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Anotace 

 

 

V předloţené práci chci nejprve seznámit s firmou RWE, která je největším 

dodavatelem plynu v České republice. S jejím vznikem a rozdělením na společnosti a dále 

pak  společnosti podle novely energetického zákona. V druhé části bych ráda přiblíţila 

výklad a pouţití zákona o účetnictví. V poslední části bych chtěla přiblíţit jaká je metodika 

vedení účetnictví a podíl různých oddělení na vykazování hospodářských výsledků.  

 

Klíčová slova: účetnictví, fúze, zakázka 

 

 

 

Summary 

 

 

First in my paper I want to apprise of the copany RWE, witch is the biggest 

supplier of gas in Czech republic, of its beginning and division into the corporations and 

after in term of amendment of energetic act. In the sekond part I would like to acguaint 

with the explanation of the accountig low and its usány. In the last part I woul like to 

introdukce the methodology of accounting management and the share of different 

departments on showing the economic´s results. 
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Seznam zkratek 
 

 

CO  Controlling 

COPA  Analýza ziskovosti jednotlivých zákazníků 

DPH  Daň  z přidané hodnoty 

DOM  Domácnosti 

DSO  Provozovatel distribuční soustavy 

ERU  Energetický regulační úřad 

EXT  externí zakázky 

FI  typ faktur, vystavovaných výjimečně, kdy je známa celková částka bez  

rozpadu na základ a DPH 

IFRS  Mezinárodní standardy finančního výkaznictví 

INT  Interní zakázky 

MO  Maloodběratelé 

MTP  Střednědobé plánování 

NM  Nehmotný majetek  

NOP  Neoprávněné odběry 

OOP  Odbor operativního plánování 

PK  Prodej kapacity 

PZ  Plynárenské zařízení 

SAP Classic Elektronický informační systém ke zpracování finanční agendy 

SAP ISU Systém ke zpracování agendy k vystavení faktur za odběr plynu, NOP, 

reklamací, záloh 

SD  Faktury pořízené termínovanou zakázkou 

SLA  Smlouva obsahující ujednání mezi poskytovatelem a příjemcem sluţeb  

SPP  Označení slouţí výhradně k plánování investičních nákladů 

SO  Střední odběratelé  

VO  Velkoodběratelé 

ZP  Zemní plyn 
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1 ÚVOD 

Ţivotnost firmy se neodvíjí jen od její prosperity, nýbrţ je přímo ovlivněna               

i vedením jejího účetnictví. Úspěšnost firmy je závislá na mnoha správných rozhodnutích, 

pro které účetnictví poskytuje z informací, které mohou ovlivnit stabilitu a prosperitu 

firmy.  

V druhé kapitole bych vás chtěla stručně seznámit se vznikem a více neţ stoletou historií 

firmy RWE. Jde o všestrannou společnost v oblasti výroby energie, obnovitelných zdrojů 

s velkým důrazem na ekologii. Okrajově nastíním současný stav RWE v Německu, 

rozšíření na trhy východní Evropy a tím i do České republiky. 

V samostatných podkapitolách se zabývám skupinou společností RWE v České republice, 

energetickým zákonem, jeţ vedl k rozdělení společnosti na distributora zemního plynu       

a distributora plynovodní sítě a poté fúzí některých takto nově vzniklých společností. 

Ve třetí kapitole naleznete výčet zákonů, o které se opírá účetnictví s podrobnějším 

popisem zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví [2]. 

