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ANOTACE 
Disertační práce „Návrh integrovaného systému reportingu pro diverzifikovanou 

metalurgickou společnost“ si klade za cíl na základě zkušeností se zaváděním 
integrovaného systému pro segmentovaně řízenou společnost navrhnout systémové 
řešení podporující oddělené sledování finančních výkazů pro potřebu řízení velkých 
výrobních společností. 

Tento systém umožňuje následnou konsolidaci dat pro rozdílné segmenty trhu a 
podporuje potřeby diferencovaného přístupu k řízení a strategickému rozhodování 
odlišného výrobkového portfolia. Důležitou součástí je samotná předimplentační fáze s 
nadefinováním potřeb sledování segmentů a důsledné nastavení procesů pro správné 
zpracování / účtování dat. Neméně důležitou fází je důsledné dodržování nadefinování 
postupů, rozbor a využívání reportovaných dat a efektivní komunikace napříč firmou. V 
tomto systému je zapojena celá společnost a přijímá ho jako součást filozofie řízení.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
výrobkový segment, pracovní úsek, reporting, systém, controlling 

ANNOTATION 
The thesis „Proposal of Integrated Reporting System for Diversified Metallurgical 

Company“, aims based on the experience of implementation of the integrated system for 
management segmenting company to propose a system with solution supporting the 
separate financial statements for the management needs of large manufacturing 
companies. 

This system allows subsequent consolidation of data for different market 
segments and supports the needs of strategic management of different product portfolio. 
The important part is the phase before the implementation with redefining of needs to 
monitor segments and rigorous process set up for proper processing / billing data. Equally 
important stage is the strict adherence to define procedures of reporting, the usage of 
data and efficient communication across the company. The whole company is involved in 
the system and accepts it as a part of the management philosophy. 
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Product segments, Business area, Reporting, System, Controlling 
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1 ÚVOD 

1.1 PŘEDMĚT DISERTAČNÍ PRÁCE  

Předmětem disertační práce je navržení možného řešení sběru dat a informací pro 
oddělené účetnictví za účelem sledování a hodnocení diverzifikovaného portfolia výrobků 
v celé škále potřeb manažerského finančního řízení. Zároveň tento systém musí zachovat 
potřebu daňové identifikace jako celku. Toto nastavení musí mít dlouhodobě trvající 
charakter a musí zajišťovat potřeby interního i korporátního reportingu. Dá se očekávat 
od takovéhoto systému, že bude přinášet určitým způsobem zvýšenou potřebu na 
pracnost a detailnější evidenci, ale v relativně krátkém čase by mělo takovéto sledování a 
evidování se stát procesním standardem interních systémů a komunikace. Tento způsob 
řízení dat ve společnosti by měl sledovat potřeby strategického řízení skupiny ať už v 
globálním měřítku, tak pro lokální potřeby managementu. Hlavním cílem je trvale udržení 
konkurenceschopnosti a hodnoty firmy pro akciové vlastníky. 

Část této práce je věnována přípravě řešení požadovaného diverzifikovaného 
sledování u velké metalurgické společnosti globálního rozsahu. Práce sleduje a popisuje i 
oblast přípravy před-implementace systému, jak by měly být identifikovány zdroje, 
popsány odpovědnosti a procesy při samotném nastavování. Celé přípravě je zapotřebí 
věnovat dostatek času a zapojit do ní hlavní uživatele a management. Společnost musí mít 
zcela jasno, co od změny očekává.  

1.2 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE  

Cílem disertační práce je nalezení řešení nastavení účetního systému, který umožní 
sledování veškerých finančních dat dle definovaného výrobkového portfolia a to v oblasti 
nákladové, tak rozvahové. Vzhledem k jisté náročnosti přechodu ze starého systému nebo 
přenastavení stávajícího systému je důležité zvážit potřebnost diverzifikace výrobkového 
portfolia, tak aby náročnost zpracování a sledování informací byla vyvážena přínosem 
takto zpracovaných výstupů pro strategické řízení firmy. Ve své práci popisuji a navrhuji 
systémový přístup možného řešení vycházející z Případové studie řešící tři skupiny 
strategicky odlišných a významných skupin výrobků, které patří do odlišných segmentů 
sledující rozdílný vzorec tržního chování a ekonomických závislostí ve velké výrobní 
společnosti s globálním rozsahem. Tyto skupiny musí být strategicky jinak řízeny a jejich 
plánování je postaveno na rozdílných předpokladech. Selekce takto zpracovávaných dat 
umožňuje daleko efektivněji vyhodnocovat kapitálovou efektivitu pro další investiční 
kroky a umožňuje lepší strategické, globální modelování. Samozřejmě tento postup 
doplňuje již započaté diverzifikované sledování v rámci jiných společností skupiny, které 
jsou výrobkově zaměřeny pouze na jeden segment, případně jsou řešeny jiným systémem 
pro následnou diverzifikaci. Mým cílem je popsat procesy pro fázi přípravnou, 
implementační i následně proces v produktivním režimu. Upozornit na potenciální rizika, 
zdůraznit komunikační a administrativní proces, fáze testování i sdílení všech informací 
především ve fázi předimplementační, tedy projekční. Hlavní hybnou a efektivní silou jsou 
zkušení lidé ať už IT specialisti tak všichni klíčoví uživatelé, ale i odborníci pro dané 



   

implementované procesy. Pro úspěšnost projektu je důležitá i motivace lidí, kteří jsou 
klíčoví pro daný projekt.  

V rámci práce se budu zaobírat i přístupem k řešení společných nákladů a jejich 
možnému automatickému systémovému nastavení. Alokace nákladů je nedílnou součástí 
takovéhoto diverzifikovaného zpracování dat za účelem sledování různé výrobkové 
segmenty.  

Na základě takto získaných praktických zkušeností chci v závěru disertační práce 
vymezit zobecnění tohoto systémového řešení pro další uplatnění v diverzifikovaných 
průmyslových podnicích. 

Cílem práce je návrh koncepce nastavení systémového řešení zpracování 
finančních dat výrobkového portfolia pro reportingové účely a jeho strategické využití v 
globální metalurgické či obdobné průmyslové společnosti. Řešení bude založeno na 
systémovém výstupu účetních dat, jež umožňuje vytvoření kompletních samostatných 
finančních výkazů, vč. rozvah což umožňuje zlepšení strategického řízení a manažerského 
rozhodování. 



   

2 MANAGEMENT/ŘÍZENÍ PODNIKU 

Proces managementu je soubor trvale probíhajících rozhodnutí a pracovních 
aktivit. V tomto procesu hrají významnou funkci i role a dovednosti manažerů, které 
představují specifickou kategorií chování a schopnosti manažerů. Jiný pohled na to, co 
manažeři dělají, představují systémy managementu.  

