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Abstrakt 

Práce se zabývá analýzou a zefektivněním stávajícího modelu sloužícího ke zjištění cash flow 

v průmyslovém podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. Obsahuje teoretická východiska daného 

problému, popis současného stavu a v závěru práce je vyhodnoceno a navrženo zefektivnění. 

Také je zde popsán informační systém SAP, který je klíčovou částí modelu predikce cash flow. 

Součástí práce je také stručná charakteristika společnosti, její historie, současnost a konkurence. 

Cílem této diplomové práce je analýza současného modelu používaného ke zpracování cash 

flow, uvedení vhodného návrhu na jeho zlepšení a jeho následná aplikace. 
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Abstrakt 

The thesis deals with analyzing and modifying of the existing model which is applied to 

estimate the cash flow in the industrial company ArcelorMittal Ostrava a.s. It includes 

theoretical information about the problem, describes the current status and offers the proposal 

of the improvement in the final part. Also describes SAP system, which is a key part of the 

prediction cash flow model. An integral part of this chapter is brief characteristic of the 

company, its history, present and competition. The target of this thesis is to analyze the model 

which is used to estimate the cash flow, provides the appropriate proposals that would be better 

and its subsequent application in the practice. 
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1 Úvod 

 

Výkaz Cash flow neboli Přehled o peněžních tocích je jednou z nedílných součástí 

roční účetní závěrky.  Přestože je tento report mnohými manažery vnímán jako druhořadý 

(až po Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty), jedná se o velmi významný, a pro podnik důležitý 

výkaz. V dnešní době přibývá stále více podniků, kde je výkaz cash flow při finančním řízení 

pravidelně sestavován. Právě výkaz cash flow odkrývá a zobrazuje stav a pohyb peněžních 

prostředků podniku za určité období. Jednoduchou odpovědí na otázku „Proč tento výkaz 

sestavujeme, když jeho výsledek známe z rozvahy“ je, že není důležitá informace o konečném 

stavu peněz, ale hlavně dílčí zjištění, kde jsou naše zdroje a naopak, kam se peníze ztrácejí. 

S neustálými změnami tržního prostředí je nutno provádět co nejlepší analýzy dané firmy, nejen 

pro posouzení finanční situace podniku, ale také pro efektivní investiční projekty. Při těchto 

analýzách, popřípadě plánech, tvoří peněžní toky velmi podstatnou část rozhodovacího procesu.  

Historie cash flow sahá až do USA roku 1971, kdy se tento výkaz začal používat, 

a kde se následně vyvinul až do dnešní podoby, kdy je plnohodnotnou součástí účetních 

závěrek. V roce 1977 byl organizací IASC (Mezinárodní organizace pro statistické výpočty) 

vydán mezinárodní účetní standard č. 7, který upravuje problematiku cash flow, a který v roce 

1993 nabyl platnosti. V ČR se začalo používat až po roce 1989  po přechodu naší ekonomiky 

na tržní hospodářství. Dnes je nezbytnou součástí finanční analýzy. 

Hlavním cílem této diplomové práce je analýza a zefektivnění modelu používaného 

ke zpracování cash flow, uvedení vhodných návrhů na jeho zlepšení, zjednodušení a jeho 

následná aplikace. 

Diplomová práce bude rozdělena do několika částí. Obsahem první kapitoly bude 

charakteristika podniku. Budou zde uvedeny obecné informace o podniku, jejich historie, 

současnost, organizační struktura a konkurence. 

V následující kapitole, což jsou teoretická východiska, se zaměřím na cash flow, jeho 

význam, tvorbu, využití, účel, strukturu, fondové pojetí cash flow a metody vykazování. Dále 

pak na jednotlivé výkazy, jejich vypovídající schopnosti a účel jejich užití. Kvalita zpracování 

cash flow závisí i na použitých vstupních informacích, které zde budou také popsány. 

V neposlední řadě této kapitoly budou uvedena teoretická východiska systému SAP, která 

budou využita v praktické části. 
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V praktické části bude pozornost zaměřena na zpracování cash flow současným 

způsobem ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. použitím výpočtu přímou metodou a na 

systém SAP využívaný ve společnosti jako zdroj dat k sestavení cash flow. Součástí praktické 

části bude taky popis možného řešení zpracování cash flow v systému SAP. 

V závěru práce bude na základě všech zjištěných informací vyhodnoceno a navrženo 

zefektivnění, díky kterému se bude dát vytvořit požadovaný výstup. 

Celá práce bude řešena ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., jejíž náplní je 

výroba surového železa, koksu a koksochemických výrobků, plynule litých předlitků 

a dlouhých a plochých výrobků. 
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2  Charakteristika společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. 

 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. byla založena 31. 12. 1951. Jako akciová 

společnost se do obchodního rejstříku zapsala dne 22. 1. 1992. Dnes je největší hutní firmou 

v České republice. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 milióny tun oceli, exportuje zhruba 

50 % produkce do více než 80 zemí celého světa. Společnost zaměstnává 4 000 lidí, dohromady 

s dceřinými společnostmi jich je více než 8 300. Stoprocentním vlastníkem je společnost 

ArcelorMittal Holdings AG. Její postavení na světovém trhu s ocelí je uvedeno v příloze 1. 

 

Dceřiné společnosti 

 ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.  

 ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. – zabývá se výrobou s prodejem 

podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných 

otevřených profilů 

 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. – je 100% dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a je také výrobcem bezešvých a spirálově svařovaných 

trubek a trubkových výrobků 

 ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. – je 100% dceřinou 

společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a zajišťuje činnosti související s výrobou 

dlouhých a plochých výrobků za studena. 

 ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. – je 100% dceřinou společností ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a je výrobcem energetických médií.  

 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. – je 100% dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a je výrobcem strojírenských výrobků 

  a odlitků. [20] 

 

Historie společnosti 

Společnost vznikla již v roce 1942, tehdy jako Vítkovické Železárny, v Ostravě – 

Kunčicích. Dne 31. prosince 1951 byla sepsána zakládací listina Nové Huti Klementa 

Gottwalda (NHKG), národní podnik. Den na to byla slavnostně zapálena první vysoká pec 

Antonínem Zápotockým, ze které v březnu 1952 poprvé vyteklo surové železo. Výstavba 

společnosti vznikala v několika etapách a to v letech 1951 – 1985. 
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Roku 1989 došlo ke změně názvu z NHKG na Nová Huť, státní podnik. Na začátku 

roku 2003 nastal další zlom, když Lakshmi Mittal koupil v rámci privatizace Novou Huť 

 a v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a.s. Název společnosti se opět změnil v roce 

2004 na Mittal Steel Ostrava, a.s. V stejném roce se z některých provozů a závodů staly dceřiné 

podniky. Roku 2006 oznámila rada Arceloru sloučení s Mittal Steel a vznikla tak největší 

ocelářská společnost na světě (viz Příloha 1). Ostravská společnost v roce 2007 získala svůj 

současný název ArcelorMittal Ostrava. [20, 27] 

V příloze 2 je uvedeno spojení Arceloru a Mittalu v roce 2006. 

 

Závody 

V současné době má společnost tyto závody [32]: 

 Závod 10 – Koksovna, 

 Závod 12 – Vysoké pece, 

 Závod 13 – Ocelárna, 

 Závod 14 – Válcovny, 

 Závod 3 – Údržba, 

 Závod 5 – Doprava, 

 Závod 6 – Investice. 
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Organizační schéma společnosti 

Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2012 je zobrazena na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Organizační schéma společnosti [interní zdroj] 

 

Současnost 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik, který se podílí 

z cca 8 % na celosvětové produkci. Produkce společnosti je tvořena výrobou surového železa, 

koksu a koksochemických výrobků, plynule litých předlitků a dlouhých a plochých výrobků. 

 

Hospodářský výsledek 

Společnost v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 vytvořila zisk před 

zdaněním ve výši 717 mil. Kč. Celkový výsledek hospodaření společnosti za toto účetní období 
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představuje zisk ve výši 626 mil. Kč. Za sledované období byl vytvořen provozní hospodářský 

výsledek – ztráta ve výši 51 mil. Kč a finanční hospodářský výsledek – zisk ve výši 768 mil. 

Kč. Celkové tržby společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb činily za uvedené období 

30 424 mil. Kč a přidaná hodnota činila 3 523 mil. Kč.  

K 31. 12. 2012 vykazovala společnost podle finančních výkazů aktiva celkem ve výši 

61 930 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu činila 54 043 mil. Kč a společnost neevidovala 

žádné bankovní úvěry. Všechny částky jsou uvedeny v hodnotě netto. [25, 32] 

 

Výroba a obchod 

V roce 2012 společnost vyrobila 1 213 291 tun dlouhých výrobků (hrubá trať, 

středojemná trať, drátová trať a strojírenské výrobky) a 383 814 t plochých výrobků (Steckel 

Mill). Produkce mokrého koksu činila 1 101 350 t, surového železa 1 930 048 t a výroba tekuté 

oceli činila 1 812 041 t. 

 

Investice 

Koncem roku 2012 byla investiční výstavba ovlivněná slabou situací evropské 

ekonomiky. Některé projekty byly pozastavené, některé opožděné. Došlo ale i k realizaci 

dalších plánovaných projektů. 

Celkem byly v roce 2012 realizované investice ve výši 355 miliónu Kč, z toho 

145 miliónů Kč do projektů zlepšení životního prostředí, 110 miliónů Kč do obnovy zařízení 

a 21 miliónů Kč do zvýšení bezpečnosti.  

 

Výzkum a vývoj 

V roce 2012 byl výzkum a vývoj společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. zaměřen na 

řešení problematiky výroby nových výrobků a na implementaci průmyslových modelů, 

zaměřených na snižování nákladů výroby a optimalizaci surovinové základny. Během roku 

bylo řešeno 35 výzkumných úkolů v sedmi základních zaměřeních, přičemž bylo 6 úkolů 

ukončeno a 10 nových zahájeno. Vlastní náklady na řešení výzkumných a vývojových projektů 

činily 12 055 tis. Kč. Celkové náklady na výzkum a vývoj včetně dotací za dané období činily 

16 075 tis. Kč. [32] 
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Zaměstnanci 

Počet zaměstnanců společnosti k 31. 12. 2012 činil 3 986 osob. Průměrný přepočtený 

počet zaměstnanců za období leden – prosinec 2012 je 4 191 osob. 

 

Export 

Společnost exportuje cca 50 % produkce do více než 80 zemí celého světa. 