Poslední čtvrtá kapitola přibliţuje metodiku vedení účetnictví v RWE. Mezi základní 

kameny patří oddělení pohledávek, závazků, hlavní kniha, investiční oddělení, controlling 

a oddělení plánování a reportingu. Jednotlivé podkapitoly popisují vedení účetnictví      

před fúzí a následně za kaţdou podkapitolou je v názorných příkladech popis změn, které         

se týkají sjednocení, rozdílností a výhod, které fúze sebou přinesla. Při měsíčních 

uzávěrkách jsou zpracovávány údaje o výši výnosů a nákladů, s těmi pracuje dál oddělení 

controllingu a reportingu a zpracovává informace podávané vyššímu managementu             

i státním institucím. Poskytuje tak zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem určitého 

rozhodnutí a jeho skutečným dopadem na situaci podniku. Na základě finančních analýz 

rozhoduje management, jaké kroky podstoupí pro vyšší výnosy, pro udrţení zákazníků, 

bezpečnost plynovodní sítě, atd.  

Cílem mé práce je srovnání vedení účetnictví ve společnostech RWE před a po fúzi          

na názorných příkladech s uvedením, co bylo změněno a jaká je výhoda nového vedení.   
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Analýzou srovnání jsem dospěla k závěru, ţe fúze společností bez likvidace je přínosem 

v organizaci práce, sjednocení informací na jednom místě, čímţ je snazší obhájení           

při kontrolních auditech, lepší předávání informací vedení společnosti a přesnější 

informace o hospodářském výsledku a v neposlední řadě předávání údajů státním 

organizacím.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

2.1 HISTORIE 

Vznik společnosti RWE – Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk 

Aktiengeselschaft se datuje k 25. 4. 1898. Byla zaloţena podnikem veřejných sluţeb EAG 

- Elektrizitäts-Actien-Gesellschaft a jinými spřátelenými společnostmi. 

Jiţ v roce 1905 měla své první akciové podíly ve společnostech provozujících tramvaje. 

V roce 1928 byla vybudována vysokonapěťová síť, která se stala základem pro pozdější 

moderní vysokonapěťové sítě.  Poprvé byla vyuţita moţnost efektivní výměny energie 

mezi uhelnými elektrárnami, pro základní zatíţení, a alpskými vodními elektrárnami, které 

pokrývaly potřebu ve špičce. 

                  

Obr. 1 Původní závod RWE, 1905                        Obr.2 Reklama RWE na dálkovém  autobuse, 1930 

Zdroj: interní zdroj            Zdroj: interní zdroj  

V padesátých letech byla velká část elektrické energie vyráběna právě RWE a firma byla 

jedním ze zakladatelů „Svazu pro koordinaci výroby a přenosu elektrické energie“, který 

sídlil v Paříţi. Předtím však v roce 1938 nastal velký nárůst poptávky zbrojního průmyslu 

po elektrické energii, coţ nutilo RWE k budování nových elektráren a rozšiřování těch 

stávajících. V období 2. světové války vedla tato poptávka ke snaze RWE k propojení  

vysokonapěťového vedení s Belgií, Nizozemskem a Francií a k vyuţití přebytků energie 

v Německu. Právě toto byl základ poválečné evropské vzájemně propojené rozvodné 

soustavy. 
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 Přesto za války hrozilo zničení závodů, jiţ v roce                                                               

1948  byla celá vysokonapěťová síť RWE opět   v provozu 

a funkční. V roce 1957 byl poprvé zahájen     

 provoz vysokonapěťového vedení na 380 kV.   

 

 

 

Obr. 3  3-MW větrná elektrárna GROWIAN, 1983 

Zdroj: interní zdroj 

První konsolidovaná účetní uzávěrka byla vypracována roku 1967. 

 

2.2 SOUČASNOST                  

 

Tato nová mezinárodní značka RWE má symbolizovat progresivitu, modernost, 

spolehlivost a také odpovědnost skupiny. Je zaváděna v České republice i v dalších 

zemích, kde má RWE svou působnost.  

RWE je třetí největší energetickou skupinou v Evropě. Má podíl na trhu po celé střední      

a východní Evropě včetně Německa, kde se také nachází její sídlo. Zásobuje energií          

44 milionů zákazníků.   