Management není (a nemůže být) založen na jednoduchých principech. Různé 
měnící se situace vyžadují, aby manažeři využívali různé přístupy a techniky.  

2.1 KONCEPCE ŘÍZENÍ PODNIKU 

Úspěšné konstruktivní řízení musí dnes rozvíjet tyto schopnosti: 

 schopnost přizpůsobení,  

 schopnost pokroku,  

 vytváření a péče o klíčové schopnosti řídících pracovníků a zaměstnanců,  

 zdůraznění hodnoty pro zákazníka (anglicky customer value 

 promyšlenou rovnováhu různých investorů, 

 úsilí o růst hodnoty podniku pro vlastníky (anglicky shareholder value)  

 systematický management příležitostí a rizik, 

 silné zdůraznění managementu lidských zdrojů ve smyslu podpory vhodných 
pracovníků vhodných pro určité úlohy,  

 management tvorby hodnot. 

2.2 CÍLE A METODY ŘÍZENÍ 

Nejdůležitějším cílem profesionální řízení podniků je jejich trvale udržení. Trvale 
přitom znamená vzít v úvahu společenské, ekonomické, sociální a ekologické aspekty 
rozhodování managementu. 

Podobně jako loď – mít a případně rozvíjet schopnost nenechat se ovlivnit 
měnícími se klimatickými větrnými podmínkami a dodržet kurz. K tomu je zapotřebí nejen 
zkušená a profesionálně se chovající posádka, ale také loď s určitými vlastnosti. Podstatná 
z hlediska top managementu je její ovladatelnost. Typ lodi se musí přizpůsobit vodě, 
proudu, větru a klimatickým podmínkám a také cíli a předpokládané plavbě zpět, stejně 
jako se musí přizpůsobit obchodní model podniku okolním, tržním a konkurenčním 
podmínkám (viz Obr. 1). 

 Loď společně s posádkou je adaptivní, komplexní dynamický systém. 



   

 

Obr. 1 Podnik jako plachetnice 

K dosažení hlavního cíle, tj. zajištění životnosti a operativnosti podniku musí být 
management aktivní v těchto třech úrovních případně polích: 

 normativní podnikové řízení, 

 strategické podnikové řízení,  

 operativní podnikové řízení. 

2.2.1 Normativní podnikové řízení 

Na normativní úrovni je úkolem řízení přemýšlet o smyslu a účelu podnikové 
identity, navrhovat scénáře možné budoucnosti a podnikové zásady, z nich odvíjet 
podnikové vize, formulovat je jako příklad a vést k tomu pracovníky a zavést vědomě tyto 
myšlenky a hodnoty do běžné činnosti podniku [43].  

2.2.2 Strategické podnikové řízení  

Strategie označuje opatření, která slouží k tomu, aby se hledal, vytvářel a případně 
udržel potenciál úspěchu [13, 28], tzn. předpoklady budoucích úspěchů. Takovými 
potenciály jsou např. dobře zaškolení pracovníci, příznivá struktura nákladů, výkonní 
dodavatelé, solventní zákazníci, příp. výkonní příjemci, pozitivní image, příslušné 
spotřební výrobky aj., především ale rozhodné řízení (top management).  

Strategická opatření jsou základními směrodatnými opatřeními, která mají – v 
rámci normativního řízení – ze strany rámce operativního řízení zavádět přeměnu strategií 
a jednání a rozhodnutí do denní činnosti. [19] 



   

2.2.3 Operativní podnikové řízení 

Strategická rozhodnutí a strategické koncepce na různých úrovních podniku tvoří 
předpoklady, výchozí a související body pro operativní rozhodnutí a každodenní činnost. 
[44]. 

Operativnost označuje opatření, které slouží k využívání potenciálu úspěchu, např. 
účinným osobním nasazením, cíleným rozvojem nového managementu, intenzivním 
zpracováním nově otevřených trhů nebo využitím známé úrovně značky pro podobný 
nový výrobek, vedením jednání o prodejních cenách se zákazníky, průběhem pořizování 
nákupů v obchodní společnosti, finančními možnostmi……. Operativními opatřeními by 
měl, příp. může, vzniknout z potenciálu úspěchu úspěch (výnos) a později likvidita. 

Souhrnně tento systém řídících příp. regulačních veličin ukazuje obrázek 2. 

 

Obr. 2 Navigační systém řízení 

2.3 STRATEGICKÝ CONTROLLING 

Strategie je dlouhodobým rámcem, který sjednocuje ve firmě její hlavní cíle, 
priority a aktivity, přizpůsobuje zdroje firmy měnícímu se okolí, zejména zákazníkům a 
uspokojuje očekávání zainteresovaných skupin. 

Strategie firmy vyjadřuje její: misi, vizi (tj. budoucí podobu), strategické operace, 
tj. aktivity zajišťující naplnění mise, vize a splnění strategických cílů [26,49]. 

Mise popisuje smysl podnikání firmy. 

Vize definuje produkty, zákazníky, zájmové regiony firmy, její pozici na trhu a její 
specifické přednosti. 

Strategické cíle jsou stavy určitých ukazatelů, kterých firma chce v průběhu 
strategického období dosáhnout.  

Proces strategického controllingu má čtyři základní části: 

  analýza podniku a okolí, 

 zhodnocení a kvantifikace strategií, 

 implementace, 



   

 strategický dohled. 

2.4 FINANČNÍ ANALÝZA 

Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejíchž 
výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční a cenová 
politika, řízení pracovního kapitálu, atd. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o 
finanční kondici podniku či dílčí části. Finanční analýza vychází nejen z údajů pro externí 
potřeby ale také z údajů pro interní potřeby, které nejsou běžně dostupné [21, 27].  



   

3 OBECNÝ METODICKÝ POSTUP K ŘEŠENÍ ZADANÉ 
PROBLEMATIKY 

Cílem metodického postupu je nalezení principu rozvrhování rozvahových účtů 
společnosti do nadefinovaných podskupin souvisejících se segmentací, případně 
pokračujícím sledováním výrobních či režijních společností po fúzi.  

Základním předpokladem pro nastavení systému a procesů ve společnosti je tedy 
nadefinování oblastí k sledování – segmentů (1. krok). 

Z této specifikace vychází potřeba členění potřebného počtu dílčích rozvah. Tedy 
dalším krokem je definování Pracovních úseků (2. krok) odpovídající požadovanému počtu 
sledování segmentů. 

