky. Celkové účetní výkazy 

za sledované období let 2014, 2015 a 2016 jsou uvedeny v příloze č. 1, 2 a 3. Dlouhodobý 

hmotný majetek se skládá z výrobních hal,  administrativní budovy a souvisejících 

pozemků a dále ze samostatných souborů movitých věcí (stroje a zařízení, automobily a 

speciální dopravní prostředky, nástroje a nářadí, kancelářské a administrativní vybavení). 

Z pohledu oběžných aktiv a konkrétně zásob je firma majitelem materiálu (náhradní díly 

a základní strojírenský výrobní materiál). Kapitolu pohledávek tvoří převážně krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztahů. Krátkodobý finanční majetek se skládá pouze 

z finančních prostředků v bezhotovostní a v malé míře v hotovostní podobě. Strana pasiv 

rozvahy je v oddílu vlastního kapitálu tvořena základním kapitálem, nerozděleným 

ziskem minulých let a výsledkem hospodaření běžného účetního období. V části cizích 

zdrojů je účtováno o ostatních rezervách, dlouhodobých závazcích k úvěrovým institucím 

a krátkodobých závazcích převážně z obchodních vztahů. Společnost vykazuje také 

krátkodobé závazky k úvěrovým institucím. Výkaz zisku a ztráty má uvedeny pouze tržby 

z prodeje výrobků a služeb. Celkové výkony nejsou ovlivněny změnou stavu zásob 

vlastní činnosti, konkrétně změnou stavu nedokončené výroby. 

Z uvedené analýzy jednotlivých položek základních účetních výkazů a jejich 

meziročního srovnání, lze dedukovat charakter účtovaných hospodářských operací a 

navrhnout tak výběr vhodných koeficientů finanční analýzy, ekonomických ukazatelů a 

informací pro manažerský reporting. 

9.2 Analýza ekonomických ukazatelů 

V teoretické části této práce je detailně popsán smysl a metodika finanční analýzy. 

Je zdůrazněn její význam pro rozhodování a řízení nejen finančního managementu 

každého podnikatelského subjektu. Zajištění finanční stability znamená schopnost 

podniku generovat zisk, zhodnocovat kapitál, jako základní cíl podnikání. Nezbytné je 

též samozřejmě zajištění platební schopnosti podniku.  

Z mnoha metod finanční analýzy byly pro účely této práce zvoleny postupy a 

doporučení poměrové analýzy. Modelová firma Renovace s.r.o. není společností 

kotovanou na kapitálovém trhu, proto byl výběr poměrových ukazatelů redukován o 

ukazatele kapitálového trhu. Pro poměrovou analýzu proto budou použity následující 

ukazatele: rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti 
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Výchozím zdrojem dat pro finanční analýzu podle českých účetních standardů, jsou 

standardní finanční výkazy Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty v úplném znění za sledované 

období let 2014, 2015 a 2016. 

Ukazatele Rentability 

Ukazatel 2016 2015 2014 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 49,69 78,25 34,45 

Rentabilita aktiv (ROA) 36,52 53,01 23,85 

Rentabilita kapitálu (ROCE) 61,37 98,56 43,61 

Rentabilita tržeb (ROS) 12,42 18,96 8,96 

Tab. 6 Ukazatele rentability 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny vybrané ukazatele rentability vykazují velmi vysoké hodnoty, 

dokumentují tak úspěšnost společnosti ve sledovaném období. Nejlepších výsledků bylo 

dosaženo v roce 2015, kdy se podařilo realizovat ekonomicky velmi úspěšné zakázky 

s výraznou marží. 

 

Graf 1 Ukazatele rentability 
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Ukazatele Likvidity 

Ukazatel 2016 2015 2014 

Běžná likvidita 1,90 1,65 1,64 

Pohotová likvidita 1,79 1,60 1,55 

Peněžní likvidita   0,79 0,52 0,92 

Tab. 7 Ukazatele likvidity 

 

Graf 2 Ukazatele likvidity 

U všech ukazatelů můžeme sledovat příznivý trend vývoje. Celkově jsou ukazatele 

likvidity na doporučených hodnotách. 
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Ukazatele Aktivity 

Ukazatel 2016 2015 2014 

Obrat celkových aktiv 2,92 2,22 2,10 

Obrat zásob 51,38 98,46 63,64 

Doba obratu zásob 7,01 3,66 5,66 

Doba obratu pohledávek 63,46 81,04 44,58 

Doba úhrady krátkodobých závazků 63,65 52,09 53,80 

Tab. 8 Ukazatele aktivity 

 

Graf 3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele obratu aktiv i zásob dokumentují pozitivní změnu trendu sledovaného 

období. Stejně tak i ukazatele kategorií pohledávek a závazků. Zde je možno od roku 

2016 sledovat žádoucí posun vzájemného poměru mezi dobou obratu pohledávek a dobou 

úhrady závazků – doba obratu pohledávek je kratší. 
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Ukazatele Zadluženosti 

Ukazatel 2016 2015 2014 

Celková zadluženost (Debt Ratio) 42,74 46,21 40,82 

Ukazatel samofinancování (Equity Ratio) 0,75 0,86 0,75 

Ukazatel úrokového krytí   47,14 50,11 87,71 

Tab. 9 Ukazatele zadluženosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty ukazatelů zadluženosti ve všech sledovaných letech jsou ve vhodném 

poměru, Debt ratio je vždy nižší.  

Vzhledem k praktickému významu a užitku pro management a vlastníka jsou pro 

návrh nového reportingového systému vybrány následující ukazatele – ROCE, ukazatel 

rentability dlouhodobých zdrojů, jak vlastních, tak i externích a ukazatel pohotové 

likvidity, jako indikátor schopnosti podniku hradit své závazky. 

 

 

 

Graf 4 Ukazatele zadluženosti 
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9.3 Reporting – současný stav 

Firma díky svým základním parametrům spadá do kategorie SME - malých a 

středních podniků. Vykazuje obrat do 80 mil. Kč a zaměstnává průměrně 45 

zaměstnanců. Společnost se v současné době díky prodeji majoritního podílu základního 

kapitálu stala součástí podnikatelského subjektu se zahraniční majetkovou účastí. 

Současný reporting, který je nastaven jako statický, se skládá z výkazů Rozvahy a Výkazu 

zisku a ztráty, včetně přehledu Cash flow, Business plánu, Plánu investic, Stavu a výhledu 

zakázek a Personální oblasti. 

9.3.1 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích 

Východiskem současného reportingového systému firmy je standardní Bilance, 

Výkaz zisku a ztráty a Výkaz Cash flow v měsíční periodě. Samotný reportingový systém 

však zobrazuje čtvrtletní období, a to vždy k 31. březnu, k 30. červnu, 30. září a k 31. 

prosinci běžného kalendářního roku. Základním dokumentem je Business plán a Plán 

investic.  