V příloze 2 je uvedena pozice ArcelorMittal na celosvětovém trhu s ocelí a odhadovaný tržní 

podíl dle jednotlivých regionů světa. 

 

Konkurence 

V ČR 

V ČR jsou pouze další dvě společnosti s uceleným hutním cyklem, tzn. od výroby 

železa až po výrobu ocelových polotovarů a především válcovaných výrobků. Těmito 

společnostmi jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 

 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY se zabývají výrobou dlouhých ocelových válcovaných 

výrobků. Byly založeny v roce 1939 a vyváží produkty do více než 60 zemí všech světadílů. 

V současné době se na výrobě oceli v ČR podílejí téměř polovinou. 

V roce 2012 vyrobila společnost 2005 kilotun surového železa a 2493 kilotun surové 

oceli. [30] 

 

 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Dalším výrobcem oceli v ČR je EVRAZ VÍTKOVICE STEEL. Tato společnost patří 

mezi přední evropské výrobce válcovaných výrobků z oceli. Surové železo na výrobu oceli 

nakupuje především od ArcelorMittal Ostrava a.s. Roční výroba oceli činí cca 950 kilotun. [22] 

 

Ve světě 

V tabulce 1 je uveden žebříček pěti největších producentů oceli dle World Steel 

Association 2011. 
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Tab. 1 Top ocelové výrobní společnosti 2012 [3] 

Pořadí Společnost Mil. t / rok 

1. ArcelorMittal 

 

93,6 

2. Nippon Steel a Sumitomo Metal Corporation 47,9 

3. Hebei Group 42,8 

4. Baosteel Group 42,7 

5. POSCO 39,9 

 

Nippon Steel a Sumitomo Metal Corporation je druhým největším výrobcem oceli 

na světě. Mezi hlavní produkty patří ocelové plechy, konstrukční oceli, produkty železničního 

 a automobilového průmyslu. Sídlo společnost je v Japonsku. [26] 

Hebei Group je třetím největším výrobcem oceli na světě. Mezi hlavní produkty patří 

plechy válcované za studena, svařované ocelové trubky, mechanické a elektrické produkty, 

domácí spotřebiče, produkty automobilového a lehkého průmyslu a elektrické přístroje. [23] 

Baosteel Group vyrábí kvalitní ocel s vysokou přidanou hodnotou, která nabízí tři 

hlavní řady produktů, tj. uhlíkové oceli, nerezové oceli a speciální oceli. Sídlo společnosti je 

v Číně. [21] 

Mezi hlavní produkty společnosti POSCO patří plechy válcované za studena i za tepla, 

elektrotechnická ocel, nerezové oceli, titanové produkty, pozinkovaná ocel a další. Tato 

společnost sídlí v Jižní Koreji. [28]  

  



9 

 

3 Teoretická východiska 

Teoretická část je zaměřena na význam výkazu cash flow, jeho využití, strukturu 

a metody, kterými se peněžní toky zjišťují. V této části je taky zahrnuto plánování cash flow 

a informační podpora SAP, jako zdroj sběru informací pro sestavení peněžního toku. 

3.1 Cash flow a jeho význam 

Pojem cash flow má svůj původ v USA, kde si jeho zjišťování vynutily potřeby 

kapitálových trhů. Cash flow se většinou nepřekládá a znamená tok (flow) peněz (cash). Od 

počátku minulého století byla předmětem zájmu finanční teorie a v 60. letech se objevuje 

doporučení rozšíření finančních výkazů podniků o výkaz cash flow. Vykazování cash flow se 

od roku 1971 stalo v USA povinnou součástí účetní závěrky podniků. Pozadu nezůstala ani 

Velká Británie, kde bylo zavedeno od roku 1975 povinné vykazování cash flow pro všechny 

podniky s ročním obratem nad 25 tisíc liber, ani Evropská unie, která ve 4. direktivě z roku 

1978 doporučuje členským zemím sestavování tohoto výkazu. V roce 1977 byl vydán 

mezinárodní účetní standard IAS 7, který upravuje jednotné vykazování cash flow, avšak 

účinnosti nabyl až v roce 1993. V ČR se cash flow začalo používat prakticky až po roce 1989, 

kdy došlo k přechodu naší ekonomiky na tržní hospodářství. Dnes je nepostradatelnou součástí 

účetní závěrky, finanční analýzy a finančního řízení. Tento historický vývoj jasně ukazuje na 

hodnotu a důležitost tohoto výkazu. Zatímco pro podniky je výkaz cash flow běžnou praxí, pro 

osobní použití jen pomalu získává oblibu. [5, 16] 

Cash flow je definován jako skutečný pohyb peněžních prostředků podniku za určité 

období v souvislosti s jeho činností. Je východiskem pro řízení likvidity podniku. Poskytuje 

informace ke zhodnocení finanční situace podniku a má velký význam při řízení společnosti. 

Podává přehled o finančních a investičních procesech v příslušném účetním období, 

o finančních zdrojích a o změně stavu peněžních prostředků a jejich ekvivalentů. 

Peněžními prostředky se rozumí peníze v pokladně včetně cenin, peníze na cestě 

a peníze na účtu. 

Za peněžní ekvivalenty se považuje krátkodobý likvidní majetek, který je lehce 

 a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků. [15] 

Ve statickém pohledu představuje cash flow volnou zásobu peněz, kterou má subjekt 

k dispozici. V dynamickém pojetí jde o budoucí peněžní toky, které jsou součástí finančních 

plánů. [16] 
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Vyhláška č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků člení přehled 

 o peněžních tocích do tří částí [34]: 

 peněžní toky z provozní činnosti, 

 peněžní toky z investiční činnosti, 

 peněžní toky z finanční činnosti (viz Obr. 2). 

 

 

Obr. 2 Cash flow podniku [7] 
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3.2 Využití cash flow 

Cash flow se používá pro hodnocení a analýzu hospodářské činnosti podniku. Dále se 

používá pro krátkodobé hodnocení budoucí platební schopnosti a pro finanční plánování 

z dlouhodobého hlediska. Přispívá taky ke zjištění reálné tržní ceny podniku.  

Cash flow má významnou úlohu v rozhodovacím procesu, kdy je důležitým kritériem 

pro financující instituce, potenciální investory, obchodní partnery atd., jelikož ukazuje 

schopnosti podniku splácet své závazky z vytvořené hotovosti a vypovídá o potřebě externího 

financování podniku a je podkladem pro oceňování firmy a pro úvěrové záměry. [18] 

 

3.3 Výkazová podoba cash flow 

 Cílem této kapitoly je objasnit tvorbu výkazu cash flow, jeho účel a jak se výkaz cash 

flow člení. 

 

3.3.1 Teoretický základ vykazování cash flow 

U peněžních toků zvýšení aktiv v sobě váže potenciální snížení peněžních prostředků 

a naopak jejich snížení peněžní prostředky uvolňuje. Peněžní toky se zadržují v aktivech 

(pohledávkách) i kapitálu (závazcích). Stojí na počátku a na konci obchodních transakcí 

subjektu a jejich pohyb ovlivňuje peněžní toky. Pohledávky tvoří záchytný bod přeměny aktiv 

v peníze a vážou peněžní prostředky. Závazky na druhé straně odkládají reálný úbytek peněz. 

Relaci mezi pohledávkami nebo dluhy podniku a cash flow vyjadřuje tabulka 2. [16] 

 

Tab. 2 Vztah pohledávek a závazků k cash flow [16] 

Změna stavu Vliv na cash flow 

zvýšení pohledávek úbytek 

snížení pohledávek přírůstek 

zvýšení závazků přírůstek 

snížení závazků úbytek 

 



12 

 

3.3.2 Tvorba výkazu cash flow 

Pro zjišťování cash flow je výchozí datovou základnou účetnictví podniku. Použité 

peněžní prostředky, které vstupují do podnikového procesu, se v soustavě podvojného 

účetnictví, přeměňují do jednotlivých složek majetku a závazků. V podniku jsou peněžní 

prostředky vázány v aktivech, ve kterých se postupně přeměňují až do konečné peněžní podoby. 

Proces této přeměny lze vyjádřit jako rozdíl mezi krátkodobým kapitálem a oběžnými aktivy 

(viz Obr. 3). Způsob a podrobnost výpočtu cash flow se může lišit z několika hledisek, např. 

podle účelu, pro který je tento údaj vypočítán nebo podle osoby, která propočet provádí. Výkaz 

cash flow je možné sestavit na jakékoliv časové období. [16] 

 

 

Obr. 3 Cash flow v produkčním cyklu podniku [16] 

 

3.3.3 Účel výkazu cash flow 

Výkazy cash flow tvoří v tržních ekonomikách důležitou součást interní a externí 

finanční analýzy kapitálových společností, neboť umožňují vyhodnocení finanční pozice 

podniku a komplexní deskripci. 

Účelem analýzy výkazu peněžních toků cash flow je objasnit hlavní faktory, které 

ovlivňují příjem (Inflow), výdej (Outflow) hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k danému 

okamžiku. Tyto klíčové faktory jsou základem pro určení cash flow ve společnosti. [4, 11] 

Analýza peněžních toků cash flow se obvykle zaměřuje na hodnocení absolutní 

a relativní intenzity jednotlivých toků. Ve struktuře toků se sledují pohyby. Pomocí peněžních 

toků a jejich intenzity se tak komplexně poznávají formy vázání kapitálu, formy jeho 

uvolňování a financování podniku. [6] 

Na otázku „Proč tento výkaz sestavujeme, když jeho výsledek známe z rozvahy“, 
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je jednoduchá odpověď. Důležitá není informace o konečném stavu peněz, ale hlavně dílčí 

zjištění, kde jsou naše zdroje a naopak, kam se peníze ztrácejí. Hodnocením výše dílčích 

položek pak firma může přijít na rezervy v řízení. [17] 

 

3.3.4 Struktura výkazu cash flow 

Členění výkazu cash flow koresponduje se základními podnikovými činnostmi 

rozdělenými podle hlavních oblastí řízení na [1, 16]: 

a) hlavní výdělečnou (provozní) činnost, 

b) investiční činnost, 

c) financování podniku. 