Značka RWE zaštiťuje šest divizí, které jsou vedeny společností RWE AG. Jsou to RWE 

Power, RWE Trading, RWE Energy, RWE npower, RWE Dea, RWE Gas Midstream, 

RWE Innogy a RWE Systéme.  

Tyto vyjmenované společnosti se zabývají podle svého zaměření obchodem s elektrickou 

energií, zemním plynem, uhlím, ropnými produkty, obnovitelnými zdroji, větrnými, 

vodními, přílivovými elektrárnami, biomasou nebo i s elektrickými povolenkami. 
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V roce 1989, kdy je sjednocena západní a východní část Německa, se rozhodly různé 

společnosti, které patřily do skupiny RWE, ţe pomohou s rekonstrukcí ekonomiky           

ve státech východního Německa. Rozrůstající se privatizace a deregulace evropského trhu 

působila příznivě na další průnik společnosti na trhy států jako např. České republiky, 

Portugalska, Chorvatska a Maďarska. 

V současné době dokončená privatizace českého plynárenství přináší moţnost prodeje 

podílů v distribučních společnostech firmy Transgas a.s. německé firmě RWE AG.  

 

2.3 RWE V ČESKÉ REPUBLICE 

RWE v České republice organizačně náleţí k RWE AG, ale své obchodní aktivity 

řídí prostřednictvím společnosti RWE Transgas, který odpovídá za nákup a tranzit zemního 

plynu. Prodej zemního plynu následně zabezpečuje prostřednictvím regionálních 

plynárenských společností.  

1. 1. 2007 vstoupila v České republice v platnost Novela Energetického zákona                  

č. 458/2000 Sb., kterou se stanovuje oddělení přepravy zemního plynu od prodeje [1].  

Tato skutečnost měla za následek, ţe se od šesti matčiných společností, které jsou 

dodavateli zemního plynu, oddělilo šest dceřiných společností, které zajišťují transport 

plynu.  

Přehled jednotlivých společností je veden níţe. 

Mateřské společnosti*  Dceřinné společnosti ** sídlo  

Severočeská plynárenská, a.s. SČP Net, s.r.o.  Ústí nad Labem  

Západočeská plynárenská, a.s. ZČP Net, s.r.o.  Plzeň 

Středočeská plynárenská, a.s.  STP Net, s.r.o.   Praha 

Východočeská plynárenská, a.s. VČP Net, s.r.o.  Hradec Králové 

Severomoravská plynárenská, a.s. SMP Net, s.r.o.  Ostrava 

Jihomoravská plynárenská, a.s. JMP Net, s.r.o.  Brno 

*Stav platný do 31. 5. 2009 **Stav platný do 30. 9. 2009. 
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2.4 ENERGETICKÝ ZÁKON č. 458/2000 Sb. 

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. upravuje jak podmínky podnikání, výkon státní 

správy a regulaci v energetických odvětvích, tak také práva a povinnosti fyzických             

a právnických osob s tím spojené. Energetickým odvětvím ve smyslu tohoto zákona 

chápeme elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství. 

Změny energetického zákona vycházejí z několika evropských směrnic, reagují                

na zkušenosti účastníků s elektřinou a plynem a současně na zkušenosti orgánů státní 

správy s jeho praktickým uplatňováním. V souladu s politikou sniţování administrativní 

zátěţe, kterou ministerstvo průmyslu dlouhodobě prosazuje, mají úpravy za cíl především 

zjednodušit povolovací procedury a procesy při vstupu do podnikání v elektrotechnických 

odvětvích.  

Současné znění odráţí předpisy platné v Evropské unii do doby jeho přijetí. Je tedy 

postaven na stejných předpisech jako energetická legislativa Evropské unie. 

Novela energetického zákona rozšiřující činnost operátora trhu s elektřinou, vstoupila        

v platnost od 1. 1. 2006  a od 1. 1. 2007 platí také pro oblast plynárenství. Důvodem je plné 

otevření trhů s elektřinou a plynem a jejich vzájemná podobnost. Vzhledem k liberalizaci 

trhu se zákazníci přestali dělit na chráněné a oprávněné a práva a povinnosti účastníků trhu 

se uvedly do souladu se skutečností úplně otevřeného trhu [1].  