9.3.2 Business plán 

Business plán stanovuje cílový stav celkového obratu firmy, hlavní skupiny 

celkových nákladů, zisk na úrovni EBIT a očekávanou Cash Flow pozicí. Celkový obrat 

- Výnosy jsou zobrazeny v členění podle jednotlivých zákazníků nebo jejich oborových 

skupin a jejich předpokládaných souborů realizovatelných zakázek za použití metodiky 

Bottom Up. Celkové náklady jsou plánovány po souborech personální náklady na vlastní 

zaměstnance, nakupované služby, nakupovaný materiál, energie a nájmy, odpisy, 

finanční náklady související s externím provozním financováním.  
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Příklad části business plánu je uveden v následující tabulce.  

2018 (tis. Kč) Skutečnost  
1. čtvrtletí 

Skutečnost  
2. čtvrtletí 

Skutečnost  
3. čtvrtletí 

Skutečnost  
4. čtvrtletí 

Roční 
plán  

VÝNOSY CELKEM   13 326 19 564 24 431   76 000 

Z toho:       

Rámcové servisní smlouvy  3 812 4 032 4 420   16 400 

Výroba náhradních dílů ventilů 3 321 4 982 6 156   20 300 

Renovace strojních součástí 3 794 4 394 5 771   18 700 

Montážně opravárenské projekty 2 399 6 156 8 084   20 600 

NÁKLADY CELKEM 13 600 16 860 20 610   67 500 

Z toho:         

Personální náklady zaměstnanců 4 700 4 772 4 508   20 360 

Externí služby 200 1 506 3 310   8 400 

Materiál (výrobní + režijní) 6 310 8 002 9 940   28 300 

Energie a nájmy 1 740 1 720 1 812   7 100 

Odpisy 300 300 300   1 200 

Finanční náklady 100 100 100   400 

Ostatní náklady  250 460 640   1 740 

EBIT -274 2 704 3 821   8 500 

Tab. 10 Business plán 
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9.3.3 Plán Investic 

Pro plán investic je rozhodující vyčíslení celkové roční sumy očekávaných investic. 

Jednotlivě jsou plánovány pouze významnější položky v pořizovací hodnotě nad            

300 tis. Kč.  

Příklad části plánu investic je zaznamenán v následující tabulce.  

 Pořizovací cena  Financování Komentář  

INVESTICE CELKEM 6 200 000 Kč 
  Položky nad 300tis. Kč viz níže, zbytek 

tvoří výpočetní  
a kancelářská technika a vybavení 

Z toho:       

Tryskací hlava 2 807 000 Kč Bankovní úvěr Nástřiky HVOF - obnovovací investice 

Hrotový soustruh  2 465 000 Kč Vlastní zdroje 
Dílna v Biocelu - repasovaný stroj, 
výměna stávajícího neopravitelného 
soustruhu 

Škoda Roomster 370 620 Kč 
Operativní  

leasing 
Servisní práce - kulové ventily 

Tab. 11 Plán investic 
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9.3.4 Stav a výhled zakázek 

Další významnou součástí současného reportingového systému je zobrazení stavu 

realizovaných zakázek a výhledu do budoucnosti. Opět je zvýrazněna celková suma 

zakázek v realizaci a v detailu jsou rozpracovány nejvýznamnější samostatné zakázky 

nebo soubory zakázek, vztahující se ke klíčovým zákazníkům, pro které je produkce 

dodávána např. na základě dlouhodobé rámcové smlouvy. Výhledem do budoucnosti je 

myšlen seznam poskytnutých Obchodních nabídek stávajícím nebo novým zákazníkům. 

V komentáři tohoto seznamu je uvedena detailní informace ohledně pravděpodobnosti 

získání případného kontraktu z předmětné Obchodní nabídky.  

Ilustrativní část tohoto reportu je uvedena níže v tabulce.  

Stav k 3. čtvrtletí 2018 
(tis.Kč) 

Smluvní 
cena  

Zákazník  Komentář  

CELKEM V REALIZACI  61 450   Včetně údržby Biocel 

Z toho: Kulové ventily  12 630 Biocel Paskov Vařákové armatury 

              Pístnice  3 420 Třinecké železárny Renovace 20 ks  

…	 …	 …	 …	

CELKEM VE VÝHLEDU  32 140   Včetně nabídek na MONDI 

Z toho: Pouzdra  3 510 České rafinérská Pravděpodobnost získání 
85% 

             Repase armatur  2 120 Krkonošské 
papírny  

Pravděpodobnost získání 
70% 

… … … … 

Tab. 12 Stav a výhled zakázek 
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9.3.5 Personální oblast  

Z důvodu charakteru činnosti firmy – poskytování servisních služeb, které tvoří 

více než polovinu jejího obratu, má nezastupitelné místo v současné podobě 

reportingového systému informace o stavu a vývoji počtu vlastních zaměstnanců. 

Managementu a vlastníkům je poskytována kvartální informace o počtech nově 

nastupujících zaměstnanců, i o počtu zaměstnanců, se kterými byl rozvázán pracovní 

poměr. Nedílnou součástí tohoto reportu je informace o stavu a vývoji mzdových a 

personálních nákladů zaměstnanců ve srovnání s plánovanými hodnotami.  

Příklad reportu v personální oblasti je viditelný v tabulce. 

2018 Skutečnost  
1. čtvrtletí 

Skutečnost  
2. čtvrtletí  

Skutečnost  
3. čtvrtletí  

Skutečnost  
4. čtvrtletí  

Plán roční  

Celkový počet zaměstnanců  38 38 39   43 

Nové nástupy  1 0 2   6 

Ukončení pracovního poměru  0 0 1   1 

Mzdy včetně odvodů  4 670 265 Kč 9 450 492 Kč 14 021 100 Kč   20 230 000 Kč 

Ostatní personální náklady  31 000 Kč 23 000 Kč 0 Kč   132 000 Kč 

Tab. 13 Personální oblast 
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9.4 Reporting - Návrh budoucího stavu 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, díky prodeji majoritního podílu 

základního kapitálu se společnost aktuálně stala součástí podnikatelského subjektu s dílčí 

zahraniční účastí. Autor této práce během svých stáží ve firmě měl příležitost se detailně 

seznámit s nastavením stávajícího reportingového systému. Díky poznatkům, získaných 

studiem na fakultě a na stážích u jiných společností, tato část práce bude věnována 

vlastnímu zhodnocení stávajícího reportingového systému a návrhu jeho úprav a rozšíření 

o nové části, reagující na aktuální skutečnosti a změny podnikatelského prostředí. 

9.4.1 Zhodnocení současného reportingového systému 

Stávající reportingový systém ve svých základních rozsazích i detailnějších 

částech je odpovídající velikosti a charakteru činnosti hodnocené společnosti. Vlastníkům 

i vedení firmy poskytuje přehledné a rychlé informace o velikosti a struktuře firemního 

majetku, o způsobech jeho financování, o pozici společnosti na trhu, kde zobrazuje rozsah 

získaných zakázek, výčet podaných nebo připravovaných obchodních nabídek 

s uvedením pravděpodobnosti jejich úspěšnosti stát se reálnými projekty. Rovněž 

poskytuje přehled o zaměstnancích v dostatečně podrobném detailu, představuje plán 

investic, z nichž ty významnější jsou samostatně hodnoceny a podávají tak kvalitní a 

dostačující informaci o možnostech a konkurenceschopnosti firmy v krátkodobé i 

střednědobé budoucnosti firmy.  