Následně s definicí Pracovních úseků souvisí specifikace Nákladových středisek / 
Profit center (3. krok), rozdělení Počátečních stavů rozvahových účtů – AKTIV a PASIV (4. 
krok) dle výše zmíněných úseků a to s cílem vybilancovat počáteční stavy účtů, od kterých 
se začne uvedené členění sledovat / účtovat. V případě sdílených služeb řízení pro 
vyspecifikované segmenty je nutné nadefinovat i princip alokací (5. krok) takovýchto 
režijních služeb, a to buď nadefinováním samostatného Pracovního úseku pro sdílené 
služby, nebo zařazení Nákladových středisek těchto oddělení pod již nadefinované 
Pracovní úseky zmíněných segmentů. V obou případech je nutné zajistit systém alokací 
nákladů a následné vybilancování vnitropodnikových pohledávek či závazků, případně 
vyrovnání přímo přes bankovní účty či analytické členění BÚ. Ideálním stavem je 
automatická alokace nákladů v rámci účetních závěrkových činností, tato alokace může 
postavena na různých principech, a to dle obratů prodejů specifikovaných segmentů, dle 
počtu zaměstnanců (např. HR oddělení), dle objemů nákupů (Nákupní oddělení), atd.  

Dalším důležitým organizačním krokem je nastavení procesů účtování (6. krok) dle 
požadovaných segmentací, umožňující účtování dle sledovaných Pracovních úseků a 
Nákladových středisek. 

Specifikace Pracovních úseků je nastavena již při samotném nastavení objednávek 
nákupu, tak aby přijaté faktury byly účtovány do správného Pracovního úseku, včetně 
rozúčtování DPH. V případě společných faktur, je třeba zajistit, aby byly účtovány buď 
v rámci sdílených režijních služeb, které jsou následně alokovány anebo účtovány přímo 
pod daný Pracovní úsek v adekvátní výši. 

V neposlední řadě je nutné v rámci účtování zajistit i případné sledování spotřeb ze 
společných skladů režijních materiálů tak, aby následně Pracovnímu úseku, který je 
vlastníkem skladové zásoby vznikla při spotřebě jiným úsekem vnitropodniková 
Pohledávka a Pracovnímu úseku, který spotřebovává vnitropodnikový závazek.  

Důležitým závěrečným krokem je zajištění nového přístupu pro měsíční závěrkové 
činnosti (7. krok) je kontrola vyrovnání rozvah jednotlivých Pracovních úseků. 

Metodické shrnutí kroků pro nastavení integrovaného systému reportingu pro 
diverzifikovanou metalurgickou společnost je možné znázornit dle obrázku 6 a popsat 
následovně: 



   

 

Obr. 6 Kroky pro nastavení integrovaného systému reportingu pro diverzifikovanou metalurgickou 
společnost 

 

 



   

4 PŘÍPADOVÁ STUDIE VE SPOLEČNOSTI HAYES 
LEMMERZ CZECH (NYNÍ MAXION WHEELS CZECH) 

4.1 OBECNÝ POPIS PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Případová studie (též kazuistika, anglicky case study) je jednou z metod 
kvalitativního výzkumu. Stručně bývá charakterizována jako detailní studium jednoho, či 
malého počtu případů za účelem aplikace získaných poznatků při porozumění případům 
obdobným. [12, 40, 47].  

Pro účely zpracování případové studie v Hayes Lemmerz Czech byla využita 
Testovací případová studie, která si klade za cíl (podobně jako explanatorní studie) 
pomocí navržené teorie zdůvodnit mechanismy působící v případu, důraz je zde však 
kladen především na testování správnosti teorie. 

4.2 POPIS FIRMY HAYES LEMMERZ CZECH 

Společnost Hayes Lemmerz Czech (od 1. 1. 2015 Maxion Wheels Czech) vznikla fúzí 
tří společností z důvodů daňové optimalizace a dalších ekonomických efektů.  

Jedna ze společností měla funkci strategicky řídící, zajišťující financování a některé 
sdílené služby managementu. Další dvě společnosti měly rozdílnou historii a strategické 
vývoje z důvodů technologicko-výrobních odlišností.  

Historie jedné z výrobních společností sahá až do úplných počátků industriálního 
vývoje vznikajících v roce 1930 ve Vítkovicích. Následně byla výroba přesunuta do právě 
vznikající hutě, zajišťovala technologickou dokončovací linii Válcoven, výrobou ocelových 
kol pro nákladní vozy, následně se technologicky inovovala na automobilový segment. V 
roce 1993 byl závod externalizován a vznikla samostatná společnost, která následně byla 
částečně prodána a později se stala součástí významné globální skupiny, vznikl 
samostatný právní subjekt Hayes Lemmerz Autokola, a.s.  

 Během několika následujících let byla k výrobě ocelových kol pro automobily 
přiřazena výroba kol pro vysokozdvižné vozíky, která se stěhovala do Ostravy ze západní 
Evropy, protože zde ztrácela potřebnou efektivitu. 

V roce 1998 vznikl nový závod a samostatný právní subjekt Hayes Lemmerz 
Alukola, s.r.o., zajištující výrobu hliníkových kol. V důsledku rostoucí poptávky na 
automobilovém trhu byl následně postaven závod, který zvýšil objem výroby o 100 % na 2 
miliony litých hliníkových kol. Část haly byla pro účely umístění nového (druhého) závodu 
odkoupena od společnosti Hayes Lemmerz Autokola, a.s.  

4.3 STRATEGICKÁ SEGMENTACE 

Hayes Lemmerz již historicky vždy patřila k velmi významným globálním výrobcům 
kol. Se stále se vyvíjejícím trhem nastala potřeba členění určitých skupin výroby a 
vymezení detailnějších segmentů v oblasti výrob kol na osobní vozidla, a to především 
z důvodu odlišného tržního vývoje a jejich strategického řízení. Bez významu také 



   

nezůstává sledování kol pro nákladní vozy nebo vysokozdvižné vozíky či ostatní speciální 
výroba.  

 

Obr. 8 Přehled Segmentace výroby 

V roce 2011 došlo k obchodní akvizici a Hayes Lemmerz byla koupena firmou 
Iochpe Maxion s téměř stoletou historií výroby kol a stala se největším výrobcem kol na 
světě. S velikostí, složitostí řízení, narostla míra důležitosti sledování a řízení detailnějších 
segmentů trhů. Do oblastí výrob kol pro automobilový průmysl patří výroba hliníkových 
kol odléváním (Segment 1) a výroba ocelových kol lisováním ocelových plechů za studena 
(Segment 2). Výroba kol pro nákladní vozy (Segment 3) a vysokozdvižné vozíky (Segment 
4) je zajišťována klasickou cestou výroby kol lisováním dílčích částí a jejich následnou 
montáží, přičemž svůj prostor a význam pomalu získává i odlévání hliníkových kol pro 
nákladní vozy, viz přehled na obrázku 8. Další skupinou jsou speciální výroby pro dopravní 
segmenty, které patří pod skupinu Iochpe. 

4.4 FÚZE SPOLEČNOSTI, SDÍLENÉ SLUŽBY 

Po nastalé „finanční krizi“ v roce 2008 začala většina společností řešit opatření pro 
redukci nákladů, souvisejících se snižováním objemů výrob, poklesem světových 
ekonomik. Jednou z takovýchto cest byla nabízející se fúze tří společností, a z ní vyplývající 
daňová optimalizace a další efektivita vycházející ze sdílení služeb pro oba výrobní závody. 