 

a) cash flow z provozní činnosti 

Peněžní toky z provozní činnosti představují základní aktivity podniku, které přinášejí 

podniku výnosy. Tyto činnosti jsou základním zdrojem vnitřního financování, protože 

schopnost podniku zajistit vnější zdroje financování závisí na tom, zda je podnik schopen 

vytvářet peněžní toky z běžných obchodních transakcí. V rámci provozní činnosti se vytvářejí 

peníze na úhradu úroků, dividend, nájemného apod. Informace o cash flow z provozních aktivit 

jsou užitečné pro odhady budoucích cash flow podniku. Patří sem zejména [7, 16]: 

 

  peněžní úhrady od odběratelů za výrobky, zboží a služby včetně záloh, 

 peněžní příjmy z prodeje či postoupení autorských práv, licencí, know how 

a obdobných produktů, 

 peněžní příjmy ze zprostředkovatelské činnosti, 

 peněžní platby dodavatelům materiálu, zboží a služeb, včetně placených záloh, 

 peněžní platby zaměstnancům a jejich jménem, 

 příjmy a výdaje z mimořádné činnosti, 

 splatná daň z příjmů, včetně záloh, 

 přijaté a vyplacené úroky, přijaté dividendy, 

 vyplacené dividendy v případech, kdy podnik pouze přerozděluje přijaté dividendy 

(od dceřiných či přidružených podniků) mezi akcionáře (společníky). 
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b) cash flow z investiční činnosti 

Vykázané cash flow z investiční činnosti informuje o tom, v jaké míře podnik 

vynakládá peníze na dlouhodobá aktiva, která jsou důležitým faktorem vytváření budoucích 

zisků, tj. výdaje na pořízení, případně příjem z prodeje dlouhodobého majetku. Peněžní toky 

z této činnosti poukazují na rozšíření či zúžení provozní kapacity podniku. K peněžním tokům 

z investiční činnosti patří [13]: 

 peněžní příjmy z prodeje dlouhodobých hmotných, nehmotných a finančních aktiv, 

 peněžní příjmy ze splátek úvěrů, půjček a výpomocí od spřízněných osob, 

 platby za pořízení dlouhodobých hmotných, nehmotných a finančních aktiv, 

 platby související s poskytnutím úvěrů, půjček či finančních výpomocí spřízněným 

osobám. 

 

c) cash flow z finanční činnosti 

Ve finanční oblasti se promítají změny ve výši a struktuře podnikového kapitálu. 

Na základě výkazu cash flow lze odvodit pravděpodobnost potřeby dalších peněžních přítoků, 

které musí podnik získat od vlastníků či věřitelů. K hlavním položkám cash flow z finanční 

činnosti patří [15]: 

 

 peněžní příjmy z emise akcií či podílů, dluhopisů, opčních listů apod., 

 příjmy z peněžních darů, 

 příjmy z přijatých úvěrů, půjček a výpomocí, 

 příjmy od vlastníků na úhradu ztrát minulých období, 

 splátky úvěrů, půjček a výpomocí, 

 výplaty dividend resp. podílů na zisku. 

 

3.4 Metody vykazování cash flow 

V účetní teorii se obecně vyskytují dva přístupy ke zjišťování peněžních toků, 

a to přímá metoda a nepřímá metoda. Podniky v praxi používají při sestavování výkazu cash 

flow oba přístupy najednou. České i mezinárodní účetní standardy však povolují použít 

nepřímou metodu výpočtu pouze v provozní oblasti. [16, 19] 
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3.4.1 Přímá metoda 

Charakteristickou vlastností přímé metody je vykazování tzv. hrubých peněžních 

toků, tj. skutečných příjmů a výdajů, které jsou uspořádány podle hlavních titulů. K sestavení 

výkazu cash flow přímou metodou se používají dva různé přístupy: 

 

 Čistá přímá metoda 

Tato metoda je založena na sledování skutečných příjmů a výdajů a jejich agregaci do 

předem vymezených položek (viz Obr. 4). Vychází přímo ze změn stavů peněžních ekvivalentů 

nebo peněžních prostředků, které jsou vyvolány finančně účinnými hospodářskými 

transakcemi. 

I když tato metoda vypadá jako bezproblémová, pokladní a bankovní operace, 

zachycené na příslušných účtech, neumožňují zjistit účel, za kterým byly provedeny. Je dost 

pracná a nepostihuje informace o tocích peněžních prostředků, které nemají charakter příjmů 

a výdajů. Tento způsob sledování vyžaduje samostatné třídění dokladů, proto se používá 

především v krátkém časovém horizontu. V praxi se dává přednost nepravé přímé metodě 

sestavení výkazu cash flow, která nevyžaduje úpravy účetního systému. [13, 16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Schéma sestavení výkazu cash flow přímou metodou [16] 

 

 Nepravá přímá metoda 

Tato metoda spočívá v transformaci výnosově nákladových dat na příjmově výdajová. 

Výnosy a náklady daného účetního období převzaté z výkazu zisku a ztráty se korigují o změny 

položek rozvahy na příjmy a výdaje. 

U této metody se člení peněžní toky opět podle základních podnikových činností 

na provozní, investiční a finanční. Pokud nelze jednoznačně přiřadit změny stavů rozvahy 

k jednotlivým položkám výkazu zisku a zrát, pak nezbývá než vykázat tyto položky samostatně 
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bez vazby na výnosové či nákladové položky. Snižuje se tak ale vypovídací schopnost, protože 

se snižuje přesnost vykazovaných příjmů a výdajů a jejich sald (viz Obr. 5). [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Schéma zjišťování cash flow nepravou přímou metodou [16] 

 

V obou svých podobách vychází přímá metoda primárně z povahy peněžních 

transakcí. Přímá metoda je považována za vhodnější, protože poskytuje bližší informace 

o povaze peněžních toků, o generování peněžních položek a jejich aplikaci. Výhodou této 

metody je taky to, že vykázané cash flow je snáze ověřitelné a není náchylné k účetním 

nepřesnostem. 

 

3.4.2 Nepřímá metoda 

Tato metoda vychází z výkazu zisků a ztrát podniku, přesněji řečeno z výsledného 

rozdílu mezi výnosy a náklady (z výsledku hospodaření). Z principu duality účetních operací 

vyplývá, že meziroční změna stavu jakékoli položky znamená z hlediska cash flow buď příliv, 
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nebo odliv peněz. Nepřímou metodu lze použít pouze u peněžních toků z provozní činnosti 

podniku, a to jen na část peněžních toků, která se nevykazuje jako hrubé peněžní toky. Upravuje 

se zde zisk či ztráta z hospodaření o nepeněžní položky a o změny položek rozvahy, které 

vyjadřují rozdíl mezi toky příjmů a výdajů a mezi toky výnosů a nákladů. Jde o tzv. nepeněžní 

operace, které jsou představovány [13]: 

 

a) náklady, které nejsou výdaji v běžném období (odpisy, tvorba rezerv, opravné položky 

atd.), 

b) výnosy, které nejsou příjmy v běžném období (zúčtování rezerv, příjmy příštích období 

atd.). 

 

Na druhou stranu do úprav nelze počítat změny stavu takových položek čistého 

pracovního kapitálu, jako např. dlužné a pohledávané úroky, dividendy, daně z příjmů, dluhy 

z nákupu dlouhodobých aktiv apod. 

Nepřímá metoda je považována za snazší a nenáročnou na vstupy. Pro podnik je 

výhodná proto, že externímu uživateli vyzradí o charakteru a struktuře peněžních toků podniku. 

Nevýhodou této metody je, že nedovoluje identifikovat jednotlivá salda příjmů a výdajů a mezi 

druhou nevýhodu patří to, že jsou vykazovány ve výkazu cash flow i nepeněžní transakce. [16] 

Postup zjišťování cash flow ukazuje obrázek 6. 

Obrázek 7 nám taky ukazuje nepřímou metodu sestavovaní cash flow, jako cestu od 

zisku ke cash flow. 
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Obr. 6 Schéma zjišťování cash flow nepřímou metodou [16] 

 

Obr. 7 Transformace zisku na cash flow [8] 
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3.5 Fondové pojetí cash flow 

K řízení finanční situace slouží rozdílové indikátory, které jsou označovány jako 

fondy. Fondem se rozumí agregace určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo 

pasiva, resp. je to rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek 

krátkodobých pasiv. Finanční fond vyjadřuje likviditu podniku. [16] 

3.6 Indikátory na bázi cash flow 

Indikátory na bázi cash flow se používají k hlubší analýze finanční situace podniku. 

Je-li cílem poměřovat a analyzovat postavení finančních toků ve finanční situaci podniku, 

konstruujeme ukazatele na bázi cash flow. Existuje mnoho indikátorů, avšak nejčastěji se 

setkáváme s následujícími [16]: 

 

Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel vyjadřuje finanční výkonnost podniku. Pokles znamená buď zvýšený 

objem výnosů, nebo snížení vnitřního finančního potenciálu podniku. Tento indikátor je méně 

ovlivněn investičními cykly, stupněm novosti nebo odepsanosti fixních aktiv.  

 

Výnosnost tržeb =  

 

Rentabilita obratu 

Rentabilita obratu je obdobou předchozího ukazatele, avšak obrat zde představuje 

příjmy z běžné činnosti firmy. Vypovídací schopnost tohoto ukazatele se zvyšuje v kombinaci 

s obrátkou kapitálu.  

 

Výnosnost obratu =  

 

Rentabilita celkového kapitálu 

V tomto ukazateli se poměřuje cash flow před uplatněním finančních nákladů 

k celkovému kapitálu podniku. Je-li výnosnost měřená pomocí cash flow nižší než je průměrná 

úroková míra placená bankám z úvěru, znamená to, že aktiva podniku nejsou schopna 

produkovat tolik, aby podnik z nich mohl splácet úvěry. [16] 

 

Výnosnost celkového kapitálu =  

CF z provozní činnosti 

roční tržby 

obrat 

CF z provozní činnosti 

CF z provozní činnosti 

kapitál 
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Rentabilita vlastního kapitálu s cash flow 

Tento ukazatel doplňuje ukazatel ziskové rentability vlastního kapitálu. Hodnotí 

vnitřní finanční potenciál vlastního kapitálu. [14] 

 

Výnosnost vlastního kapitálu =  

 

Finanční rentabilita finančních fondů 

Vyjadřuje míru schopnosti firmy reprodukovat z vnitřních zdrojů hodnotu finančního 

fondu. Finančním fondem může být například čistý pracovní kapitál. 