2.5 FÚZE 

Fúze je splynutí, sloučení dvou nebo více obchodních společností do jedné. 

V případě fúze plynárenských společností se Nástupnická společnost a Zanikající 

společnosti dohodly o zrušení Zanikajících společností bez likvidace a jejich sloučení 

s Nástupnickou společností. Veškeré jmění, práva a povinnosti, které vyplynuly z pracovně 

právních vztahů Zanikajících společností přešly v den fúze na Nástupnickou společnost. 

Tento den se nazývá dnem účinnosti. Za rozhodný den povaţujeme podle zákona              

č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a druţstev, § 70 c  den, od kterého 

se jednání Zanikajících společností povaţuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné  

na účet Nástupnické společnosti [3].  
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U mateřských společností proběhla k 1. 6. 2009 fúze Severočeské plynárenské, a.s.,  

Středočeské plynárenské, a.s. a Západočeské plynárenské, a.s.. Ze šesti společností byly 

sloučením vytvořeny čtyři: Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, 

a.s. a Jihomoravská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská a.s., která byla po fúzi 

přejmenována na RWE Energie, a.s. Rozhodným dnem sloučení byl stanoven 1. leden 

2009 a dnem účinnosti se stal 1. červen 2009.  

Po fúzi akciových společností došlo také ke sloučení dceřinných společností – regionálních 

distributorů SČP Net, s.r.o., STP Net, s.r.o., ZČP Net, s.r.o. (trojské společnosti – podle 

projektu fúze nazvaného Troja) a to k 1. 10. 2009. Stalo se tak bez přecenění majetku       

na základě skutečnosti, ţe tyto společnosti měly pouze jediného a všem společného 

vlastníka – akcionáře – společnost RWE Energie, a.s.  

Celý projekt byl zpracován na několika úrovních. V první řadě bylo nutno naplánovat 

potřebné právní kroky, protoţe slučování společností se řídí speciálními právními předpisy. 

Projekt dále řeší spojení po stránce organizační, personální, finanční a systémové. Tím,    

ţe se personálně propojily trojské společnosti a začlenily se do struktury skupiny RWE, 

stala se fúze konečným stavem dlouhodobého vývoje jednotlivých společností.  

Nejprve došlo k přetransformování STP Net, s.r.o. a ZČP Net, s.r.o. do SČP Net, s.r.o. 

přičemţ obě prvně jmenované společnosti zanikly. Bezprostředně poté následovalo 

přejmenování společnosti SČP Net na RWE GasNet se sídlem v Ústí nad Labem viz obr. 4. 

Schéma změn k 1.10.2009

Fúze TROJA

SČP Net RWE GAS Net

Změna názvu
ZČP Net

SČP Net

STP Net

 

Obr. č. 4   Schéma postupu fúze trojských společností - změny k 1.10.2009 

Zdroj: interní zdroj 
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Od projektu fúzí akciových společností a regionálních distributorů skupiny Troja byl 

očekáván přínos úspor, zprůhlednění a zjednodušení struktury skupiny RWE. Proto          

od počátku roku 2009 došlo k centralizaci finančních sluţeb společnosti do Ústí              

nad Labem.  

Nedílnou součástí projektu pak bude rovněţ u zbývajících distribučních společností (JMP 

Net, s.r.o., VČP Net, s.r.o. a SMP Net, s.r.o.) změna obchodní značky, kdy všechny 

společnosti budou pouţívat jednotný název skupiny RWE. 