Součástí Business plánu je přehled nákladové struktury firmy, kde je zřetelné 

členění jednotlivých nákladových skupin, od nakupovaného materiálu, externí výrobně 

montážní kapacity a další nakupované služby, přes nezbytné vlastní personální náklady, 

energie a nájmy, až po finanční náklady související s externím financováním, jak 

provozním, tak investičním. Tento soubor informací je však vztažen k firmě jako celku, 

není tak možné sledovat a hodnotit jednotlivé části firmy, protože není nastaveno 

střediskové hospodaření, ani controllingové členění nebo struktura firmy.  

Tuto skutečnost zle považovat za nevyhovující a proto bylo doporučeno nastavení 

samostatných nákladových středisek a konkrétní návrh jejich struktury. 

Dalším chybějícím prvkem bylo nastavení systému řízení rizik. Autor měl 

možnost ve firmě sledovat pouze intuitivní vnímání a hodnocení rizik, spojených 

s veškerou podnikatelskou činností, které nejsou přiměřeně popsány a pravidelně 
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reportovány. Proto bylo doporučeno také v dalších kapitolách vytvoření systému 

hodnocení a řízení rizik, avšak vzhledem k rozsahu práce zúžené na risk management 

nových zakázek a projektů.  

9.4.2 Reporting – budoucí stav 

Předpokladem pro efektivní reportingový systém je nastavení samostatných 

nákladových středisek s konkrétním návrhem jejich struktury.  Management i vlastník 

pak může sledovat efektivitu jednotlivých částí firmy. 

Nejvýznamnější novinkou nového reportingu je návrh implementace systému 

hodnocení a řízení rizik, a to v oblastech a procesech souvisejících s obchodně nákupní 

činností (scoring dodavatelů a odběratelů) a navazující agendou hodnocení obchodních 

smluv. Další důležitou navrhovanou změnou je detailnější definice firemní strategie a 

s tím související strategické rozhodování a řízení firmy.   

S ohledem na zahraniční účast nového vlastníka jsou návrhy nových a rozšíření 

stávajících reportů řešeny dvojjazyčně.  Primárním reportem zůstává  Key performance 

indicators – Základní hospodářské ukazatele, následuje Order Backlog rozšířený o 

komentáře o případných rizicích, CAPEX report obsahuje ve srovnání s původním 

plánem investic informaci o návratnosti jednotlivých nakupovaných investic.  Profit / 

Loss results & Forecast Report zahrnuje finanční ukazatele, HR report je doplněn celou 

řadu nových nezbytných dat o zaměstnancích, např. vzdělávání a rozvoj. Zcela novým 

reportem je Project Controlling report, kde je věnována pozornost jednotlivým 

významným projektům, je hodnocena jejich ekonomická úspěšnost a míra různých druhů 

rizik.  
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9.4.2.1 Návrh controllingového členění firmy 
Při hodnocení dosavadního reportingového systému, konkrétně v části Business 

plánu, bylo uvedeno chybějící nastavení nákladových středisek. Díky tomu se všechny 

nákladové skupiny v tomto reportu mohli vnímat pouze v celkových součtech, bez 

příležitosti rozpoznat efektivitu jednotlivých částí firmy. V této kapitole je navržena 

struktura firmy, která po implementaci umožní sledovat, analyzovat a vyhodnocovat 

hospodaření jednotlivých středisek. Následující členění reflektuje velikost firmy, 

charakter a rozsah jejích činností. 

• Středisko Armatury, kde probíhají klíčové činnosti firmy související 

s armaturami, hlavně kulovými ventily, tzn. renovace, výroba náhradních dílů pro 

armatury a jejich pohony. 

• Středisko Strojní součásti, které je zaměřeno na výrobu a renovaci válců, hřídelí, 

pístů, pístnic, plunžrů, pouzder a průvlaků, oběžných kol čerpadel, atd.  

• Středisko Prodej a nákup, které zajišťuje materiál, externí kapacity a služby a dále 

všechny obchodně prodejní služby. 

• Středisko Administrativa a správa, zajišťující interní služby jako např. HR 

agendu, účetnictví a daně, bezpečnost práce. Na toto středisko jsou také 

alokovány náklady na řízení firmy – management. 

Střediska Armatury a Strojní součásti jsou nastavena jako nákladová, ale také 

současně jako controllingová Profit centra, kam jsou alokovány nejen náklady, ale i 

výnosy ze zakázek zde realizovaných. Je tak možné analyzovat efektivitu jak 

jednotlivých zakázek, tak samostatně efektivitu každého z obou výrobních středisek. 

Na střediska Prodej a nákup a Administrativa a správa jsou alokovány příslušné náklady 

přímo nebo poměrově. 
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9.4.2.2 Risk management 
V současné turbulentní době, která je charakteristická nestabilitou 

podnikatelského prostředí jak na tuzemském tak i na zahraničním trhu, je nezbytné 

věnovat zvýšenou pozornost identifikaci a řízení rizik. Každý podnikatelský subjekt může 

být ohrožen celou řadou rizik, počínaje nedostatečnou analýzou měnícího se trhu nebo 

oboru podnikání, a to díky politickým, společenským nebo globalizačním změnám, kdy 

dlouhodobý zákazník po fúzi, případně změně vlastníka může náhle změnit dodavatelský 

systém a tím způsobit výpadek „jistých“ výnosů.  

Každý významnější stávající nebo nový zákazník by měl být prověřen z hlediska 

právní, ekonomické a finanční stability, která pak vyloučí nebo alespoň eliminuje ztráty 

z dodané a neuhrazené produkce nebo služeb.  

Stejně tak u dodavatelů, kde sice nehrozí přímé riziko nezaplacení, je však nutné trvale 

ověřovat jejich stabilitu a výkonnost, a to pro zajištění kvality a termínů jejich dodávek. 

V případě nesplnění jejich smluvních závazků, by pak díky přenesené odpovědnosti mohl 

konečný zákazník uplatnit nejen sankce a penalizace, ale i využít obvyklých smluvních 

ujednání o náhradě vzniklých škod za včas nerealizovanou výrobu nebo ušlé zisky. 