 

Finanční výnosnost finanční fondů =  

 

Stupeň oddlužení 

Jde o poměr mezi financováním cizím kapitálem a schopností podniku vyrovnávat 

vzniklé závazky z vlastní finanční síly. Někdy bývá tento ukazatel interpretován jako obrácená 

hodnota doby návratnosti úvěru. [16] 

 

Stupeň oddlužení =  

 

Úrokové krytí 

Vyjadřuje krytí úroků pomoci cash flow, neboli informuje o tom, kolikrát převyšuje 

cash flow z provozní činnosti placené úroky. 

 

Úrokové krytí =  

 

Likvidita z cash flow 

Tokovým ukazatelem likvidity je peněžní tok. Ve finanční analýze se sledují likvidity 

tři, a to běžná, okamžitá a pohotová. Pohodová likvidita odstraňuje nedostatky běžné likvidity, 

protože vylučuje z oběžných aktiv zásoby. Tento indikátor měří pokrytí krátkodobých závazků 

pomocí cash flow z provozní činnosti. 

 

Likvidita z cash flow =  

 

 

CF z provozní činnosti 

vlastní kapitál 

CF z provozní činnosti 

finanční fond 

CF z provozní činnosti 

cizí kapitál 

CF z provozní činnosti 

placené úroky 

CF z provozní činnosti 

krátkodobé závazky 
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Cash flow na akcii 

Cash flow na akcii se vypočítá jako zisk plus odpisy mínus dividendy, děleno počtem 

vydaných kmenových akcií. Ukazatel je považován za vhodnou charakteristiku pro krátkodobé 

rozhodování o užití kapitálu a pro posouzení schopnosti platit dividendy. 

Díky tomuto ukazateli je možné i mezifiremní srovnání. [16] 

 

Cash flow na akcii =  

 

Poměr tržní ceny akcie ke cash flow na akcii 

Tento ukazatel je vhodný pro prostorovou i trendovou analýzu. Indikuje stupeň 

ocenění cash flow podniku kapitálovým trhem.  

 

Poměr tržní ceny akcie k cash flow na akcii =  

 

3.7 Výkaz cash flow jako součást účetní závěrky 

Účetní jednotky jsou dle zákona o účetnictví povinny sestavovat účetní závěrku. 

Sestavuje se v plném nebo zjednodušeném rozsahu dle zákona o účetnictví. V rámci 

podnikového účetnictví se sestavují tyto účetní výkazy: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty (výsledovka), 

 příloha. 

 

Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích (viz Příloha 3) nebo 

přehled o změnách vlastního kapitálu. Přehled o peněžních tocích je tedy součástí účetní 

závěrky stejně jako rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Rozvaha jako jediná podává informace 

o stavu společnosti k určitému dni (jedná se o stavové veličiny), zatímco výkaz cash flow 

a výkaz zisku a ztráty představují veličiny tokové (viz Obr. 8). [7] 

 

 

CF  

počet kmenových akcií 

tržní cena akcie 

CF na akcii 
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Obr. 8 Stavové a tokové veličiny v účetních výkazech [9] 

 

3.7.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který zobrazuje ve formě bilance stav majetku podle 

jednotlivých druhů a finanční zdroje krytí tohoto majetku k danému časovému okamžiku. 

Základem pro sestavení rozvahy je bilanční rovnice vyjadřující rovnováhu aktiv a pasiv: aktiva 

= pasiva. Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni účetního období, účetní jednotka 

však může sestavovat rozvahu i několikrát ročně a je povinna sestavovat rozvahu k okamžiku 

jejího vzniku a ke konci každého účetního období. Údaje zjištěné z rozvahy charakterizují 

stavové ekonomické veličiny. 

Aktiva tvoří dvě základní složky, a to dlouhodobý majetek (až dosud stálá aktiva) 

a oběžná aktiva. Aktiva jsou výsledkem minulých investičních rozhodnutí a jsou uspořádána 

jednak podle funkce, času a likvidity. 

Pasiva představují tentýž majetek. Ten je členěný podle zdrojů krytí tohoto majetku, 

a to na zdroje krytí vlastní a cizí. [3, 7] 

Základní struktura rozvahy je uvedena v tabulce 4. 
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Tab. 4 Základní struktura rozvahy [7] 

AKTIVA PASIVA 

A.           Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 

A.          Vlastní kapitál 

B.           Dlouhodobý majetek A.I.        Základní kapitál 

B.I.        Dlouhodobý nehmotný majetek A.II.       Kapitálové fondy 

B.II.       Dlouhodobý hmotný majetek A.III.      Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ost. fondy ze zisku 

B.III.      Dlouhodobý finanční majetek A.IV.      Výsledek hospodaření min. let 

C.           Oběžná aktiva    A.V.        Výsledek hospodaření běžného úč. 

Období 

C.I.         Zásoby B.           Cizí zdroje 

C.II.       Dlouhodobé pohledávky B.I.         Rezervy 

C.III.      Krátkodobé pohledávky B.II.        Dlouhodobé závazky 

C.IV.     Krátkodobý finanční majetek B.III.       Krátkodobé závazky 

D.          Časové rozlišení B.IV.       Bankovní úvěry a výpomoci 

 C.            Časové rozlišení 

∑  AKTIVA = ∑  PASIVA 

 

3.7.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výsledovka neboli výkaz zisku a ztráty je souhrnným výkazem nákladů a výnosů 

za dané období (viz Tab. 5). Zjednodušeně lze podstatu výkazu zisku a ztráty vyjádřit vztahem. 

[4] 

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ. 

 

Smyslem tohoto výkazu je informovat o úspěšnosti a výsledcích, který podnik dosáhl. 

Vysvětluje způsob tvorby hospodářského výsledku jako rozdílu výnosů a nákladů. Výnosy 

i náklady jsou ve výsledovce uspořádány podle určitých oblastí činností podniku, které se týkají 

provozní, finanční a mimořádné činnosti: 

 provozní – rozdíl mezi provozními náklady a provozními výnosy. Provozní výnosy 

získáváme z činnosti podniku, pro niž byl podnik založen. Provozní náklady jsou 

náklady přímo vynaložené na dosažení provozních výnosů, 

 finanční – získané odečtením finančních nákladů od výnosů. Do finančních výnosů  



24 

 

řadíme výnosy z finančních investic, cenných papírů, účastí či vkladů. Mezi finanční 

náklady patří úroky a jiné finanční náklady, 

 mimořádný – získané opět odečtením nákladů od výnosů, ale tentokrát mimořádných. 

Do mimořádných výnosů řadíme výnosy vzniklé mimořádnou nebo nahodilou událostí. 

Do mimořádných nákladů lze počítat například dary nebo odměny. 

 

Aby byl zjištěn výsledek hospodaření, je třeba znát celkové výnosy a celkové náklady. 

Náklady představují peněžně vyjádřené částky, vynaložené na získání výnosů. Výnosy 

rozumíme peněžně vyjádřený zisk, kterého podnik dosáhl veškerou svou činností za určité 

období. Převyšují-li výnosy náklady, lze mluvit o zisku, naopak zda převyšují náklady nad 

výnosy, jde o ztrátu. Z výše uvedených definic vyplývá, že nákladové a výnosové položky se 

neopírají o skutečné hotovostní toky, a proto ani výsledný čistý zisk neodráží čistou skutečnou 

hotovost. [4] 

Tab. 5 Základní struktura výkazu zisku a ztráty [7] 

Výkaz zisku a ztráty 

        Tržby za prodej zboží 

-      Náklady vynaložené na prodané zboží 

=     Obchodní marže 

+     Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

+/-   Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 

+     Aktivace 

-      Výkonová spotřeba (materiálu, energie, služby) 

=    Přidaná hodnota 

-     Osobní náklady, daně a poplatky, odpisy 

      a jiné provozní náklady 

+    Jiné provozní náklady 

=     Provozní výsledek hospodaření 

       Finanční výnosy 

-      Finanční náklady 

+    Finanční výsledek hospodaření 

-     Daň z příjmů za běžnou činnost 

=     Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

       Mimořádné výnosy 

-      Mimořádné náklady 

-      Daň z příjmů z mimořádné činnosti 

=    Mimořádný výsledek hospodaření 

+    Výsledek hospodaření za účetní období 

       Výsledek hospodaření před zdaněním 
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3.7.3 Příloha 

Účelem přílohy je podat doplňující a vysvětlující informace k výkazu zisku a ztráty 

a rozvaze. Její klíčový význam spočívá především v poskytnutí obrazu o majetku, vlastním 

kapitálu a závazcích, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. U účetních jednotek 

podléhajících auditu zahrnuje příloha rovněž přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního 

kapitálu. Na rozdíl od rozvahy a výkazu zisku a ztráty nemá pevně stanovenou formu, ale má 

stanovený obsah. [3, 7] 

Základní blok informací tvoří: 

 obecné údaje, 

 informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách 

a způsobech oceňování, 

 doplňující informace k rozvaze, 

 přehled o peněžních tocích. 

 

3.7.4 Provázanost účetních výkazů 

Všechny jmenované účetní výkazy spolu souvisejí. Vzájemná souvislost mezi nimi je 

znázorněna na obrázku 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Provázanost účetních výkazů [14] 
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3.8 Zdroje dat k sestavení výkazu cash flow 

Základem pro sestavení výkazu cash flow je účetnictví podniku. Poskytuje údaje 

o změnách stavu rozvahových položek. Vedle syntetických účtů je třeba vytvořit analytickou 

evidenci. Podrobnost analytické evidence závisí na použité metodě zjišťování cash flow (přímá, 

nepravá přímá, nepřímá) a na způsobu získávání dat (brutto či netto přístup). Analytické členění 

pro potřeby sestavení výkazu cash flow umožňuje vykázat změnu peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů a rozčlenit pohledávky a závazky podle obsahu vybraných účtů. 

 

3.8.1 Analytické členění pohledávek 

Aby podnik zajistil rozdělení peněžních toků do základních činností, měl by vytvořit 

následující analytické účty pohledávek [15, 16]: 

a) provozní činnost 

 pohledávky z obchodního styku, 

 pohledávky z titulu poskytnutých záloh kromě záloh na pořízení stálých aktiv, 

 pohledávky k zaměstnancům a k institucím sociálního a zdravotního 

zabezpečení, 

 pohledávky za eskontované cenné papíry, 

 daňové pohledávky, 

 pohledávky z emitovaných krátkodobých dluhopisů, 

 pohledávky za nájemné 

 pohledávky k účastníkům sdružení, 

 pohledávky z nároku na úroky, 

 pohledávky z nároku na dividendy, 

 pohledávky z mimořádných skutečností. 