Rozhodným dnem fúze byl 1. únor 2010 

Efektem fúze společností mimo výše zmíněnou daňovou optimalizaci, mělo být 
zeštíhlení řídící struktury jednotné pro oba výrobní závody a s ní související náklady.  

Do doby fúze byl reporting pro jednotlivé segmenty zajišťován především 
samostatnou právnickou formou, samostatnou formou řízení a odděleným účetnictvím 
společností před fúzí, které naplňovaly akceptovatelnou míru reportingu.  

4.5 VÝCHOZÍ NASTAVENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ  

Díky původně právně samostatným společnostem byl výchozí stav ve 
společnostech zajišťován rozdílnými informačními systémy: 



   

 Účetnictví pro společnost Hayes Lemmerz Autokola byla zajišťována ERP 
systémem FACTORY. 

 Účetnictví pro společnost Hayes Lemmerz Alukola byla zajišťována ERP systémem 
K 2. 

S ohledem na rozdílný historický vývoj a nejednotné vedení ve společnostech, bylo 
účetní a controllingové nastavení v obou společnostech zcela odlišné.  

Detailní přehled rozdílů viz Tabulka 7 níže. 

 Obě společnosti měly taktéž rozdílné docházkové a personální systémy, včetně 
odlišných Kolektivních smluv a z ní vyplývajících mzdových tarifů, principů odměňování a 
dalších benefitů.  

Tab. 7 Výchozí nastavení účetního systému 

Společnost 
Hayes Lemmerz 
Autokola 

Hayes Lemmerz 
Alukola 

Účetní systém FACTORY K2 

Nákladová střediska / počet 66 25 

Počet míst kódu NS 3 3 

Účtový rozvrh / analytické členění ANO ANO 

Počet míst analytického členění účtu 3 3 

Systémové ocenění NV, HV ANO NE 

Controlling – interní zakázky ANO NE 

Reporting Segment 1 Segment 2, 4 

Daňové odpisy zrychlené lineární 

Systémové odepisování majetku (pro reporting) ANO NE 

Reporting původně dle US Gaap (United States General Accepted Accounting 
Principles) [39] a následně dle IFRS (International Financial Reporting Standards) probíhal 
mimo účetní systémy FACTORY a K2. Výstupy z účetních systémů, případně další vstupy 
byly transformovány do datového souboru, který byl následně nahrán do reportingového 
systému Hyperion (viz Obr. 9 

 

Obr. 9 Schematické znázornění přenosu a změn účtů pro reporting 



   

4.6 CÍL ZMĚNY NASTAVENÍ SYSTÉMOVÉ PODPORY  

Východiskem připravované změny přechodu starých systémů a nastavení jednoho 
nového je tomu předcházející integrace používaných účetních systémů FACTORY a K2. 

Pro nastavení nového systému pro diverzifikovanou společnost po následné fúzi je 
nezbytné zajistit sjednocení účetního prostředí: 

 sjednocení účetní osnovy, 

 jednotný princip nastavení nákladových středisek, 

 zavedení interních zakázek, 

 sjednocení odpisového plánu, 

 sjednocení daňového odepisování, 

 sjednocení / sloučení materiálových čísel, 

 integrace skladového hospodářství. 

Sjednocení účetní osnovy - cílem je přiřazení syntetického a analytického účtu z 
účetního systému S1 a S2 k účtu buď převzatého ze systémů S1,2 nebo vydefinování účtu 
nového (viz Obr. 10 a Tab. 8). Součástí nově vznikající účetní osnovy je i formát 
analytického členění syntetických účtů. Důležitý je i počet pozic analytického členění, 
přičemž 1. pozice může být definicí např. nákladů (přímých, nepřímých, variabilních, 
fixních, zakázkových, atd.).  

 

Obr. 10 Sjednocení účetní osnovy 

Tab. 8 Příklad integrace účtu 568  

 

Jednotný princip nastavení nákladových středisek – východiskem pro nastavení 
může být původní princip definování nákladových středisek ze starých účetních systémů 
SYS 1, SYS 2 a nalezení sjednocujícího principu pro SYS N. Je taktéž vhodné tyto principy 
propojit s logickou potřebou řízení nákladů (anglicky cost controlling) a organizací v nové 
společnosti. Důležité je vnést do definování nákladových středisek prvek integrace napříč 
společnosti a logiku v definování numerického značení nákladových středisek.  



   

V případě vícemístného kódu nákladového střediska je možno vzít v úvahu potřeby 
jak segmentace výrobkového portfolia, tak potřeby controllingové, kalkulační či logisticko-
organizační.  

Příklad přístupu řešení u 4-místného kódu nákladového střediska, jehož formát byl 
nastaven pro řešení integrace nákladových středisek diverzifikované společnosti Hayes 
Lemmerz Czech: 

 1. pozice kódu NS – Segmentace + oblast sdílených služeb 

 1 – Segment 1 

 3 – Segment 2 

 7 – Segment 4 

9 – Sdílené služby závodů/segmentů 

2. pozice kódu NS – určuje oblast výrobní a organizačně režijní 

 11 – Výrobní oblast Segmentu 1 

 19 – Režijní (řídící struktura) Segmentu 1 

 33 – Výrobní oblast Segmentu 2 

 39 – Režijní (řídící struktura) Segmentu 2 

 77 – Výrobní oblast Segmentu 4 

 79 – Režijní (řídící struktura) Segmentu 4 

 99 – Sdílené Režijní služby závodů 

3. pozice kódu NS – zpřesňuje členění výrobní oblastí na výrobní procesy a 
organizačně režijní na dílčí oddělení správy. V případě Segmentu 1 se jedná o následující 
specifikaci: 

110 – Údržba forem   111 – Slévárna  112 – Obrobna 

113 – Lakovna         114 – Kontrola jakosti  115 – Expedice 

117 – Výdejna nářadí     191 – Kvalita   192 – Údržba 

193 – Technika   196 – Ekologie, Bezpečnost 198 – Energetika 

199 – Vedení závodu/Segmentu 1 

4. pozice kódu NS – umožňuje detailnější sledování procesní částí definované 3. 
pozicí číselného kódu NS, např. Oblast Slévárny Segmentu 1 (závod Alukola): 

1111 – Tavení    1112 – Odlévání 

1113 – X-Rentgen   1114 – Odmrkvení 

1115 – Žíhání    1119 – Společné náklady Slévárny 

Zavedení interních zakázek – umožňuje sledování nákladů pro specifické účely a 
controllingové potřeby, nebo pro následnou kapitalizaci jako např. sledování vlastní 
výroby výrobního nářadí nebo zajištění investiční výstavby ve vlastní režii. Osvědčilo se 
např. sledování nákladů na interní zakázku pro účely sledování údržby …… 



   

Je zapotřebí nadefinovat princip číslování tvorby zakázek, a to dle specifikace 
systémového nastavení interního sledování zakázek. Systém SAP, např. rozlišuje dva 
druhy Interních zakázek pro sledování nákladů a to statistické a controllingové. 