Aktuální období celosvětové hospodářské a ekonomické konjunktury vyvolává i 

nové druhy rizik, např. riziko nestability nejen nejkvalitnějších zaměstnaneckých týmů i 

jednotlivých pracovníků napříč všemi profesemi. Rekordně nízká nezaměstnanost a s tím 

přímo související personální inflace dosahuje historicky nejnižších a nejvyšších hodnot 

(podle Úřadu práce České republiky k 30. 6. 2018 nezaměstnanost klesla na 2,9%, Český 

statistický úřad zveřejnil nárůst mezd v prvním čtvrtletí 2018 o 8,6%). Sehnat nebo i 

udržet kvalitní zaměstnance v dělnických profesích, ale stejně tak i v technických, 

inženýrských, dokonce administrativních oborech, začíná být velmi obtížným 

problémem. Prohlubuje ho i mnohdy nesmyslná aktivita politických představitelů státu a 

obcí v budování a rozšiřování nejrůznějších průmyslových zón a parků, daňovým 

zvýhodňováním zahraničních investorů s cílem vytváření nových pracovních míst. Ta 

jsou však převážně obsazována přeplácenými, kvalifikovanými a zaškolenými 

zaměstnanci ze stávajících firem. Ty pak musí čelit enormnímu tlaku na personální 

náklady, které většinou nelze kompenzovat jinak, než na úkor vlastních marží. 

Návrh nového systému hodnocení a řízení rizik spočívá v implementaci reportu 

matice rizik, kde jsou jednotlivým typům rizik věnovány hodnotící metodiky a škály pro 
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jejich zobrazení a popis k následnému manažerskému rozhodnutí o jejich přijetí, způsobu 

alespoň částečné eliminace nebo odmítnutí. 

Matice hodnotí následující rizika: 

• Právní rizika 

• Compliance rizika 

• Obchodní rizika 

• Ekonomicko-finanční rizika 

• Technicko-realizační rizika 

Právní rizika jsou prvotní a nejdůležitější, proto je nezbytně nutné je řešit co nejdříve.  

Současná doba nabízí mnoho možností, jak ověřovat kvalitu podnikatelských subjektů na 

tuzemském i zahraničním trhu, a to jak potenciálních zákazníků, tak i dodavatelů. Využití 

nabídek advokátních kanceláří, konzultačních společností nebo specializovaných 

analytických firem typu Dun & Bradstreet pro ověřování formou např. Due diligence je 

víceméně jistota. Avšak cenová relace služeb většího rozsahu od těchto partnerů je 

obvykle akceptovatelná jen pro velké společnosti. Modelová menší firma zpravidla takto 

může ověřovat jen nejvýznamnější obchodní partnery pro obchody dosahující velikosti 

desítek procent jejího ročního obratu. Pro ostatní případy je novým systémem hodnocení 

a řízení rizik doporučeno vlastní ověřování dat z veřejných zdrojů a jen v případě 

významných varovných indikací je vhodné využít smluvně partnerskou advokátní 

kancelář. Ověřena musí být vlastnická struktura a jména statutárních zástupců 

z aktuálního výpisu z Veřejného rejstříku Ministerstva spravedlnosti, jejich oprávněnost 

konání a podepisování právních a obchodních listin a smluv podle Sbírky listin, dále 

případná omezení nakládání s firemním majetkem nebo zahájené úpadkové nebo 

insolvenční řízení. Dále je nutné ověření statutárních zástupců jako fyzických osob 

zapsaných v jiných společnostech jako vlastníků nebo též statutárních zástupců, pro 

analýzu rizika přenesení většinou ekonomicko-finančních problémů z těchto jiných firem 

do ověřované partnerské společnosti.  

S právními riziky úzce souvisejí Compliance rizika. Tato oblast je v podnikatelském 

prostředí České republiky nepříliš dlouho etablovaná, rozšířila se vstupem nadnárodních 

korporací na český trh. Ze svého charakteru má zajistit rovné podmínky přístupu 

k podnikatelským příležitostem pro všechny účastníky hospodářské soutěže. 

S uplatněním principů Compliance budou eliminovány např. nečestné výhody při 
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výběrových řízeních, kdy za použití korupčních metod uspěje méně kvalitní nabízející a 

poškodí tak v konečné podobě zákazníka. Protože nejen české legislativní úpravy 

veřejných výběrových řízení velmi postihují nečestné nabízející, je nezbytné ověřovat 

z veřejných zdrojů i bezúhonnost v oblasti Compliance potenciální zákazníky i 

dodavatele. 

Obchodní rizika vyplývají obvykle z obchodních smluv. Podcenit tato rizika nebo 

detailně neprostudovat všechna smluvní ujednání si dnes nemůže dovolit žádný 

podnikatel – jak globální holding, tak ani podnikatel fyzická osoba. Nevýhodně uzavřená 

obchodní smlouva může mít pro kohokoli fatální důsledky, končící nezřídka bankrotem. 

Každou novou nebo i přepracovanou dlouhodobou rámcovou smlouvu je proto nezbytné 

podrobit právnímu auditu. Základním požadavkem řízení tohoto druhu rizika je snaha a 

úspěšnost v dosažení právní vyváženosti smluvního dokumentu, aby pro většinou 

dodavatele nebyl nepřiměřeně nebo dokonce nepřijatelně jednostranně nevýhodný. 

Prvním předpokladem přiměřenosti rizik je limitace celkového objemu sankcí, pokut a 

penalizací, doporučená hodnota je do 30 procent kontraktační ceny. Dalším významným 

rizikem je požadavek protistrany na kompenzaci vzniklých škod. Je zcela nezbytné 

naprosto přesně a jednoznačně definovat odpovědnosti každé ze smluvních stran, rozsah 

plnění a protiplnění, aby v případě vzniklé škody nebylo pochyb o míře zavinění a 

následného finančního plnění. Pozornost proto musí být věnována kvalitnímu pojištění, 

uzavřenému s prověřenou a spolehlivou pojišťovací společností. Pojištění nejen obecné 

odpovědnosti, ale i stavebně montážní činnosti, kam je nutné zahrnout i firmy ve vlastním 

dodavatelském řetězci, za které je pak v případě pojistné události převzata plná smluvní 

odpovědnost. Plnění z náhrady zaviněných škod by neměly přesáhnout hodnotu 

kontraktu. Také je třeba věnovat zvýšenou pozornost finančním ujednáním smlouvy, 

důležité jsou odstavce definující platební podmínky, bankovní garance, termíny záruk za 

dobré provedení díla nebo funkčnost a životnost dodávek, ale i platební podmínky ve 

smyslu umožnění nebo termínů vystavení dodavatelských faktur nebo délky jejich 

splatnosti. Z hlediska přiměřenosti rizik, by záruka za dobré provedení díla (performance 

bond) neměla přesahovat 10% základní ceny, garance životnosti za stavební činnosti by 

měla být limitována 60 měsíci, za strojní a elektro montážně technologické činnosti 

limitována 36 měsíci. Při dodávkách výrobního materiálu by měly být zákazníkem 

poskytnuty zálohové platby minimálně ve výši 50% kupní ceny dodávaného materiálu, 

při montážních činnostech dlouhodobějších projektů (nad 5 měsíců) je nutné trvat na 
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progresových měsíčních platbách nebo logických realizačních milnících, nepřesahujících 

dvouměsíční výkony. Splatnosti faktur musí respektovat zákonné lhůty 30 dní, nikdy 

nesmí překročit 60 dní. Navázané případné dodavatelské smlouvy musí respektovat 

základní smlouvu se zákazníkem ve všech výše jmenovaných podmínkách, není možné 

nikomu z dodavatelů umožnit uzavření obchodní smlouvy za výhodnějších podmínek. Při 

nedodržení těchto limitů hrozí nejen negativní průběh projektového Cash flow a tím 

nejistota potenciálního externího financování, ale dokonce v případě finančních problémů 

zákazníka (např. z důvodu druhotné platební neschopnosti) ohrožení samotné existence 

společnosti. 