 

b) investiční činnost 

 pohledávky z titulu poskytnutých záloh na pořízení dlouhodobého majetku, 

 pohledávky z titulu půjček mezi podniky ve skupině a k ostatním spřízněným 

osobám, 

 pohledávky z titulu prodeje dlouhodobého majetku. 
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c) finanční činnost 

 pohledávky z titulu upsaného vlastního kapitálu, 

 pohledávky za společníky při úhradě ztráty, 

 pohledávky z emitovaných dlouhodobých dluhopisů. 

 

3.8.2 Analytické členění závazků 

V oblasti závazků se předpokládá toto členění [16]: 

a) provozní činnost 

 závazky z obchodního styku, 

 závazky z titulu přijatých záloh, 

 závazky k zaměstnancům vč. pracovněprávních závazků ke společníkům 

 a závazky k institucím sociálního a zdravotního zabezpečení, 

 daňové závazky s výjimkou daní z příjmů, 

 závazky z titulu platby úroků, 

 závazky z titulu nároku na dividendu, 

 závazky z mimořádných skutečností. 

 

b) investiční činnost 

 závazky z titulu pořízení dlouhodobého majetku, 

 závazky z titulu vkladů do vlastního kapitálu jiných podniků. 

 

c) finanční činnost 

 bankovní úvěry, 

 závazky z titulu půjček mezi podniky ve skupině, 

 závazky z dlouhodobých směnek, 

 závazky z tichého společenství, 

 závazky z titulu nároků na dividendy nebo podíly na zisku. 
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3.9  Plánování cash flow 

Při plánování cash flow dochází k několik problémům. Jedním z těch nejdůležitějších 

problémů je platební neschopnost, která ovlivňuje zejména dobré jméno podniku a může vést 

k finančním ztrátám. Aby nenastala situace, kdy budou mít podniky nedostatek peněžních 

prostředků na úhradu svých splatných závazků, měl by podnik s velkým důrazem plánovat 

a rozpočtovat budoucí příjmy a výdaje. Nástrojem krátkodobého plánování peněžních příjmů 

a výdajů je tzv. peněžní rozpočet (taky plán příjmů a výdajů, plán cash flow, platební kalendář) 

neboli rozpočet budoucích peněžních toků, umožňující kontrolu budoucího cash flow. 

Zpravidla se sestavuje na jeden rok, ale při využití počítačů je vhodnější vybrat kratší časový 

interval, díky kterému můžeme operativně reagovat na nastalou situaci. Peněžní rozpočet se 

skládá z rozpočtu všech příjmů a rozpočtu výdajů. Rozdíl příjmů a výdajů je hlavní informací, 

kterou rozpočet poskytuje. Signalizuje nedostatek (manko) peněžních zdrojů, které podnik musí 

získat (např. vyšší prodej, účinnější vymáhání pohledávek, prodejem nepotřebného majetku, 

odložením investičních akcí, půjčkou od banky, odložením plateb). Vykáže-li rozpočet 

přebytek, může jej podnik umístit na peněžním trhu nebo jej převést do dalšího období. 

V rozpočtu by podnik měl počítat i s peněžní rezervou pro nepředvídané výdaje. [18] 

Podoba peněžního rozpočtu může být následující (viz Příloha 4). 

 

3.9.1 Roční prognóza cash flow 

Prognóza cash flow poskytuje společnosti přehled o příjmech a výdajích daného 

plánovacího období a je nedílnou a podstatnou součástí finančního plánování. Plánovaný roční 

výkaz cash flow vychází z roční plánované rozvahy a plánovaného výkazu zisku a ztráty. Roční 

plán je vhodné sestavovat nepřímou metodou, měsíční plán může být sestavován přímou 

i nepřímou metodou. V rámci finančního řízení je vhodné prognózovat taky peněžní toky dle 

jednotlivých činností. [12] 

 

3.9.2 Dostupné aplikace a software pro plánování cash flow 

V dnešní době je mnoho dostupných aplikací umožňující sledovat a zpřehlednit 

finance. Některé aplikace umožňují plánovat budoucí cash flow. Žádná z nalezených aplikací 

však automaticky nemodeluje budoucí vývoj dostupných peněžních prostředků. Nejrozšířenější 

aplikace jako Fortora Fresh Finance, Moneydance, Quicken, GnuCash, Mint.com a Thrive se 
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zaměřují především na analýzu stávající situace a do budoucna umožňují jen stanovení 

rozpočtu. 

 

3.9.3 Možnost a limitace predikce finančních toků 

Z povahy chování spotřebitelů je zřejmé, že ne všechny položky (příjmové či 

výdajové) se dají spolehlivě předpovědět. Nepravidelné příjmy a výdaje, stejně jako nové 

položky, pro které neexistuje historie v datech žádný model, nedokáže předpovědět. Z toho 

důvodu jakákoliv aplikace, která bude modelovat budoucí vývoj cash flow, musí umožnit 

uživateli doplňovat data pro budoucí období. Stejně tak musí nabízet možnost u některých 

příjmů a výdajů modelování neprovádět.  

Dále je nemožné předvídat s úplnou přesností finanční toky na příliš dlouhé období 

dopředu. Makroekonomické síly způsobují, že s narůstající vzdáleností do budoucna, ztrácí 

předpověď přesnost. Pro praktické použití proto většina odborných poradců nesestavuje plány 

cash flow na delší časové období než jeden rok. 

3.10 Informační podpora SAP 

SAP je aplikace, která přispívá k lepšímu řízení firem každé velikosti a z každého 

odvětví. Tento název je odvozen od jména firmy, které sídlí ve Walldorfu v Německu. 

Společnost SAP byla založena v roce 1972 pěti zaměstnanci IBM. Zkratka SAP vychází ze slov 

„Systémy, Aplikace a Produkty“. Umožňuje lidem i organizacím dosahovat ziskového provozu, 

efektivněji spolupracovat a využívat přehled o podniku, aby si udrželi náskok před konkurencí. 

Základním rysem této aplikace (systému) je společné využití dat. Výhody integrace dat jsou 

jasné především v přímém zúčtování veškerých obchodních případů ve všech komponentech 

systému. Hlavní výhodou tohoto systému je jeho vysoká propracovanost. Obsahuje i controlling 

a jednookruhovou formu nákladového účetnictví. SAP je zvýhodněn i ve volbě jazyku 

programu, protože komunikuje v angličtině, můžou ho používat všechny společnosti. Díky 

tomuto celosvětovému použití dokáže přepočítat měnu a pro jednotlivé země má speciálně 

konfigurovaný reporting a konfigurované vytváření dokladů. Dalšími výhodami tohoto systému 

je jeho integrace, interaktivní zpracování, otevřený systém a je vhodný pro všechny obchodní 

procesy. Nevýhodou je však jeho poměrně vysoká cena. [10, 29] 

Mezi nejznámější produkty patří SAP R/3 z řady mySAP produktů. Další je pak SAP 

NetWeaver, což je integrační platforma, která umožňuje vytváření internetově orientované 

řešení nebo SAP Business One, který je vytvořen pro střední a malé firmy. 
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SAP R/3 je třívrstvý model. Existují dva základní typy SAP systémů. První založen 

na technologii ABAP (Advanced Business Application Programming) a druhý na technologii 

Java. ABAP komunikuje s databází pomocí SQL dotazů, které umožňují měnit, vybírat  

a mazat data. Nastavení celého systému při zavádění je velmi složité, protože SAP R/3 je 

v každé společnosti nastaven jinak. Společnosti si proto najímají SAP konzultanty, kteří 

přizpůsobují systém dané společnosti. Systém SAP R/3 se skládá z 12 modulů. Tyto jednotlivé 

moduly jsou mezi sebe vzájemně provázány. Podporují všechny obchodní operace podniku 

a jsou integrovány v reálném čase. Na základě integrace se při každé změně v aplikačním 

modulu automaticky aktualizují data jiných příslušných modulů. Všechny moduly disponují 

společnou architekturou a uživatelským rozhraním (např. společné uživatelské rozhraní 

a navigace). Všech 12 modulů systému SAP R/3 je znázorněno na obrázku 10. 

 

Do 12 modulů systému SAP R/3 patří [2, 24]: 

 FI (Financial Accounting) Finanční účetnictví, 

 CO (Controlling) Kontroling – kalkulace a sledování předběžných nákladů, plánování 

a podávání zpráv o nákladech, správa kmenových dat, 

 AM (Asset Management) Investiční majetek, 

 PS (Project Systems) Plánování dlouhodobých projektů – sledování nákladů podle 

jednotlivých projektů, 

 WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů – předávání úkolů v procesu, schvalování 

dokumentů, 

 IS (Industry Solutions) Odvětvová řešení - specifická řešení různých odvětví, 

 HR (Human Resources) Personalistika – řízení docházky, mzdy, kariérní postupy, 

školení, 

 PM (Plant Maintenance) Oprava a údržba – technické objekty údržby, preventivní 

údržba, správa zakázek, řízení údržby, 

 MM (Material Management) Skladové hospodaření a logistika – nastavení výrobků, 

zboží, parametrů pro nákup, skladové hospodářství, sledování nadlimitních 

 a podlimitních zásob, 

 QM (Quality Management) Řízení jakosti – řízení kvality a vstupní kontroly, 

plánování, kontrola, řízení auditu, 
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 PP (Production Planning) Plánování výroby – základní výrobní data, plánování 

odbytu, plánování kapacit, strategické plánování, nákladovost výroby, řízení výroby, 

reporty pro podporu řízení a managementu, 

 SD (Sales and Distribution) Odbyt – prodej, expedice, fakturace, slevy a přirážky, 

podpora prodeje, odbyt, možnost různých typu distribuce (konsignační sklad, přímý 

dodej, dodej do logistického centra, prodej přes partnera. 

 

 

Obr. 10 SAP R/3 [24] 

 

Tyto moduly lze rozdělit do několika částí. První je mySAP ERP. Ta obsahuje modul 

finančního účetnictví, řízení lidských zdrojů, plánování výroby a údržby. Část mySAP CRM 

zahrnuje vztahy se zákazníky a obsahuje i marketingové funkce. MySAP SCM sdružuje moduly 

týkající se logistiky a část řízení dodavatelského řetězce. MySAP SRM zajišťuje řízení vztahů 

s dodavateli a mySAP PLM řídí životní cyklus výrobků. [24, 29] 
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4 Analýza cash flow společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

V praktické části jsem se nejdříve zaměřila na popis současného stavu a na popis 

systému SAP ve společnosti ArcelorMittal Ostrava. V další části jsem se pak zabývala 

zmiňovaným systémem, ve kterém jsem zefektivnila zpracování cash flow a navrhla změny. 