V současnosti má skupina RWE v ČR 17 společností viz příloha č. 1. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Účetnictví firmy se opírá o několik předpisů, kterými jsou  

 Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky                  

č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů [4], 

 Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (dále jen IFRS) [5], 

 

 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů 

 

Poslední jmenovaný zákon, zákon o účetnictví, stanoví v souladu s právem Evropských 

společenství rozsah a způsob vedení účetnictví a poţadavky na jeho průkaznost. Tento 

právní předpis upravuje způsob, jakým účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku     

a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku 

hospodaření.  

Celý rozsah poţadavků vyplývá ze skutečnosti, ţe účetnictví je systém, který je zaloţen    

na rigorózních metodických principech a obecně uznávaných zásadách, aby: 

• jeho informace byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné (spolehlivě a jednoznačně 

určený obsah účetních případů a záznamů) a přehledné. 

 • jejich výsledkem byly informace v účetní závěrce spolehlivé (úplné a včasné), 

srovnatelné, srozumitelné a posuzované z hlediska významnosti. 

 • účetní závěrka sestavená na podkladě takto vedeného účetnictví podávala věrný              

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, určuje, jak            

se otevírají a zavírají účetní období. 

Zásady vedení účetnictví jsou základním východiskem pro formulaci účetních předpisů.  
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České účetnictví je vedeno v podvojné účtové soustavě, v souladu s účetními předpisy 

platnými v České republice a Českými účetními standardy. 

Účetní období je shodné s kalendářním rokem, to je od 1. 1. do 31. 12. Pro jednotné 

vykazování podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS  je vedeno 

alternativní účetnictví podle platné účetní směrnice skupiny společností RWE = RWE 

IFRS Accounting Directive. Účtování dle IFRS je podle zákona nařízeno obchodním 

společnostem, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu 

cenných papírů ve státech Evropské unie. 

Pro účtování dle IFRS úprav jsou pouţívány účty, které jsou na počátku označeny 

písmenem „I“. Tyto účty buď nahrazují účty účtované podle Českých účetních standardů 

(jedná se především o účtování dlouhodobého majetku) nebo vylučují protizápisem 

účtování podle Českých účetních standardů a zároveň jsou pouţité jiné „I“ účty               

pro účtování IFRS úprav. 

Harmonizace v rámci Evropského společenství představuje vytvoření jednotného 

podnikatelského prostředí, včetně účetního a daňového systému a právních norem. Nástroji 

harmonizace účetního systému jsou mezinárodní účetní konvence, kterými jsou IFRS          

a direktivy Evropské unie (DEU). 

IFRS jsou doporučené postupy ve finančním účetnictví včetně výkaznictví. Jsou                

to rámcové zásady, které představují základní přístup, z něhoţ vychází řešení jednotlivých 

problémových okruhů. Pouţívají se buď jako národní poţadavky či jako měřítko pro země, 

které vyvíjejí své vlastní poţadavky. Kaţdá země se musí řídit svými právními předpisy, 

do kterých by měly být tyto účetní standardy implementovány. IFRS jsou zaměřeny 

konkrétně na metody a principy účtování [5]. 

Standardní rozvaha a výkaz zisků a ztrát podle Českých účetních standardů                         

a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví jsou předem přesně určeny 

v informačním systému SAP. Jednotlivé výkazy se liší způsobem zahrnutí rozhodujících 

účtů do struktury rozvahy a výsledovky podle obou systémů účetních standardů. 
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4 METODIKA ÚČETNICTVÍ PŘED A PO FÚZI 

 

Hlavními prvky účetního systému jsou: 

 zjištění relevantních ekonomických informací (sběr a pořízení),  

 zpracování prvotních informací (třídění, záznam, přehledy a výkazy),  

 analýza, hodnocení, prognostika (je v praxi málo vyuţívána),  

 předání výsledků uţivatelům. 

V podkapitole 2.3 zmiňovaná fúze přinesla centralizaci finančního oddělení na jedno 

místo. Toto místo je v Ústí nad Labem. Centralizace měla přinést jednotné účtování, 

harmonizaci jednotlivých procesů, nastavení efektivní spolupráce s ostatními 

organizačními sloţkami společností DSO, implementaci nástrojů, které povedou k vyšší 

produktivitě práce, atd. 