Ekonomicko finanční rizika byla již z jedné své části popsána v předchozím odstavci 

v části věnované finančním a platebním podmínkám. Ještě však významnějším rizikem 

je snaha nebo přímo uzavření kontraktu s nepřiměřeně vysokou cenou vzhledem 

k ročnímu obratu firmy nebo příliš vysokému poměru cizích zdrojů k vlastním zdrojům 

financování na straně pasiv vlastní rozvahy. Jednotlivý obchodní případ by neměl 

přesáhnout 20% ročního obratu v případě výrobně montážního charakteru firmy. Pokud 

společnost dodává své služby do zahraničí a neobchoduje přímo v tamní měně, musí řešit 

riziko kurzových rozdílů. V zemích mimo evropskou měnovou unii je toto riziko ještě 

významně vyšší. 

Na posledním místě tohoto přehledu uváděné, nikoli však poslední z hlediska 

významnosti je riziko vyplývající z technicko-realizačních podmínek uzavíraných 

kontraktů. Charakteristikou současného období je bohužel trvale se snižující úroveň 

přípravy výběrových řízení z pohledu kvality technického zadání. Chybějící kvalitní 

inženýrské, projektantské a technické týmy na straně zadavatele jsou příčinou 

nedostatečně definovaných příslušných částí tendrů. Není pak jednoznačné a zcela 

zřejmé, zda technické řešení předložené nabízejícím je technicky a funkčně vyhovující a 

současně ekonomické. S praxí výběru a upřednostnění nabízejícího s nejnižší cenou bez 

dostatečné schopnosti zadávajícího vyhodnotit technickou kvalitu nabídky, pak hrozí 

reálné riziko nepřiměřeného tlaku nejen na cenu, ale i na přijetí neakceptovatelných 

podmínek technického řešení nabídky a ohrožení tak samotné spolehlivosti a garance 

dodávky. Proto je nepřípustné rezignovat na zákonné a funkční standardy a připouštět 

nevhodná low cost řešení nebo souhlasit s nepřiměřenými garancemi nestandardních 

řešení, která by mohla být následně považována za neopravitelné vady a v důsledku pak 

vymáhány finanční kompenzace. Podobné riziko může vzniknout i v oblasti vyjednávání 
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časového harmonogramu realizace díla nebo dodávky. Nereálné představy ze strany 

zadávajícího vzniklé z nedostatečné znalosti technologických postupů a procesů mohou 

vyvolat nedůvodné kumulace výrobních nebo montážních kapacit dodavatele i tím 

nepřiměřené vícenáklady na jejich zajištění. Je proto nezbytné najít detailní shodu 

v definici časového harmonogramu základního rozsahu díla nebo dodávky ještě před 

uzavřením vlastního kontraktu a všechny další změny řešit výhradně formou dodatků ke 

smlouvě po vyjednání víceprací a souvisejících vícenákladů. 

Návrh matice rizik jako součásti systému hodnocení a řízení rizik je uveden v 

příloze č. 6 Risk Classification Matrix - Matice hodnocení rizik. 

9.4.2.3 Strategie 
Bez kvalitně zpracované strategie, vycházející z dostatečně odvážné, ale přesto 

realistické podnikatelské vize nemůže dlouhodobě a úspěšně existovat žádný 

podnikatelský subjekt. Sebevětší každodenní operativní úsilí všech zaměstnanců, od 

dělníků až po management, nevytvoří stabilní hodnoty jak v oblasti růstu zisku nebo 

získání pozice či zvětšení podílu firmy na trhu bez detailní a srozumitelné strategie. 

Každý zaměstnanec totiž musí být nejen odpovídajícím způsobem seznámen se strategií 

firmy, ale také vnitřně dostatečně ztotožněn jak s celkovým rozsahem dokumentu 

strategie, tak i s příslušným dílčím týmovým nebo dokonce osobním přispěním k dosažení 

všech strategických cílů.  

Dokument strategie společnosti proto nemůže být jen záležitostí top 

managementu, kdy vizi vlastníků rozpracuje do základních strategických cílů a procesů 

a pak na valných hromadách informuje o jejich plnění. Proto autor taktéž doporučil 

v souvislosti s návrhem nastavení samostatných nákladových středisek i detailní definici 

strategických cílů pro jednotlivé části firmy, pracovní týmy, tak, aby každý zaměstnanec 

přesně věděl, jaký je jeho podíl na celkovém úkolu. 

Dále byl také navrhnut motivační systém nad rámec standardního mzdového 

ohodnocení. Splnění ročních strategických cílů proto musí být měřitelné a v nastavení až 

na úroveň personálních Key Performance Indicators (KPI) vybraných zaměstnanců. 

Splnění těchto KPI by zajistilo každému zaměstnanci základní úroveň ročních bonusů, 

překročení by umožnilo navýšení bonusu až o 20%. Při nesplnění plánovaných hodnot, 

ale dosažení alespoň úrovně 80% by byl nárok na sníženou část bonusů ve výši 30% 

základní úrovně.  



 68 

Tato detailní definice strategických cílů by měla být společným závazkem dohody 

top managementu a příslušného vedoucího zaměstnance odpovědného za dané nákladové 

středisko. Nastavení osobních KPI jednotlivých zaměstnanců a zapracování do mzdových 

listů pak dohodne vedoucí střediska s HR zaměstnancem.   

Příklad rozpracování vybraných strategických cílů do týmových a osobních KPI včetně 

bonusového motivačního systému je uveden v následující tabulce.  