Sjednocení odpisového plánu – součástí integrace dvou podobně výrobně 
orientovaných společností je kontrola zařazení stejných druhů majetku do sjednocených 
odpisových skupin a revize sjednocení odpisového plánu. 

 Sjednocení daňového odepisování – v případě že fúzují dvě či více společnosti 
s rozdílnými metodami daňového odepisování, je nutné pro integrovaný účetní systém 
definovat pouze jednu daňovou metodu odepisování pro nově aktivované majetky do 
užívání. Již započaté daňové odepisování dobíhá v původně kalkulované metodě 
daňového odepisování 

Sjednocení / sloučení materiálových čísel – při přechodu materiálové evidence ze 
dvou různých systémů SYS 1,2, je pro přechod do jednotného integrovaného systému 
nutné navrhnout můstek nebo-li vazbu starých materiálových čísel, nalezení ekvivalentu 
shodného materiálu v druhém evidenčním systému a obě materiálové čísla, případně více 
materiálových čísel sjednotit / přiřadit pod materiálové číslo nové v SYS N. 

Je také možné převzít některé z materiálových čísel starých systémových nastavení 
v SYS 1,2 a ty převzít do SYS N.  

Integrace skladového hospodářství – Integrací skladového hospodářství se 
rozumí, zefektivnění logistiky skladů, prověření skladů hospodařících se stejnými 
materiálovými položkami na skladě a navržení jejích sloučení s cílem snížení skladových 
zásob a režie řízení skladů. 

Hlavním cílem nastavení sjednoceného systému je nalezení principu nastavení 
účetního systému tak, aby umožňoval podle definovaného principu rozdělení rozvahových 
a výsledkových analytických účtů do několika skupin odpovídajících nadefinovaným 
segmentům 1,2 a 4. Cílem je vydefinování reportování samostatných Výkazů zisku a ztrát 
a Rozvah pro Segmenty 1,2 a 4. Takto sledovatelné výstupy budou základní databází pro 
následný reporting. 

V případě fúze společností HL Autokola, HL Alukola a HL Czech Holdings vznikl při 
hledání řešení nastavení systému tak, aby odpovídal potřebám diverzifikovaného 
reportingu, ještě další problém, a to jak nastavit začlenění obslužných sdílených služeb 
(SHS) pro tyto tři segmenty.  

4.7 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ NASTAVENÍ 

Pro segmentaci reportingu v diverzifikované společnosti je podstatou sledování 
veškerých účetních operací na jednotlivé segmenty. To je směr cesty, která vede 
k diverzifikovanému reportingu. 

Hlavním problémem systémového nastavení je hledání způsobu řešení jak docílit 
vydefinování všech účtů výsledkových i rozvahových pro jednotlivé segmenty 1, 2 a 4. 
Nastavení Výkazů zisku a ztrát pro jednotlivé segmenty je vydefinováno Nákladovými 
středisky či Profit centry, což není složitou záležitostí. 

Pro systémové nastavení umožňující rozdělení rozvahových účtů je zapotřebí 
nalezení nadřazené úrovně Nákladovým střediskům a podřazení úrovní jedinečného čísla 



   

společnosti odpovídající daňové a právní identifikaci. Nazvěme tuto úroveň Pracovními 
úseky. Nově implementovaný ERP systém SAP tento princip umožňoval, viz Tab. 9. 

 Tato více úrovňová evidence v účetnictví umožňuje při všech účetních zápisech 
rozlišovat segmentaci v diverzifikované společnosti. 

 Segment 1 – PÚ Y 

 Segment 2 – PÚ Z 

 Segment 4 – PÚ N 

Tab. 9 Princip nastavení systému s Pracovními úseky 

 

Navrhované řešení umožňuje přiřadit rozvahové účty do nadefinované oblasti – 
Pracovního úseku, jež umožní rozvahovou identifikaci pro předem nadefinované 
Segmenty 1,2 a 4. 

Nákladová střediska jsou podřazena danému Pracovnímu úseku, a tedy nákladové 
účty mají jak identifikaci přes Nákladové středisko, tak i Pracovní úsek (viz Tab. 10). 

Tab. 10 Identifikace účtů 

 

Všechny Pracovní úseky mají jedinečnou systémovou specifikaci společnosti přes 
Číslo společnosti, tzv. Company Code (CODE), která zajišťuje legislativní potřebu vedení 
účetnictví, daní a s tím související povinné Výkaznictví. 

V praxi to znamená, že veškeré účetní operace musí mít povinně přiřazen Pracovní 
úsek, v případě účtování na nákladové či výnosové účty, zde lze nastavit automatické 
přiřazování nákladových středisek či Profit centra pod daný Pracovní úsek, viz Tabulka 11. 

Tab. 11 Přiřazení Pracovního úseku k NS/PC 

 

Číslo společnosti 

/ Company code

Pracovní úsek / 

Business area

Nákladové středisko 

/Cost center Profit center

provoz / úsek / 

oddělení Popis 

Provoz výroby hliníkových kol / Aluminium wheels - SEGMENT 1 /Slévárna
4010 4012 1111 HL002 Slévárna 1111 Tavení

4010 4012 1112 HL002 Slévárna 1112 Odlévání

4010 4012 1113 HL002 Jakost 1113 X-Rentgen

4010 4012 1114 HL002 Slévárna 1114 Odmrkvení

4010 4012 1115 HL002 Slévárna 1115 Žíhání

4010 4012 1119 HL002 Slévárna 1119 Společné náklady Slévárna



   

Úskalím výše navrhovaného řešení je 100 % identifikace rozvahových účtů na 
Pracovní úseky, což v praxi znamená, že musí dojít k podvojnému zápisu pod uvedeným 
Pracovním úsekem. Pouze v případě vnitropodnikového vybilancování dochází 
k podvojným zápisům mezi Pracovními úseky. 