Veškerá data v následující kapitole byla získána z poskytnutého výkazu, interních informací a 

rozhovorů s pracovníky společnosti. 

 

4.1 Současné zpracování cash flow 

Analýza a zpracování cash flow je v současné době ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. prováděna za pomocí dat získaných z informačního systému SAP, z modulu FI, 

z něhož jsou získávána data o dodavatelích, odběratelích atd. V současnosti ve společnosti není 

implementován nástroj nebo funkcionalita systému SAP, která by umožňovala kompletní 

zpracování cash flow. Zjištěná data jsou přenesena do tabulkového editoru MS Excel, kde je 

následně cash flow vypočítáno.  

Finanční oddělení společnosti sestavuje cash flow pravidelně 1x měsíčně přímou 

metodou. Cílem tohoto sestavení je zjistit očekávané saldo prostředků v měsíčním zobrazení. 

Cash flow se plánuje na další dva měsíce dopředu. 

Na počátku roku se ve společnosti sestavuje roční plán, který se porovnává se 

skutečnými výsledky k ultimu každého měsíce. Příjmové a výdajové položky jsou rozděleny 

podle druhu a za každý druh je zodpovědný jiný pracovník. Konečné zpracování pak probíhá 

ve finančním oddělení. Pracovník musí získat data, jak ze systému SAP, tak od jednotlivých 

oddělení, které mají na starosti daně, pojištění, úroky, pohledávky, mzdy a další. Při sestavování 

plánu získává informace z jednotlivých oddělení, při vyhodnocování skutečnosti jednotlivé 

položky porovnává s účetními záznamy v informačním systému SAP. 

 

4.1.1 Získávání a rozdělení příjmů a výdajů 

Jak už bylo řečeno, ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je cash flow sestavováno 

metodou přímou, při které jsou jednotlivě uspořádány příjmy a výdaje.  

Příjmy zde tvoří tuzemské inkaso, zahraniční inkaso, vratka DPH, dividendy, úroky 

z vkladů a jiné. V tabulce 5 jsou uvedeny jednotlivé příjmy v českém i anglickém jazyce. 

Všechna data příjmů jsou zjišťována z informačního systému SAP. 
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Tab. 5 Příjmy [interní zdroj] 

MĚSÍČNÍ VÝKAZ CASH FLOW 

MONTHLY CASH FLOW 

STATEMENT   

Mil. CZK     

Tuzemské inkaso Domestic sales  % 

Zahraniční inkaso Export sales % 

Vratka DPH Refund VAT % 

Dividendy Dividend % 

Úroky z vkladů Interest of deposits % 

Jiné) Others % 

Příjmy celkem Collections total   

 

Na obrázku 11 lze vidět postup vyhledávání inkasa pro plán cash flow a následné 

zjišťování skutečnosti. Základní kritéria pro vyhledání jsou účetní okruh, identifikační číslo 

odběratele, měna a splatnost. Všichni odběratelé jsou evidováni v souboru kmenových dat 

v SAP, který je průběžně aktualizován. Inkaso se sleduje ve čtyřech základních měnách: CZK, 

EUR, PLN (Polský zlotý), USD (Americký dolar). Nejvíce je však používané euro a česká 

koruna.  

 

 

Obr. 11 Předpokládané inkaso [interní zdroj] 

 

Další částí výkazu cash flow jsou výdaje. V následujících tabulkách (viz Tab. 6 –  

Tab. 8) jsou uvedeny všechny výdaje společnosti v českém a anglickém jazyce. Pro lepší 

orientaci jsou tyto výdaje rozděleny na nezbytné výdaje, komodity a provozní výdaje.  

Plánování výdajů je složitější proces. Zde musí příslušný pracovník jednotlivá data 

hledat podrobněji z přijaté fakturace dle jednotlivých skupin vynakládaných výdajů.  

Nezbytné výdaje se dělí na neprovozní a provozní. Neprovozní tvoří investice, 

pojistné, daň z příjmů, odvod DPH, bankovní poplatky. Provozní tvoří mzdy, daň ze mzdy, 

sociální a zdravotní pojištění, daň z nemovitosti a pozemků a jiné daně a poplatky. 
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Tab. 6 Nezbytné výdaje [interní zdroj] 

Investice Capex CZK 

Pojistné Insurance CZK 

Daň z příjmů Tax liabilities  CZK 

Odvod DPH VAT payment CZK 

Bankovní poplatky + ostatní Bank charges CZK 

Nezbytné neprovozní výdaje  

Celkem 

Non-operational expenses 

total   

Mzdy  Salaries CZK 

Daň ze mzdy Income tax on salaries  CZK 

Sociální a zdravotní pojištění Social contribution  CZK 

Daň z nemovitostí a pozemků Property tax CZK 

Jiné daně a poplatky Other taxes and fees  CZK 

Nezbytné provozní výdaje Necessary expenses total   

 

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré komodity, které společnost nakupuje. Patří 

sem energie (elektrická energie, plyn, voda), přepravné, šrot, uhlí, koks, rudy, feroslitiny, vápno 

a žáruvzdor. Základním kritériem pro plánování výdajů je splatnost faktur. Splatnost se zjišťuje 

ze SAP podle konkrétního dodavatele a dané komodity. 

 

Tab. 7 Komodity [interní zdroj] 

Energie Energy CZK 

Voda Water CZK 

MGO  MGO (oxygen)  CZK 

SMP SMP (gas) CZK 

Přepravné Transport % 

Šrot Scrap CZK 

Uhlí Coal % 

Koks Coke % 

Rudy Iron ore % 

Feroslitiny Ferro alloys % 

Vápno Lime  CZK 

Žáruvzdor Refractory  % 

Celnice, energie, přeprava a strategie Strategy expenses total   

 

Na obrázku 12 je zobrazen účet dodavatelů v systému SAP, ve kterém lze jednotlivé 

dodavatele najít podle jejich identifikačního čísla. SAP umožňuje vytvořit uskupení dodavatelů 

podle sledovaných komodit a tím rychleji zjistit výdaje za sledované období. 
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Obr. 12 Seznam dodavatelů [interní zdroj] 

 

Poslední částí výdajů jsou provozní výdaje. V následující tabulce 8 lze vidět, že sem 

patří opravy a údržba, válce, oleje, mazadla, pohonné hmoty, ostatní nákupy, administrativní 

výdaje a jiné poplatky. 

Jednotlivé položky se zjišťuji opět ze systému SAP. 
 

Tab. 8 Provozní výdaje [interní zdroj] 

Opravy a údržba Repairs & maintenance  % 

Válce Rolls % 

Oleje, mazadla, nafta, benzín Oil, lubricants  CZK 

Ostatní nákupy Others  % 

Ostatní provozní výdaje  

Celkem 

Others operational expenses 

total   

Administrativní výdaje Administrative +other expenses  CZK 

AM služby poplatky AM service fee USD 

Provozní výdaje celkem Operational expenses total   

 

V poslední tabulce (viz Tab. 9) je zachycen počáteční stav, který se rovná koncovému 

stavu minulého měsíce, K tomu se připočítají příjmy celkem, a odečtou výdaje celkem, 

dostaneme konečný stav.  
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Tab. 9 Počáteční a konečný stav cash flow [interní zdroj] 

Počáteční stav Opening balance   

Příjmy celkem Receipts total   

Výdaje celkem Payments total   

Konečný stav Closing balance   

Finanční majetek Financial assets   

 

Získaný výsledek je podkladem pro oddělení plateb, které dle výhledu zajišťuje 

potřebnou výši finančních prostředků na účtech v požadovaných měnách. 

Na začátku následujícího měsíce oddělení Financování porovná plánovaný odhad se 

skutečností. Pro tuto operaci se vychází opět ze SAP, kde se zjišťují skutečné příjmy a výdaje. 

V případě větších odchylek se provádí hlubší analýza, hledají se důvody rozdílů mezi plánem 

a skutečností. Důvodem může být například pozdější zaúčtování faktur do SAP, mimořádná 

(neočekávaná) platba na straně výdajů nebo naopak nezaplacená pohledávka na straně příjmů. 

 

4.2 Systém SAP ve společnosti 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s používá třívrstvý systém SAP, kam patří 

vývojová vrstva, testovací a produkční vrstva. Každá firma si může jednotlivé vrstvy sama 

pojmenovat. Zde se nazývají vývojová R31, testovací R32, produkční R33. Vývojová část je ta 

prvotní, kdy IT technici dostanou pokyny k nějakému vývoji či změně. V testovací vrstvě se 

kontroluje, zda,systém pracuje bezchybně, teprve pak se může poslat k poslední produkční 

vrstvě, která už musí fungovat správně bez jakýchkoliv chyb. Třívrstvý systém v ArcelorMittal 

Ostrava je znázorněn na obrázku 13. 
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Obr. 13 Třívrstvý systém SAP [interní zdroj] 

 

Každý uživatel pracuje v systému pod svým jménem. Po spuštění programu se musí 

přihlásit, tzn. zadat své identifikační údaje, a to číslo klienta, heslo, jazyk a uživatelské jméno 

(viz Obr. 14). Každý uživatel má v  systému přidělená jen určitá oprávnění. Ta vycházejí 

z momentálních potřeb uživatele a lze je podle potřeby měnit. Po ukončení práce v systému, je 

třeba se odhlásit. 

 

 

Obr. 14 Přihlašování do systému SAP [interní zdroj] 

 

Po přihlášení se nám otevře úvodní obrazovka (viz Obr. 15). Uživatelé pracují pomocí 

transakčních kódů. Všechny standardní transakce najde uživatel ve stromu menu SAP. Dále 

systém funguje na principu vyplňování formulářových polí, použitím klávesových zkratek či 
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počítačové myši, dále pomocí tlačítek, voleb či přepínačů, vyskakovacích nabídek a rolet. Často 

využívané transakce pro rychlejší vyhledávání a orientace může zařadit pod Oblíbené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Úvodní strana systému SAP [interní zdroj] 

 

Systém SAP i ve společnost má 12 modulů, já se však ve své diplomové práci se budu 

především věnovat modulu FI - Finanční účetnictví, konkrétně zpracováním cash flow 

v systému SAP. Tento model patří do finanční části společně s modulem CO - Controlling, AM 

– investiční majetek a PS – systém projektu. CO modul zahrnuje pohyby nákladů a výnosů 

v podniku. Klíčovými prvky je účetnictví nákladových druhů, účetnictví nákladových středisek, 

účetnictví nákladů na zakázku, kalkulace projektu, analýza ziskovosti produktu, účetnictví profi 

center a podnikový controlling. Je úzce spojen s modulem FI. Každý nákladový účet má 

nákladové středisko a výnosový účet má profi centrum. Profi centra jsou nadřazené střediskům. 