Kvalita celoroční práce celého finančního úseku byla ověřena auditovanou účetní 

uzávěrkou na přelomu roku 2009/2010.  

Účetnictví společnosti je vedeno v účetním systému SAP Classic je soustředěno do čtyř 

oblastí: 

1. Hlavní kniha, 

2. Investice, 

3. Controlling, 

4. Plánování a reporting.  

4.1 HLAVNÍ KNIHA 

Účtový rozvrh zachovává tradiční číslování a posloupnosti jednotlivých 

syntetických účtů podle Směrnice účtové osnovy publikované ve Vyhlášce                        

č. 500/2002 Sb.[4] Čísla účtů jsou šestimístná, přičemţ první tři čísla označují číslo 

syntetického účtu  a další tři místa označují analytiku. Účtový rozvrh je pro všechny 
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společnosti jednotný. Centrálně je spravován společností RWE Interní sluţby, s. r. o., která 

se stará o správnost zavedených účtů. SAP Classic má jako součást dva účetní okruhy:  

CAS – primární účtový rozvrh (dále jen CAS) 

RACE – alternativní účtový rozvrh pro RWE reporting. 

V systému je definováno 12 měsíčních účetních období a 4 období pro roční uzávěrku. 

Kmenové záznamy jednotlivých účtů hlavní knihy jsou zaloţeny v kmenovém souboru 

účtů hlavní knihy. Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní 

knihy. Všechny účetní zápisy v hlavní knize jsou zachyceny souvztaţně a podvojně. 

V hlavní knize jsou zaúčtované doklady ze všech účetních knih, jimiţ jsou vedlejší kniha 

dodavatelů, vedlejší kniha odběratelů a vedlejší kniha dlouhodobého majetku. Lze z ní 

čerpat řadu přehledů a výkazů. 

Náklady a výnosy – účtují se do období, ke kterému věcně a časově náleţí. 

1. Příkladem změn je účtování opravných poloţek k pohledávkám.  

Před fúzí 

Původně, pokud nebyly pohledávky převedeny na právní vymáhání, byly opravné poloţky 

účtovány po 6 měsících po splatnosti ve výši 50% a po 12 měsících po splatnosti ve výši 

100%. Pokud byly pohledávky právně vymáhané, byly účtované opravné poloţky            

po 6 měsících ve výši 100%.  

Po fúzi 

Na základě kontrol bylo zjištěno, ţe neoprávněné odběry se týkají převáţně sociálně slabé 

skupiny obyvatel a zůstávají neuhrazené. Proto k otevřeným poloţkám nad 31 dnů           

po splatnosti jsou vystaveny opravné poloţky ve 100% výši.  

2. Dalším příkladem změny v účtování po fúzi je účtování rezervy na soudní spory. 

Před fúzí 

Původně byla rezerva účtována pouze jednou za rok.  

Po fúzi 

Pro větší vypovídací hodnotu bylo stanoveno, rezerva bude účtována čtyřikrát ročně. 
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4.1.1 Vedlejší kniha – kniha dodavatelů 
 

Je to správa zpracování došlých faktur, vrubopisů, záloh, dobropisů, dokladů           

o přijetí plateb a odesílání plateb automatickým platebním programem. Pro účtování 

v systému SAP Classic je potřeba mít zaloţeno kmenové číslo pro konkrétního dodavatele 

a jeho prostřednictvím účtovat. Došlé faktury jsou centrálně zpracovávány v odboru 

účetnictví a řízení daní. Kontrola DPH na vstupu se provádí pouze u dokladů od neplátců  

a zjednodušených dokladů. V rámci agendy je nastaven automatický platební program, 

který umoţňuje automatické přiřazení provedených úhrad konkrétním dodavatelům.  