Tab. 12 Příklad účetního případu fakturace a účetního zápisu 

 

 

Přesná identifikace musí být součástí interní komunikace a přijaté filozofie řízení, 
protože jen s přesně uváděnou evidencí Pracovních úseků je finanční účtárna schopna 
provádět účetní zápisy správně na požadované segmenty (viz Tab. 13) 

Tab. 13 Identifikace Pracovních úseků a Segmentů 

 

Je velmi přínosné když systém objednávek má již v sobě zakomponovanou 
povinnost uvádět Pracovní úsek objednatele. Následná identifikace přijatých faktur přes 
interní číslo objednávky ulehčí následný proces zúčtování faktur. Příjmové faktury 
materiálů jsou identifikovatelné taktéž přes objednávající sklad, který je jednoznačně 
přidělen pod Pracovní úsek (viz Obr. 11) 

 

Obr. 11 Identifikace příjmových faktur 

 



   

 Nastavení nového diverzifikovaného systému SYS N po fúzi tří společností, 
znamená nastavení transferu dat hlavní knihy ze starých účetních systémů SYS 1 a SYS 2 
s identifikací na Pracovní úseky. V případě cíle nastavit segmentaci ještě na další Segment 
4 – výroba kol pro vysokozdvižné vozíky. Znamenalo to v praxi rozdělení konečných stavů 
aktiv a pasiv ze SYS 2 na Segment 2 a Segment 4, viz znázornění na obrázku 12. 

 

Obr. 12 Transfer účetních dat ze starých informačních systémů do nového IS nově vzniklé diverzifikované 
společnosti 

Samozřejmě, že i při rozdělení Aktiv a Pasiv jedné společnosti do Aktiv a Pasiv 
odpovídajících nadefinovaným segmentům, platí Aktiva = Pasiva, a tedy zároveň platí: 

   Aktiva Segment 2 = Pasiva Segment 2 

Aktiva Segment 4 = Pasiva Segment 4 

V některých případech u společnosti HL Autokola kdy bylo zapotřebí společnou 
rozvahu rozdělit na segmenty, jako např. u společných skladů, nebo u společných 
bankovních účtů, případně půjček, atd. je nutné nalézt model rozdělení. 

V případě majetku, přiřadit hodnotu konkrétních strojů zabezpečujících výrobu 
Segmentu 4, ostatní vzhledem k většímu podílu obratu Segmentu 2, ponechat přiřazen v 
aktivech Segmentu 2. V případě zásob, jednoznačné položky jako NV a HV podle 
aktuálního nacenění výrobků spadajících do jednotlivých segmentů a v případě skladů, 
pokud jsou společné, provést analýzu spotřeb na jednotlivé segmenty za reprezentativní 
období, např. 1 rok a z vycházejícího podílu rozdělit hodnotu skladů do aktiv jednotlivých 
segmentů. 

K přechodu na nový systém je nutné rozdělení konečných stavů rozvahových účtů 
na jednotlivé segmenty, v mnoha položkách je nezbytně nutné přistoupit k rozdělení 
kvalifikovaným odhadem v historických souvislostech a najít tak logické řešení. V každém 
případě bude vždy na straně aktiv nebo pasiv jedna z položek dorovnávací.  



   

Společné sdílené služby – dalším úkolem k zamyšlení a k řešení v případě, že naše 
společnost se skládá ze tří samostatných rozvah odpovídajících jednotlivým požadovaným 
Segmentům (1,2 a 4) kde zařadit a jak řešit sdílené služby managementu pro výše 
zmíněné segmenty. 

V případě fúze společnosti Hayes Lemmerz Autokola se jednalo i o společná 
oddělení pro Segment 2 a 4, tedy pro výroby ocelových kol a výrobu kol pro 
vysokozdvižné vozíky.  

V případě sdílených služeb (SHS) pro všechny tři segmenty se nabízelo dvojí řešení 
(viz Obr. 13), a to založit samostatný Pracovní úsek pro sdílené služby, se samostatnou 
výsledovkou a Rozvahou, nebo zařadit Nákladová střediska (v případě HLC 99..) pod 
některý z výše zmíněný Pracovní úsek odpovídající segmentům 1,2 a 4 (PÚ 4012, 4010, 
4011).  

 

Obr. 13 Možnosti zařazení střediska SHS 

Alokace sdílených služeb - Systém alokace nákladů, potažmo vnitropodnikových 
pohledávek a závazků je důležitým krokem účetní závěrky. 

Alokace nákladů sdílených služeb (SHS) a ostatních sdílených služeb oddělení je 
závěrečným krokem měsíční závěrky. Pro účely alokace je nutné nadefinovat poměrový 
klíč (PK). Poměrový klíč slouží pro k alokaci 100% nákladů podle nadefinovaného kritéria. 
V případě HL Czech se jednalo o poměr obratu jednotlivých segmentů 1,2 a 4, (viz Obr. 
14). 

 



   

Obr. 14 Podíl Segmentů 1 (PÚ 4012), 2 (PÚ 4010) a 4 (PÚ 4011) na alokaci nákladů společných služeb (SHS)  

Možnost řešení, je automatický program, který zpracuje data podle 
nadefinovaného principu. V tomto případě zpracuje všechny náklady Nákladových 
středisek SHS a podle nadefinovaného klíče a přiřazení speciální analytických účtů 
přeúčtuje tyto náklady na nadefinovaná Nákladová střediska všech segmentů (viz Tab. 
14). 

Tab. 14 Klíč alokace nákladů 

 

Po systémovém zpracování v tabulce uvedeného klíče, je výstupem alokace 
nákladů s příslušnými částkami (viz Tab. 15). 

Tab. 15 Výstup z automatického zpracování kalkulování nákladů  

 

Po měsíčně zpracované alokaci, se musí vyrovnat a zaúčtovat i rozvahové účty, tak 
aby veškeré operace mezi Segmenty byly dorovnány. K zaúčtování vnitropodnikových 
pohledávek a závazků je zapotřebí znát celkovou částku přeúčtovanou mezi Pracovními 
úseky, kterou následně zaúčtujeme jako MD – Vnitropodnikové pohledávky (PÚ 
poskytujícího službu – 4010) / Dal – Vnitropodnikový závazek (PÚ přebírající službu – 
4011, 4012). Tyto vnitropodnikové pohledávky a závazky se následně dorovnají převodem 
mezi bankovními účty, případně pouze zúčtováním přes analytické účty (viz Obr. 17). 



   

 

Obr. 17 Princip alokace nákladů sdílených služeb  

4.8 DIVERZIFIKOVANÝ REPORTING 

Výše navrženým systémem a vytvoření pod daňově sjednocující identifikací danou 
tzv. jedinečným číslem společnosti – Company Code, která zajišťuje daňovou a legislativní 
povinnost, podřazené oblasti, tzv. Pracovní úseky se systémově vytvoří databáze 
informací s jedinečnou identifikací na potřebné Segmenty. Bez navrženého řešení 
Pracovních úseků a nastavením pouze Nákladových středisek a Profit center, která jsou 
běžným controllingovým nástrojem bychom docílili členění pouze nákladové a výnosové, 
tzn. Výkaz zisku a ztrát (Profit $ Loss). 