AM slouží ke správě a kontrole aspektů investičního majetku. Klíčovými prvky jsou správa, 

opravy, údržba investičního majetku, řízení investic, nákup a prodej investičního majetku, 

odpisy a investiční management. Každý majetek má své číslo tzv. inventární číslo. Záznamy 

každého majetku se vedou od nákupu, přes užívání, odepisování až po vyřazení. 
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4.2.1 Modul FI 

FI modul je používán tak, aby zahrnoval všechny obchodní transakce. Tento modul 

pomáhá zaměstnancům pro správu dat zapojených do jakýchkoliv finančních a obchodních 

transakcí. Pomáhá taky získat v reálném čase finanční pozici podniku na trhu. Tento aplikační 

model slouží k automatickému vedení hlavní knihy, k výkaznictví, účetnictví a k vedení jak 

účtů dodavatelů, tak odběratelů. Mezi základní funkce FI modulu patří: 

 

  přímé sledováním závazků a pohledávek, 

  řízení a předpovídání likvidity, 

 elektronické bankovnictví, 

 zpracování pokladních knihy, 

 zpracování daní, 

 konsolidace, 

 možnost vedení účetních knih v různých měnách. 

 

 Modul FI se skládá ze sub-modulů hlavní kniha, odběratelé, dodavatelé, banky, 

investiční majetek a speciálních ledgerů. Hlavní kniha poskytuje kompletní zprávu o vnějším 

a vnitřním účetnictví, tj. účty, rozvaha, veškeré transakce, atd. Kniha je strukturována podle 

účtové osnovy. Hlavní kniha, ale i odběratelé a dodavatelé pracují s kmenovými daty. 

Kmenovými daty rozumíme datové záznamy, které se uchovávají v databázi (např. kmenová 

data odběratelů, dodavatelů, materiálu, účtů). Ukládají se centrálně a používají se k eliminaci 

redundantních dat. Kmenová data mají organizační aspekt. Přiřazují se organizačním 

jednotkám. Účty odběratelů zaznamenávají záznamy vytvořené v důsledku prodeje. Každý 

odběratel má své číslo. Odběratele dělíme na tuzemské, zahraniční, slovenské a státní instituce. 

Účty dodavatelů vedou záznamy týkající se dodavatelů. Je také možné vytvořit seznamy 

prodejů, různých záznamů a interních analýz. Učet investičního majetku se používá pro správu 

majetku svého podnikání. Umožňuje nastavit hodnoty odpisů. Při pořízení lze provést přímý 

záznam přidělení faktury nebo zboží. Bankovní účetnictví (banky) se používá pro správu 

bankovních transakcí v systému, včetně řízení hotovosti a vytváření a zpracování příjmů 

a výdajů (viz Obr. 16). 
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Obr. 16 Modul FI [interní zdroj] 

 

Každá jednotlivá transakce má svůj kód nebo tzv. technický název (viz Obr. 17). 

Standardně každou transakci můžeme vyhledat a spustit dvojklikem. Současně však systém 

nabízí možnost přímého spuštění požadované transakce zadáním jejího kódu do příkazového 

okna, který si pamatujeme. 

Při uskutečňování platby jsou důležitá kmenová data dodavatele, platební podmínky, 

kmenová data banky a splatná částka. Zpracování platby redukuje závazky, existující vůči 

dodavateli a rovněž bankovní zůstatky podniku, eviduje srážky a provádí platbu. Zpracování 

zahrnuje částku platby, platební podmínky, částku srážek a číslo faktury. 
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Obr. 17 Podrobnější strom FI modulu [interní zdroj] 
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4.3 Zpracování cash flow v systému SAP 

Zpracování cash flow v systému SAP je v dnešní době realizovatelné, tento nástroj však 

nepatří do základní nabídky modulů informačního systému.  

Řízení cash flow je zpracováno v řešení SAP Business ByDesign a podporuje společnost 

ve sledování a optimalizaci cash flow a udržení pevné kontroly v řízení pohledávek, závazků, 

plateb a likvidity. Automatizace systému urychluje shromažďování informací o pohledávkách 

a závazcích a na základě analytických funkcí umožňuje hodnotit hotovostní pozici v reálném 

čase. SAP Business ByDesign pomáhá optimalizovat likviditu, takže podnik má dostatek 

finančních prostředků k dispozici po celou dobu. 

 

4.3.1 Základní funkce systému 

1. Základní operace jsou plně integrované. 

Téměř každý obchodní proces podpořen řešením SAP Business ByDesign je připojen 

k oblasti financí. Systém automaticky zpracovává data z finančních činností, jako jsou závazky 

a zpracování pohledávek a další účetní položky. Tato hluboká integrace umožňuje inovativní 

funkce pro automatizaci zaúčtování výnosů, jakož i pro předpovídání a analýzu ziskovosti. 

 

2. Lepší kontrolu nad pohledávkami, závazky, platbami a likviditou 

Funkce řízení likvidity v SAP Business ByDesign umožňují optimalizovat provozní 

kapitál. Firma má možnost posoudit hotovostní pozice v reálném čase, identifikovat kritické 

problémy, a vytvářet nové úkoly pro finanční pracovníky odpovědné za řešení těchto otázek. 

To má za následek zkrácení hotovosti v cyklech. 

 

3. Užší spolupráce s obchodními partnery v celém hodnotovém řetězci 

Se softwarem pro správu peněžních toků v SAP Business ByDesign je možné snížit 

náklady a rychleji reagovat na obchodní změny. Komplexní integrované funkce - jako je 

podpora pro platební upomínky, platební avíza a elektronické bankovní převody - umožňuje 

zjednodušit a urychlit finanční operace 

 

4. Činnosti jsou automatizovány 

Software umožňuje automatizovat rutinní úkoly, např. podporuje účtování, upomínání 

a platební proces. Objeví-li se nestandardní činnost, software upozorní na vzniklý problém 
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a dokáže nabídnout návrhy řešení. Příkladem je přiřazení otevřených položek a příchozích 

plateb během procesu účtování. 

 

Pro Cash Flow Management je důležité, získávat podrobné informace z:  

●  závazky / pohledávky,  

● platba a řízení likvidity.  

 

Podrobný diagram Cash Flow Managementu a jeho vazba na informační systém SAP je 

znázorněn na obrázku 18. 

 

Obr. 18 Diagram vazeb Cash Flow a SAP [interní zdroj] 

 

Závazky 

Položkami, které jsou v této kategorii sledovány, jsou zaúčtované faktury za zboží 

a služby a dobropisy, které ještě nebyly zaplacené. Vygenerovaný seznam otevřených položek 

u dodavatelů umožňuje sledovat odchozí platby. Členění závazků dle splatnosti zobrazuje 

otevřené položky podle počtu dnů po splatnosti. Pro informaci jsou zobrazeny i položky do 

splatnosti. Plánované závazky zobrazuje závazky splatné k určitému datu v budoucnosti. 

Poskytuje přehled odchozích plateb. Pro bližší specifikaci slouží „Supplier Account Monitor“, 
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který poskytuje podrobnější přehled plateb dodavatelům – např. generuje seznam faktur, které 

je třeba zaplatit v krátké době. 

 

Pohledávky 

Položkami, které jsou v této kategorii sledovány, jsou zveřejněné otevřené faktury za 

zboží a služby nebo dobropisy, které nebyly zaplaceny. Seznamy otevřených položek všech 

zákazníků pomáhají rozpoznat zbývající platby zákazníků. 

Na obrázku 19 je znázorněn celý proces od objednávky zákazníka, přes zaúčtování 

faktury, kontroly pohledávky až po přijetí platby na bankovním účtu. Ve sloupci „Cash 

management and forecast“ lze vidět, jak systém SAP zaznamenává každou operaci a data v něm 

jsou integrovaná. 

 

 

Obr. 19 Proces od objednávky po platbu [interní zdroj] 

 

Řízení platebního styku 

Provádění platebního styku a jeho zúčtování jsou dva odlišné, ale související kroky při 

zpracování plateb.  Provedení platby a zúčtování plateb jsou potřebné pro příchozí i odchozí 

platby. Systém je obvykle provádí automaticky.  
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Provedení platby zahrnuje přiřazení platby na konkrétní platební oblasti, jako jsou účty 

splatných závazků, pohledávky nebo daně. Platba je pak přiřazena ke konkrétnímu obchodnímu 

partnerovi, jako je dodavatel, zákazník, nebo daňový úřad, atd. 

Zúčtování plateb pak probíhá formou párování s otevřenou položkou. Po této operaci 

jsou platby a položky vymazány. Systém využívá obchodního partnera a platba referenční 

informace, jako číslo faktury, platby. 

Na základě výše popsaného je možné v rámci informačního systému SAP vytvořit 

automatické generování skutečně inkasovaných příjmů a realizovaných plateb. Dále pak je 

možné ze sald pohledávek a závazků a to jak z obchodního styku, tak i ostatních, mezi které 

patří zejména daně, poplatky, případně mzdy zaměstnanců, vytvořit poměrně sofistikovanou 

prognózu cash flow na následující období. 

Když se pak propojí skutečnost s prognózou, je možné získat automaticky relevantní 

manažerský report, který poměrně věrně vypovídá o finanční situaci společnosti. 

Názorná ukázka zpracování cash flow v systému SAP, jak by to mohlo po implementaci 

vypadat, je znázorněna na obrázku 20. V řádcích jsou znázorněny jednotlivé položky, ve 

sloupcích denní zobrazení dosažených hodnot. 

 

 

Obr. 20 Zpracování CF v systému SAP [interní zdroj] 
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5 Vyhodnocení a návrhy 

Během této práce jsem se soustředila na zjištění a analýzu stávajícího stavu zpracování 

výkazu finančních toků ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., které je prováděno přímou 

metodou. Prostřednictvím současného modelu lze získat přehled o plánu cash flow, vyčíslit 

plánovanou hodnotu finančních prostředků a ke konci každého měsíce a informovat se 

o skutečnosti v jednotlivých měsících.  