Strategické cíle 2018 KPI Odpovědnost 
Motivace  
(cílová 
odměna) 

Termín splnění 

Rozšíření servisních 
služeb a výroby 
náhradních dílů v 
oblasti armatur 

Zajištění 5 mil. Kč 
obratu u nového 
zákazníka Krkonošské 
papírny  

Středisko 
Armatury 

200 000 Kč 31/12/18 

Uzavření rámcové 
servisní smlouvy 

Středisko Prodej 
a nákup (referent 
prodeje) 

15 000 Kč 31/03/18 

Navýšení obratu o 
15% v renovacích 
papírenských válců 

2 mil. Kč obrat v Mondi 
Štětí 

Středisko Strojní 
součásti 

60 000 Kč 31/12/18 

1 mil. Kč obrat v Mondi 
Ružomberk 

Středisko Strojní 
součásti 

30 000 Kč 31/12/18 

Uzavření obchodních 
smluv s centrálou Mondi 
v Rakousku 

Středisko Prodej 
a nákup (referent 
prodeje) 

10 000 Kč 28/02/18 

Tab. 14 Strategie 
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9.4.2.4 Key Performance Indicators  
Základním druhem reportu, který pro své cílové uživatele zajistí okamžitý souhrn 

nejdůležitějších dat, je dokument Key performance indicators – Základní hospodářské 

ukazatele. Každý zástupce top managementu nebo zástupce vlastníka v tomto reportu 

jednoduše vyhodnotí klíčové ukazatele úspěšnosti firmy, jak z hlediska výkonů, tak 

z hlediska efektivity využívání svěřeného majetku ve formě vlastních aktiv a samozřejmě 

i z pohledu hospodárného využití dostupných externích zdrojů. Základní porovnání 

probíhá v rovině reálných výsledků aktuálního čtvrtletí s hodnotami plánovanými na toto 

období. Pro výraznější vizualizaci je doplněn sloupec připomínající čtvrtletí předchozí a 

sloupec s informací o nárůstu, případně poklesu trendu porovnávaných kvartálů. Velmi 

důležitým sdělením je též kumulativní souhrn dat od počátku daného účetního období 

(hodnota Year-to-date) a samozřejmě nesmí chybět výhled ročního plánu, který 

parametricky uzavírá tento stěžejní report.  

Ve vlastních řádcích jsou na prvním místě kumulativně zobrazené výnosy, jako 

základní prvek výkonnosti firmy. Pochopitelně v porovnání s odpovídajícími náklady na 

úrovni Cost of Sales, tedy náklady reprezentujícími výrobní a prodejní oblast. Provozní 

hospodářský výsledek v rovině EBIT dokumentuje úspěšnost firmy za hodnocené období. 

Výhled do dalších období nabízí informace o získaných zakázkách, u kterých byly již 

podepsané obchodní smlouvy nebo dokumenty typu Letter of Intent. Finanční výsledky 

a ukazatele finanční analýzy, které podávají závažnou informaci o kvalitě práce celé 

společnosti, jsou představeny hodnotami Cash Flow Position, Net likvidity ukazatelem a 

ROCE indikátorem, rozhodujícím pro další úvahy a rozhodnutí zástupců vlastníka.  

9.4.2.5 Order Backlog 
Sestava dokumentující přehled získaných zakázek. Tyto zakázky mají buď oběma 

smluvními podepsanou obchodní smlouvu, nebo dokument srovnatelné právní váhy typu 

Letter of Intent, na základě kterého lze zahájit realizaci smluvního plnění (montáží nebo 

dodávek) bez rizika jejich nezaplacení. Společnost akceptuje nebo aktivně vytváří 

následující typy smluv: 

Smlouva o dílo - v případě dodávek materiálu, jeho vlastního přepracování do 

funkčních celků, dodávek subdodavatelů, a vlastních nebo externích montážních a 

kompletačních výkonů. 
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Kupní smlouva -  pro případ samostatných dodávek produktů bez následné 

montáže nebo implementace u zákazníka 

Smlouva o technické pomoci – realizace projektových nebo technicko 

inženýrských výkonů pro předrealizační fázi projektu nebo supervizorské činnosti pro 

řízení realizační fáze.  

Každá položka zobrazuje jednotlivou zakázku v členění: 

• Název zakázky podle obchodní smlouvy 

• Název / jméno zákazníka 

• Kontraktační cena 

• Termín realizace 

• Komentář (pro informaci ohledně dodavatelského systému, způsobu financování, 

případných rizik, důležitých pro následné hodnocení úspěšnosti progresu 

realizace) 

ZÍSKANÉ ZAKÁZKY / ORDER BACKLOG 

Stav k 3. čtvrtletí 2018 
(tis.Kč) 

Smluvní 
cena 
Contractual 
price  

Zákazník  
Customer 

Termín 
realizace  
Realization 
period 

Komentář 
Notice  

Celkem v realizaci  61 450     Včetně údržby Biocel 

Z toho: Kulové ventily  12 630 Biocel Paskov 2/2018 - 
7/2018 

Vařákové armatury 

              Pístnice  3 420 Třinecké 
železárny 

6/2018 - 
8/2018 

Renovace 20 ks  

… … …   … 

PODANÉ OBCHODNÍ NABÍDKY / BID REPORT 
Celkem podané nabídky 32 140     Včetně nabídek na 

MONDI 

Z toho: Pouzdra  3 510 České 
rafinérská 

9/2018 - 
11/2018 

Pravděpodobnost 
získání 85% 

             Repase armatur  2 120 Krkonošské 
papírny  

10/2018 Pravděpodobnost 
získání 70% 

… … …   … 

Tab. 15 Order backlog + bid report 
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9.4.2.6 CAPEX report 
Tento report doplňuje již používaný plán investic a rozšiřuje informace o 

pořizovaných investicích, a to o způsob pořízení a návratnost investice. Limit pořizovací 

hodnoty pro samostatné zobrazení a odsouhlasení zůstal na hodnotě 300 tis. Kč. Stejně 

tak komentářový sloupec o umístění investice (nákladové středisko), způsobu využití, 

určení zodpovědného zaměstnance, apod. Rozhodnutí o způsobu pořízení investice a 

financování je v kompetenci managementu společnosti. Pořízení výrobně 

technologických strojů a zařízení je většinou řešeno kombinací vlastních zdrojů a 

externího financování formou účelového bankovního úvěru. V případě dopravních 

prostředků, užitkových nebo osobních vozidel bývá upřednostněn operativní nebo 

finanční leasing. Pro informaci o návratnosti nadlimitních investic je používána metoda 

čisté současné hodnoty. 

2018 
Pořizovací 
cena  

Price 

Způsob 
pořízené 
Investment 
financing 

Návratnost 
investice 
Return of 
investment  

Komentář Notice 

Investice 
celkem 6 200 000 Kč   

Položky nad 300tis. Kč viz níže, 
zbytek tvoří výpočetní  
a kancelářská technika a vybavení 

z toho:      

Tryskací hlava 2 807 000 Kč Bankovní 
úvěr 34 měsíců Nástřiky HVOF - obnovovací 

investice 

Hrotový 
soustruh 2 465 000 Kč Vlastní zdroje 76 měsíců 

Dílna v Biocelu - repasovaný 
stroj, výměna stávajícího 
neopravitelného soustruhu 

Škoda roomster 370 620 Kč Operativní  
leasing 28 měsíců Servisní práce - kulové ventily 

Tab. 16 CAPEX report 
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9.4.2.7 Profit / Loss results & Forecast Report 
Report obsahující souhrnně výsledkové účty v definovaných skupinách a 

hospodářský výsledek ve vybraných podobách. Jednotlivé sloupce reportovacího 

přehledu zobrazují aktuální zúčtované stavy jednotlivých položek ke konci předmětného 

čtvrtletí, plánované hodnoty pro jednotlivá čtvrtletí Q1, Q2, Q3, Q4, kumulovaná data 

skutečných hodnot Year-To-Date a pro porovnání YTD plánované hodnoty. Jednotlivé 

položky reportu: 

• Výnosy / Revenues – souhrn všech analytických účtů skupiny „6“ 

• Cost of Sales – souhrn nákladů souvisejících s výrobou a prodejem 

• Contribution Margin – marže vyjadřující rozdíl předchozích dvou řádků 

• General Overhead – náklady administrativy a správy 

• EBIDT – hospodářský výsledek před zdaněním, odpisy a úroky 

• Depreciation – Odpisy příslušných aktiv podle odpisového plánu   

• EBIT – hospodářský výsledek před zdaněním a úroky 

• Úroky / Interest – rozdíl nákladových a výnosových úroků vykázaných v části 

finančního výsledku 

• EBT – hospodářský výsledek před zdaněním 

Příklad reportovacího listu je uveden níže v tabulce. 