Identifikace rozvahových účtů pro jednotlivé segmenty je důležitá především 
z pohledu strategického umožňující vyhodnocování výsledků jednotlivých Segmentů a to 
nejen v oblasti nákladové, ale i sledování ukazatelů umožňujících sledovat výkonnost 
vloženého kapitálu, návratnost Investic, vývoj Pracovního kapitálu, atd. všechny finanční 
ukazatele pro které je nezbytně nutná hodnota jednotlivých rozvahových částí Aktiv a 
Pasiv  

 



   

            

Obr. 19 Diverzifikovaný reporting  

Diverzifikovaný reporting (viz Obr. 19) umožňuje skupině globálního charakteru 
lépe vyhodnocovat vývoj, trend a řídit strategickou změnu nutnou k udržení efektivního 
řízení společnosti a konkurenceschopnosti firmy. Umožňuje eliminovat vliv mixu 
segmentů, jejichž tržní chování a vývoj je významně odlišný, a tím zefektivňovat 
strategická rozhodnutí.  

4.9 ŘÍZENÍ IMPLEMENTACE ZMĚNY 

Neméně důležitou fází v období přípravy, testování a provozu nového účetního 
informačního systému je řízení implementace. 

Takováto velká změna jako je fúze několika společností a jejich následná integrace 
s uchováním diverzifikovaného reportingu je náročná na komunikaci a řízení celého 
projektu Implementace nového systému. Celá společnost by měla být informována o 
připravované změně systému, protože jedině dobrou komunikací lze předcházet 
neočekávaným problémům a nepochopením po implementaci. 

Pro kvalitní přípravu implementace musí být již předem definován koncept 
Integrace, který je zmíněn v předcházejícím bodě. Neméně důležitá je samotná fáze před 
implementací, kdy dochází k prvním testováním navržených procesů v novém 
Systémovém prostředí. Dobré pochopení a dostatečné testování dokáže zjednodušit 
období rozjetí nového informačního systému v produktivním prostředí. 

Je efektivní zapojit do Implementace projektu všechny klíčové osoby, mající na 
úspěšnost rozjetí nového systému zásadní vliv a které svým pochopením mohou tyto 
poznatky předat na další zaměstnance pracující se systémem. 

Vedoucím manažerem projektu v případě Hayes Lemmerz Czech byl Ředitel 
jednoho z výrobních závodů a členové týmu osoby znalé dílčích oblastí implementace 
nového systému včetně osob z oddělení IT. Součástí implementačního týmu byl i zástupce 
externí firmy, která implementaci vede. 

Úspěšnou implementaci je vhodné podpořit nějakou hmotnou zainteresovaností, 
např. cílovou odměnou na úspěšnou implementaci nebo její dílčí fáze.  



   

4.10 ZÁVĚR PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Diverzifikace reportingu ve skupině Maxion Wheels umožňuje sledovat 
samostatný vývoj důležitých segmentů pro které je důležitý odlišný přístup k strategii 
rozvoje a obchodních taktik. K takto vedenému diverzifikovanému reportingu je důležité 
sledování všech finančních dat pro jednotlivé segmenty. Jedním z navrhovaných řešení je 
systém vytváření Pracovních úseků pod uceleným nastavením účetního systému 
umožňujícího sledování samostatných rozvahových účtů. Samostatné Výkazy zisku a ztrát 
jsou dány nastavením nákladových středisek a Profit center, funkčně podřazených pod 
Pracovní úseky, které jsou klíčové pro výše navrhovaný systém diverzifikovaného 
reportingu, viz Vizualizace systému nastavení na obrázku 21. 

 

Obr. 21 Nastavení systému pro diverzifikovaný reporting  

V rámci takovéhoto nastavení lze, jak již bylo v dizertační práci uvedeno řešit i 
obslužné procesy společnosti společné pro všechny segmenty, jako např. financování, 
vedení účetnictví, controlling, personální služby, atd. Proces alokace se stává standardem 
účetní závěrky, včetně dobilancování rozvahových účtů souvisejících s alokací nákladů na 
jednotlivé segmenty, popsané v bodě 5.7 - Systémové řešení nastavení. 

Navrhované řešení popsané v dizertační práci umožní malým i velkým globálním 
skupinám jako je Iochpe Maxion (bývalé Hayes Lemmerz) efektivněji řídit jednotlivé 
segmenty výrobkového portfolia a zajistit tak zlepšení zhodnocování kapitálů akcionářů. 



   

5 KONCEPCE ZOBECNĚNÍ ŘEŠENÍ INTEGROVANÉHO 
SYSTÉMU REPORTINGU PRO DIVERZIFIKOVANOU 
METALURGICKOU SPOLEČNOST  

Zobecněním praktického příkladu Případové studie v Hayes Lemmerz Czech byla 
navržena koncepce řešení, která je schematicky znázorněna v následujícím procesním 
diagramu (viz Obr. 22). 

  

Obr. 22 Diagram procesu definování vazeb mezi Segmenty a nastavením účetního systému pro sledování 
diverzifikovaných finančních dat  

 

Pro zajištění nastavení nového systému je potřebné zajistit implementaci účetního 
systému, který nový způsob nastavení účetní evidence zajišťuje. 

Pro nastavení účetního systému v rámci diverzifikované společnosti je nutné 
zajistit následující procesy: 

Definice segmentů – vyspecifikování skupin výrobků odpovídajících Segmentům, 
které souvisejí s potřebami strategického řízení v diverzifikované společnosti  

Pracovní úseky – vydefinování pracovních úseků vázaných na potřebnou 
segmentaci reportingu. Dle možností účetního systému Pracovní úseky označit 
specifickým kódem, který je podřazen daňové identifikaci společnosti / unikátní kód 
v systému a nadřazeny systému Nákladových středisek a Profit center.  



   

Nákladová střediska (Profit centra) při specifikaci Pracovních úseků – nastavení 
Nákladových středisek (Profit center) by mělo odpovídat potřebám sledování nákladů, 
tedy nákladového controllingu, a umožňovat sledování definovaných Pracovních úseků. 

 Účetní záznam při specifikaci Pracovních úseků – Specifikace pracovního úseku 
musí být součástí všech účetních záznamů a informací vstupujících do účetnictví. Každá 
účetní evidence probíhá při současném zaznamenávání Pracovního úseku, v případě 
nákladů dále nutno specifikovat Nákladové střediska a pro Výnosy Profit centrum.  

Uvedené nastavení procesů v účetním systému umožní sledovat kompletní účetní 
výkazy dle zadaných pracovních úseků (viz Obr. 23). 

 

Obr. 23 Zobrazení výstupu účetních výkazů (finančních dat) dle procesního nastavení vyobrazeného 
v Diagramu (viz Obr. 22) 



   

6 ZÁVĚR 

Nastavení integrovaného systému reportingu pro diverzifikovanou společnost je 
důležitým strategickým krokem naplnění potřeb řízení společnosti v dynamickém tržním 
prostředí. Výše uvedené doporučení nastavení účetního systému a obecně procesů 
vedoucích k přesné účetní identifikaci na doporučené Pracovní úseky, které kopírují 
požadované členění na výrobkové segmenty, mohou zjednodušit manažerské a 
strategické kroky finančního řízení v diverzifikované společnosti.  