Závěrem těchto zjištění bylo, že v současné době, i přes významnou softwarovou 

podporu, není výkaz cash flow ve společnosti ArcelorMittal Ostrava automatizován. 

Zaměstnanci společnosti musí zjišťovat potřebné informace z jiných útvarů, celou řadu úkonů 

provádět manuálními zásahy společně s částečnými softwarovými výstupy 

z implementovaného systému SAP a následně vše převádět do tabulkového editoru Excel, kde 

je výkaz kompletován do prezentovatelné podoby pro řídící útvary společnosti. 

Je zřejmé, že stávající proces je nesmírně pracný a časově zdlouhavý. Další slabou 

stránkou je pak vysoká pravděpodobnost výskytu chyb. 

Ve druhé polovině praktické části jsem se zaměřila na analýzu možného softwarového 

řešení dnešní ne příliš optimální situace. Po prostudování materiálu, které mi byly k dispozici 

společně s konzultacemi ve společnosti, jsem přesvědčena, že právě vysoká míra automatizace 

formou implementace unifikovaného řešení dodavatele stávajícího informačního systému se 

jeví jako nejlepší forma řešení. 

V případě úspěšné implementace modulu dojde totiž k dramatickému zkrácení přípravy 

reportu včetně výhledu, k významnému snížení pracnosti a větší přesnosti dat. Data jsou více 

integrována a umožňuje to tak lepší kontrolu nad pohledávkami, závazky, platbami a likviditou. 

Z časového hlediska umožňuje rychleji reagovat na obchodní změny a díky podpoře platebních 

avíz a elektronických bankovních převodu umožňuje urychlit finanční operace. 

Na základě nového nástroje systému SAP lze vytvořit automatické generování skutečně 

inkasovaných příjmů a realizovaných plateb. Dále je možné ze sald pohledávek a závazků 

vytvořit prognózu cash flow na následující období. Propojením skutečnosti s prognózou, lze 

získat automaticky relevantní manažerský report, který věrně vypovídá o finanční situaci. 

Celá implementace nového nástroje systému SAP je velice náročná, což je jedna 

z nevýhod. Ohrožením této varianty je časová a, i když mi v tuto chvíli není znám 

předpokládaný rozpočet pro implementaci, tak i finanční stránka věci. Kromě rozpočtu na 

implementaci je třeba zhodnotit i následné náklady na údržbu systému a jeho licence. Další 

povinností, které souvisí s implementací, je školení zaměstnanců. Je třeba zaškolit zaměstnance 
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o nových postupech a metodách. Největší nevýhodou implementace je pořízení samotného 

nástroje z důvodu jeho vysoké ceny. 

Po zmapování stávajícího stavu a zjištění všech předností a nedostatků doporučuji 

společnosti ArcelorMittal a.s. jednoznačně implementaci nového nástroje systému SAP 

provést. 
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6 Závěr 

Stejně jako se neustále zvyšují potřeby lidské, tak i potřeby podniků se stále zvyšují. 

Firmy potřebují v rozhodovacím procesu další a další informace. Nestačí mít informace jen 

o majetku a zdrojích krytí, ale je třeba zvýšit množství informací o peněžních příjmech 

a výdajích. 

Cash flow dává odpověď na to, odkud podnik bere peněžní prostředky, proč se mu 

nedostávají a jak jsou peníze použity. Dává odpověď manažerům, proč je podnik v zisku, ale 

přesto nemá na zaplacení faktur a je v platební neschopnosti, nebo naopak, jak je možné, že 

máme dostatek peněz, avšak vykazujeme ztrátu. 

V podnikové realitě sleduje, zda nedochází k hromadění zásob a pohledávek,  

tj. nerostou neúměrně položky majetku v rozvaze, nebo naopak neohrožuje-li hotovost splácení 

úvěrů nebo jiných dluhů. 

Manažeři kromě toho, že musí zajistit zhodnocení vloženého kapitálu, tj. dosažení 

zisku, musí zabezpečit, aby podnik měl v každém okamžiku dostatek peněz, tj. cash flow. 

Právě cash flow jsem se zabývala v této diplomové práci. Hlavním cílem této 

diplomové práce bylo provést analýzu modelu používaného ke zjištění cash flow, uvedení 

vhodných návrhů na jeho zlepšení, zjednodušení a jeho následná aplikace. 

V teoretické části jsem rozvedla problematiku cash flow, jeho využití, účel, tvorbu, 

strukturu a metody vykazování. Následně jsem se zabývala účetními výkazy, zdroji dat 

k sestavení výkazu a systémem SAP, který jsem pak využila při zefektivnění modelu. Systém 

SAP umožňuje podnikům efektivněji spolupracovat a využívat přehled o podniku. Základním 

rysem této aplikace je společné využití dat. Výhody integrace dat jsou jasné především 

v přímém zúčtování veškerých obchodních případů ve všech složkách systému. Díky systému 

SAP jsou možné vytvořit role vycházející z potřeb uživatele. 

V praktické části jsem se zabývala popisem a analýzou stávajícího modelu zjištění 

cash flow, přičemž jsem zjistila přednosti a nedostatky modelu. Nejpodstatnější částí diplomové 

práce je zpracování cash flow v systému SAP, na jejichž základě jsem navrhla jeho 

zefektivnění. Jak bylo naznačeno ve vyhodnocení praktické části, společnost ArcelorMittal 

Ostrava a.s. v současnosti provádí sběr dat, který je vázán jak na informační systém, tak na 

získávání dat z jiných oddělení. Nevyužívá plně nabízený standard systému SAP, jehož jednou 

z možných variant je komplexní zpracování cash flow. Funkce současně nastaveného systému 

v podniku tuto tvorbu neumožňují. Z tohoto důvodu by byla potřeba implementace nové 

funkcionality informačního systému SAP, která splní veškeré nároky na požadované výstupy. 
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Samotný proces implementace nové funkcionality do informačního systému je velice složitý, 

ale je realizovatelný. 

Po nastudování všech detailů, a to jak teoretických tak i praktických přímo ve 

společnsti ArcelorMittal Ostrava, a s., jsem toho názoru, že výhody, které plně fukční systém 

přináší ať už ve zkrácení času pro přípravu plynoucí z automatizace tak i významné snížení 

pracnosti, násobně převažují negativa spojená s přípravou a implementací systému. Přes 

všechna negativa, která případná implementace nové funkcionality přínáší, jednoznačně 

doporučuji implementaci provést. 
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Příloha 1 Postavení společnosti ArcelorMittal na světovém trhu s ocelí [interní zdroj] 
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Příloha 3 Výkaz peněžních toků [31] 

                                                                           

  

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou 

    
   

  
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH 

TOCÍCH     Obchodní firma nebo jiný  

  
 č. 500/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

     
  (v celých tisících Kč)   

    
název účetní jednotky 

                                                         

                             ke dni          

                                         

                             IČ     
Sídlo, bydliště nebo 
místo 

                             

  

    
podnikání účetní jednotky 

                                   

                                                         

                                                         

                                                                           

                                                                           

 
P
.  

    
   Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 

období 
 

          Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

 
Z
. 

    
   

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním   

 
A
.  

1   
   

Úpravy o nepeněžní operace  

 
A
. 

1 1 
   

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku   

 
A
. 

1 2 
   

Změna stavu opravných položek, rezerv    

 
A
. 

1 3 
   

Zisk z prodeje stálých aktiv    

 
A
. 

1 4 
   

Výnosy z dividend a podílů na zisku   

 
A
. 

1 5 
   Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované 

výnosové úroky 
  

 
A
. 

1 6 
   

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace   

 
A
. 

*   
   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 

pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 
 

 
A
. 

2   
   

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu  

 
A
.  

2 1 
   

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv   

 
A
. 

2 2 
   Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných 

účtů pasiv 
  

 
A
. 

2 3 
   

Změna stavu zásob   

 
A
. 

2 4 
   Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 

peněžních prostředků a ekvivalentů 
  

 
A
. 

*
* 

  
   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 

mimořádnými položkami 
 

 
A
. 

3      Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných   

 
A
. 4      Přijaté úroky   

 
A
.  5   

   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 
období 

  

 
A
. 6   

   Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem 
včetně daně z příjmů 

  

 
A
. 

7      Přijaté dividendy a podíly na zisku   

 
A
. 

*** 
   

Čistý peněžní tok z provozní činnosti   

          Peněžní toky z investiční činnosti 
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B
. 

1   
   

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv   

 
B
. 

2   
   

Příjmy z prodeje stálých aktiv   

 
B
. 

3   
   

Půjčky a úvěry spřízněným osobám   

 
B
. 

*** 
   

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti   

          Peněžní toky z finanční činnosti 

 
C
. 

1   
   

Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků   

 
C
. 

2   
   

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty  

 
C
. 

2 1 
   Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, 

emisního ážia atd. 
  

 
C
. 

2 2 
   

Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům   

 
C
. 

2 3 
   

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů   

 
C
. 

2 4 
   

Úhrada ztráty společníky   

 
C
. 

2 5 
   

Přímé platby na vrub fondů   

 
C
. 

2 6 
   

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně   

 
C
. 

*** 
   

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti   

 
F
.        Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků  

 
R
.     

   Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci 
účetního období 

 

                                                                   

 
Sestaveno 
dne:       

   
   

 
Právní forma účetní 
jednotky:   

   
   

 
Předmět podnikání účetní 
jednotky:  

   
   

 
Podpisový 
záznam:     
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Příloha 4 Peněžní rozpočet [18] 

Položka Rozpočet na měsíc 

říjen listopad prosinec 

I. Příjmy 

Prodej za hotové 50 70 55 

Inkaso pohledávek 275 400 495 

Ostatní příjmy - 30 - 

Čerpání úvěrů - - - 

Příjmy celkem 325 500 550 

II. Výdaje 

Platby za mat.hotové 90 40 20 

Splátky nákupů na úvěr 160 140 80 

Mzdy a platy 110 150 150 

Administrativní výdaje 35 35 35 

Marketing 10 20 20 

Úroky - - 20 

Daně - - 30 

Dividendy - 40 - 

Kapitálové výdaje 100 - - 

Výdaje celkem 505 425 355 

Rozdíl příjmů a výdajů -180 75 195 

III. Potřeby financování 

Počáteční zůstatek 55 -125 -70 

Rozdíl příjmů a výdajů -180 75 195 

Konečný zůstatek -125 -50 125 

Požadovaná rezerva 50 50 50 

Nedostatek/přebytek peněz -175 -100 75 

 