 

- 

1 Čtvrtletí / Quarter 2 Čtvrtletí / Quarter 3 Čtvrtletí / Quarter 4 Čtvrtletí / Quarter Year-To-Date Roční 
plán 
Year 

Budget 
Skutečnost 

Actual 
Plán   

Forecast 
Skutečnost 

Actual 
Plán   

Forecast 
Skutečnost 

Actual 
Plán   

Forecast 
Skutečnost 

Actual 
Plán   

Forecast 
Skutečnost 

Actual 
Plán   

Forecast 

Výnosy - Revenue 13 326 13 000 19 564 21 000 24 431 23 000   19 000 57 321 57 000 76 000 

Náklady výrobní a prodejní - Cost of sales 12 168 12 020 15 432 16 100 19 171 18 300   15 400 46 771 46 420 61 820 

Přidaná hodnota - Contribution Margin  1 158 980 4 132 4 900 5 260 4 700   3 600 10 550 10 580 14 180 

Administrativní a správní náklady - General overhead 1 032 1 020 1 028 1 020 1 039 1 020   1 020 3 099 3 060 4 080 

HV před zdaněním a odpisy a úroky - EBIT  126 -40 3 104 3 880 4 221 3 680   2 580 7 451 7 520 10 100 

Odpisy - Depreciation 300 300 300 300 300 300   300 900 900 1 200 

HV před zdaněním a úroky - EBIT -174 -340 2 804 3 580 3 921 3 380   2 280 6 551 6 620 8 900 

Úroky - Interest  100 100 100 100 100 100   100 300 300 400 

HV před zdaněním - EBT -274 -440 2 704 3 480 3 821 3 280   2 180 6 251 6 320 8 500 

Tab. 17 Hospodářský výsledek a plánování 
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9.4.2.8 HR report 
Jak již bylo zmíněno v kapitole popisující a hodnotící současný stav předmětné 

společnosti jako poskytovatele servisních služeb, které tvoří více než polovinu jejího 

obratu, detailní znalost a péče o zaměstnance je klíčová. Aktuálně rekordně nízká míra 

nezaměstnanosti dokonce působí jako jeden z nejrizikovějších faktorů pro další rozvoj 

nebo jen prosté udržení existence firmy na trhu. Odpovídající pozornost managementu 

zaměstnancům je již věnována v současném reportingovém systému. Přesto navrhuji 

v rámci nového reportingového systému rozšíření HR reportu o další informace. Na 

základní rozsah o stavu a vývoji počtu a struktury zaměstnanců doporučuji připojit 

nadstavbu samostatného sledování dělnických profesí podle jednotlivých specializací a 

zaměření, dále též samostatně technické a administrativní zaměstnance. Managementu a 

vlastníkům bude poskytována kvartální informace nejen o počtech nově nastupujících 

zaměstnanců, ale i jejich kvalifikaci a pracovním zařazení, o platových podmínkách a 

případném kariérním plánu. Samozřejmě i o počtu zaměstnanců, se kterými byl rozvázán 

pracovní poměr. Zde doporučuji ale také doplnit alespoň krátkou informaci o důvodech 

jejich odchodu, tato znalost je důležitá pro další udržení personální stability. Nedílnou 

součástí tohoto reportu zůstává informace o stavu a vývoji mzdových a personálních 

nákladů zaměstnanců ve srovnání s plánovanými hodnotami. Velmi důležitý je také plán 

rozvoje zaměstnanců – vzdělávání a periodická školení pro udržení osobní kvalifikace a 

zajištění certifikovaných činností pro firmu z hlediska živnostenského zákona a 

certifikace ISO. Zde je doporučeno plánovat a sledovat příslušné náklady a personální 

zajištění certifikovaných činností autorizovanými osobami. 
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Příklad HR reportu je v následující tabulce.  

 

 

 

9.4.2.9 Project Controlling Report 
Project Controlling patří do skupiny nově navrhovaných procesů s vlastním 

reportem pro top management a vlastníky společnosti. I v tomto případě je doporučeno 

čtvrtletní období. Do reportu tak budou zařazeny projekty v rozsahu nad 5 mil. Kč ve fázi 

rozpracovanosti nebo dokončené k rozhodnému dni (konci každého čtvrtletí) reportu.  

 

 

 

 

2018 
Reportovací 
období  - Q3 Roční plán Komentář  

Celkový počet 
zaměstnanců  

39 43 Podstav - spolupráce s Úřadem práce nebyla úspěšná 

Nové nástupy D  1 4 

Profese / Kvalifikace / Pracovní zařazení / Plat / 
Kariéra 
Obráběč / vyučen v oboru / brusič bruska na plocho / 
T7 / Nástřiky HVOF 

THP  1 2 

Odbornost / Kvalifikace / Pracovní zařazení / Plat / 
Kariéra  
Strojař / ÚSO / Technik středisko Armatury / T11 / 
Kalkulace 

Ukončení 
pracovního poměru  1   

Důvody 
Potrubář, přestěhování Olomouc 

Mzdy včetně odvodů  14 021 100 Kč 20 230 000 Kč   

Náklady na 
vzdělávání a školení  

0 Kč 70 000 Kč 
Svářečské kurzy (svařování pod ochrannou atmosférou)  

odloženy na Q4 

Autorizované osoby 
Náklady na 
certifikace  

0 Kč 62 000 Kč Druh certifikace / Periodicita / Platnost  

Tab. 18 HR report 
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Každý projekt má svůj samostatný list, kde je umožněno přehledným způsobem 

porovnání mezi plánovanými hodnotami obchodní nabídky respektující limity a 

doporučení matice rizik, dále plánovanými hodnotami nabídkové kalkulace a skutečnými 

hodnotami dokončeného projektu nebo skutečnými hodnotami projektu ve fázi 

rozpracovanosti ke dni reportu.  