K zavedení systému je důležité splnit uvedené podmínky a dodržet následující 
kroky: 

Podmínky pro zavedení integrovaného systému diverzifikované společnosti: 

 Potřeba sledovat diverzifikovaný reporting finančních dat pro strategicky klíčové 
segmenty. 

 Strategicky klíčový znamená s podstatným finančním vlivem. 

 Účetní systém umožňující rozčlenění na Pracovní úseky. 

 Zajištění logiky přiřazení číselných kódů pro segmenty, pracovní úseky, nákladová 
střediska, profit centra. 

 Seznámení klíčových lidí (uživatelů) se zavedením Pracovních úseků.  

 Dobrá komunikace uvnitř firmy vysvětlující přínosy zavedení nového systému. 

 Motivace klíčových lidí při implementaci. 

 Dostatečná předimplementační analýza procesů nového nastavení, definování 
přesných cílů implementace. 

 Navržení programů pro automatické alokování sdílených nákladů. 

 Dodržování harmonogramu implementace. 

 Důsledné testování ve vývojovém stadiu. 

Dodržení kroků pro zavedení integrovaného systému diverzifikované společnosti: 

 Definice segmentů. 

 Definice Pracovních úseků. 

 Definice Nákladových středisek, Profit center. 

 Nalezení rozvrhovací základny pro Počáteční stavy rozvahových účtů přiřazených 
Pracovním úsekům. 

 Vybilancování Počátečních rozvah odpovídající Pracovním úsekům. 

 Nadefinování principu alokace sdílených režijních nákladů. 

 Nastavení automatizovaného systému alokace. 

 Zajištění účtování na nadefinované Pracovní úseky. 

 Zajištění kontroly a dorovnávání rozvah přiřazených Pracovním úsekům během 
měsíční /roční účetní závěrky. 

Navrhované řešení je sice finanční investicí, která může z počátku přinášet i 
zvýšené náklady na administrativu úkonů pro zajištění procesů nutných pro sledování 
samostatných pracovních úseků, její přidanou hodnotou je však přehled vývoje finančních 
ukazatelů diverzifikovaného reportingu, který převyšuje vynaložené náklady. Tento 



   

diverzifikovaný reporting umožňuje lépe analyzovat a vyhodnotit si potřebné manažerské 
kroky.  

S narůstající konkurencí a turbulencí trhu bude pokračovat potřeba rychlých a 
správných manažerských rozhodnutí, která souvisí s potřebou minimalizace rizika 
špatných rozhodnutí, pro které navrhované řešení diverzifikovaného reportingu může být 
dílčím krokem eliminace takovýchto ztrát a rizik souvisejících s chybným rozhodnutím 
managementu.  



   

7 CONCLUSION 

The setting of an integrated reporting system for diversified company is an 
important strategic decision for fulfilment of management needs in a dynamic 
marketplace. Above explained recommendation for the setting of accounting system and 
general processes aims to accurate accounting data of recommended business areas. This 
system of business areas follows requested reporting for product segments and can make 
easier managerial and strategic decisions of financial management in diversified 
company. 

For the implementation is important to fulfil following conditions and following 
steps: 

The conditions for implementation of an integrated system in diversified company: 

 The need to monitor diversified reporting of finance data for key strategic 
segments. 

 Strategic means with important finance impact. 

 Accounting system supports the setting of Business areas. 

 To provide the logic of numerical code for Segments, Business areas, Cost centres, 
Profit centres. 

 The introduction of prepared system of Business areas to key persons in company. 

 Excellent communication within company explaining the benefit of new system´s 
setting. 

 Motivation of key persons during implementation. 

 Perfect analyse of new setting processes before implementation, the definition of 
exact goals of implementation. 

 Proposal of programmes for automatic allocation of Business areas shared costs 

 Following the implementation schedule. 

 Detailed testing in development system. 

To follow steps for implementation of diversified company integrated system 

 Definition of segments. 

 Definition of Business areas. 

 Definition of Cost centres, Profit centres. 

 Definition of key tool for reallocation amounts of Opened period balanced sheet 
period to the defined Business areas. 

 Balancing of opened period Balance sheets by business areas. 

 Definition of principle for allocation of shared overhead costs. 

 Setting of automatization for allocation costs. 

 Management of accounting in Business areas. 

 Checking and balancing of Balance sheets for Business areas during month/year 
closing. 

Even this proposed solution is an investment, which could from the beginning 
bring higher costs for administration to follow processes in business areas, its added value 



   

will be an overview of finance indicators of diversified reporting which exceeds incurred 
costs.  

With increasing competition and market turbulence the need of fast and correct 
managerial decisions will continue, which is associated with the need to minimize the risk 
of wrong decisions. Proposed solutions for diversified reporting may be a partial step to 
eliminate such losses and risks associated with the wrong management decisions. 
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10 SEZNAM ZKRATEK 

 CAPM – Capital Asset Pricing Model (Model oceňování kapitálových aktiv) 

 CAS – Czech accounting standards (Česká účetní legislativa) 

 CODE – Company code (identifikace společnosti v systému SAP) 

 ČR – Česká republika 

 EBITDA – Earnings before interest, tax and depreciation and amortization (Zisk 
před zdaněním, úroky a odpisy) 

 EVA – Economic Value Added (Ekonomická přidaná hodnota) 

 HL Alukola – Hayes Lemmerz Alukola 

 HL Autokola – Hayes Lemmerz Autokola 

 HLC – Hayes Lemmerz Czech 

 HLCH – Hayes Lemmerz Czech Holding 

 IFRS – International Financial Reporting Standards (Mezinárodní standardy 
účetního výkaznictví) 

 IT – Information Technology (Informační technologie) 

 KPI – Key performens indicators (Klíčové ukazatele výkonu) 

 MWC – Maxion Wheels Czech 

 NS – Nákladové středisko 

 PC – Profit centrum 

 PK – Poměrový klíč 

 PÚ – Pracovní úsek 

 ROI – Return on Investments (Rentabilita investice) 

 SAP – Zkratka SAP vznikla z německého Systeme, Anwendungen, Produkte in der 
Datenverarbeitung. V dnešní době se již používá jen zkratka SAP anebo SAP R/3 
ERP (Enterprise Resource Planning). 

 Segment 1 – Hliníková kola pro automobilový průmysl 

 Segment 2 – Ocelová kola pro automobilový průmysl 

 Segment 4 – Kola pro vysokozdvižné vozíky, kola speciální 

 SHS – Shared services (Sdílené služby) 

 SYS 1 – Starý účetní systém č. 1 

 SYS 2 – Starý účetní systém č. 2 

 SYS N – Nový účetní systém 

 US GAAP – United States General Accepted Accounting Principles (Všeobecně 
uznávané účetní principy v USA) 