Jednotlivé položky reportu: 

• Název projektu / zakázky 

• Jméno / název Obchodního partnera a místo / stát realizace nebo dodávky 

• Kategorie obchodního rizika projektu 

• Obchodně finanční podmínky (kontrakt na pevnou cenu, hodinové zúčtovací 

sazby, zálohové platby, progresové platby) 

• Délka trvání projektu 

• Dodavatelský systém (názvy subdodavatelů a základní specifikace jejich 

dodávek) 

• Celková kontraktační cena 

• Contribution margin 

• Realizované výnosy (celková, dílčí fakturace, nedokončená výroba) 

• Náklady na materiál (výrobní, režijní) 

• Náklady na realizaci / montáž (vlastní kapacity, externí kapacity subdodavatelů) 

• Náklady na ostatní externí služby (mechanismy, certifikační služby, řízení stavby, 

administrativně právní služby, zajištění pro činnosti v zahraničí, atd.) 

• Finanční náklady (externí financování, pojištění, bankovní záruky, atd. 

• Projektové Cash flow  

• Vícepráce (změny rozsahu díla vynucené a potvrzené zákazníkem) 

• Rizika projektu (nedodržení harmonogramu realizace / termínu dodávek, 

nekvalitní provedení díla, hrozící sankce / penalizace, ostatní porušení podmínek 

smlouvy) 

• Nápravná opatření (minimalizace rizik) 
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Návrh Project Controlling Reportu je uveden v následujících tabulkách.  

Projektový manažer  Jindřich Adámek 
 

Položka Stav k 30.6.2018 (tis.Kč) Plán (tis. Kč) 

Celková kontraktační cena  12 630 12 630 

Contribution margin projektu 2 340 2 270 

Realizované výnosy  9 460 9 800 

Náklady na materiál  5 130 4 700 

Náklady na realizaci  3 940 4 610 

Náklady na ostatní externí služby  300 300 

Finanční náklady  250 250 

Rezerva 70 500 

Projektové cash - flow  Vyrovnané Vyrovnané 

Rizika projektu  Nedodržení termínu realizace -  dodávka  
nekvalitních ventilových koulí 

Nápravná opatření  Reklamační řízení, část kritických dodávek koulí  
průměru 200mm zajištěna u MSM Armatury  

Tab. 19 Project controlling report 

Název projektu / zakázky  Komplexní obnova vařákových kulových ventilů 

Obchodní partner Biocel Paskov 

Místo / stát realizace nebo dodávky  Paskov / ČR 

Obchodně finanční podmínky  

* Smlouva o Dílo  
* Limitace sankcí 15% celkové ceny 
* Náhrady škod do výše kontraktu 
* Milníkové progresové platby 
* Splatnost faktur 45 dní 
* Vyrovnané projektové CF 
* Performance bond 5% 

Začátek / konec projektu  2/2018 - 7/2018 

Dodavatelský systém - subdodavatel, 
dodávka (základní specifikace)  

* Armatury Group (koule, těsnící prvky) 
* Mettalex (nerezové propojovací potrubí 
* Allfith (potrubářsko svařečské kapacity) 
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10 Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza vybraných ekonomických ukazatelů a výběr 

souboru vhodných ekonomických informací pro reporting vrcholovému managementu. 

Pro účely této práce byl zvolen skutečný výrobní podnik ze strojírenské oblasti, 

poskytující průmyslový servis převážně na tuzemském podnikatelském trhu. Na základě 

výsledků detailní analýzy aktiv i pasiv podniku, druhu a rozsahu jeho podnikatelských 

činností i pozice na trhu byly hledány a nalezeny vhodné ekonomické ukazatele, které 

odpovídají charakteru jednotlivých částí a položek rozvahy i výkazu zisku a ztráty. 

Základem hodnocení podniku bylo použití metod a nástrojů finanční analýzy, 

konkrétně poměrové ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Finanční 

analýza byla provedena na základě údajů z rozvahy a výkazu zisku a ztráty z účetních 

období let 2014, 2015 a 2016.  

Všechny vybrané ukazatele rentability vykazují velmi vysoké hodnoty, 

dokumentují tak úspěšnost podniku ve sledovaném období. Stejně tak u všech ukazatelů 

likvidity můžeme sledovat příznivý trend vývoje v oblasti doporučených hodnot. V 

případě ukazatelů obratu aktiv i zásob došlo v roce 2016 k žádoucímu posunu vzájemného 

poměru mezi dobou obratu pohledávek a dobou úhrady závazků – doba obratu 

pohledávek je kratší. Hodnoty ukazatelů zadluženosti ve všech sledovaných letech jsou 

ve vhodném poměru, Debt ratio je vždy nižší. Pro svůj praktický význam a užitek pro 

management byly pro návrh nového reportingového systému vybrány jako nejdůležitější 

následující ukazatele – ROCE, ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů a ukazatel 

pohotové likvidity, jako indikátor schopnosti podniku hradit své závazky. 

Pro splnění hlavního cíle diplomové práce, návrhu reportingu, se v průběhu 

realizace praktické části ukázalo jako nezbytné nastavení controllingové struktury 

podniku. Sledování a vyhodnocování jednotlivých částí firmy umožňuje rozpoznat jejich 

ekonomickou a funkční efektivitu. 

Navržený soubor ekonomických informací do nové koncepce reportingu obsahuje 

jak ukazatele finanční, tak i ekonomicko-obchodní, strategické, personální a provozně 

technické.  

Velkou pozornost v praktické části autor věnoval návrhu implementace systému 

hodnocení a řízení rizik. Výstupem je matice hodnocení rizik a to v oblastech a procesech 
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souvisejících s obchodně nákupní činností a navazující agendou hodnocení obchodních 

smluv. Rizika jsou rozdělena do pěti oblastí - právní rizika, compliance rizika, obchodní 

rizika, ekonomicko-finanční rizika a technicko-realizační rizika. Jejich třístupňová 

kategorizace pak může být účinným nástrojem zvýšení pravděpodobnosti úspěšného 

manažerského rozhodování při řešení obchodních případů. 

Nejen díky rychlosti změn současného podnikatelského prostředí si autor také 

uvědomuje velký význam nastavení kvalitní strategie pro každý podnikatelský subjekt, 

pro jeho stabilitu i další rozvoj. Doporučuje proto mentální i ekonomické zapojení všech 

zaměstnanců do procesu plnění strategických cílů. Výsledkem je návrh rozpracování 

dokumentu strategie na dílčí cíle pro jednotlivé zaměstnanecké týmy jako společného 

závazku s managementem včetně finančně-motivačního systému. 

Na závěr lze konstatovat, že implementací navrženého reportingového systému 

může management získat rychlý a přehledný soubor informací nejen o finanční a 

personální stabilitě podniku, ale také o možných výhledech do jeho obchodní i realizační 

perspektivy. A získat tak kvalitní nástroj k firemnímu řízení s respektem k možným 

vyvolaným rizikům. Autor si proto dovoluje doporučit podobný, adekvátně upravený 

reporting pro použití každému i malému výrobnímu podniku na českém trhu. 
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