 

4.1.2 Vedlejší kniha – kniha odběratelů 
 

V knize odběratelů se účtují faktury, zálohy, vrubopisy, dobropisy, daňové doklady 

o přijetí platby. Vystavuji se dvěma způsoby, v modulu FI nebo SD. Dále se v knize 

odběratelů vede saldo odběratelů a agenda upomínání. Pomocí tzv. indexů inflace lze 

sledovat stav a výše pohledávek jednotlivých odběratelů podle časových intervalů po lhůtě 

splatnosti.  

Program SAP Classic je velice propracovaný systém, jeţ umoţňuje propojení několika 

oddělení. Toho bylo vyuţito po fúzi k elektronické fakturaci. Která je důleţitou změnou 

pro oddělení pohledávek a závazků.  

Před fúzí 

Faktura byla zpracována na základě podkladu. To znamená, ţe účetní obdrţela poţadavek 

na vystavení faktury. Neměnné zůstává, ţe před i po fúzi musí obsahovat veškeré 

náleţitosti, jeţ jsou důleţité z daňového hlediska pro správné vystavení faktury. Ovšem 

nemusela být pořízena na základě vystavené objednávky. Tudíţ vystavená faktura 

obsahovala originál, který se předával k nascanování do podatelny a poté byl předán 

účetní, která fakturu zadala do systému a poslala ji k odsouhlasení kompetentním 

pracovníkům.  

Po fúzi 

Důleţitá je pro elektronické vystavení faktury objednávka. Po zpracování objednávky        

a uloţení je faktura pořízena na straně pohledávek a zároveň je předběţně pořízena          
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na straně závazků. Tady ji účetní odešle ke schválení a poté je zaplacena. Není potřeba 

předání vytištěné podoby faktury. Proto je systém nastaven tak, ţe při elektronické 

fakturaci se vytiskne pouze kopie faktury k zaloţení v oddělení pohledávek a to přináší 

úsporu v nákladech na vytištění.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.1.3 Vedlejší kniha – kniha dlouhodobého majetku 
 

 Účetnictví dlouhodobého majetku zachycuje účetní stav konkrétního majetku       

od pořízení aţ do doby jeho konečného vyřazení. Základním prvkem evidence je karta 

dlouhodobého majetku, na které jsou zachycovány všechny pohyby – účetní i evidenční. 

Na kartě dlouhodobého majetku jsou pro kaţdou oblast ocenění – oblast: CAS, IFRS, 

daňová, pro regulátora, vedeny hodnoty ve zvláštních odpisových oblastech.  

Nakoupené zásoby – oceňují se pořizovacími cenami, jejichţ součástí jsou i náklady, které 

souvisí s jejich pořízením, jako je doprava, clo, pojistné, atd. Ve skladovém hospodářství 

se vedou v průměrných cenách.  

Inventarizace dlouhodobého majetku – jejím cílem je zjistit skutečný stav veškerého 

majetku a zároveň porovnat, zda tento stav odpovídá vykazovanému stavu v účetnictví. 

S tím souvisí ověření, zda není potřeba vytvořit rezervy na předvídatelná rizika a hmotné 

ztráty nebo pro vytvoření opravných poloţek při dočasném sníţení hodnoty majetku, atd. 

 Změnou v účtování dlouhodobého majetku je sjednocení jejich účtování. 

Před fúzí 

Kaţdý ze šesti distribučních společností si vedl tuto agendu jiným způsobem. Neexistovalo 

totiţ pravidlo, kterým by se jednotlivé společnosti řídily. V některých společnostech byly 

všechny závazky účtované jako dlouhodobé. Z nich se pak vybíraly ty, které byly kratší 

neţ jeden rok a ty byly přeúčtovávány jako krátkodobé. 

Po fúzi 

Tím, ţe byl zřízen odbor účetnictví na jednom místě, bylo umoţněno sjednotit postup         

a začít účtovat nejprve krátkodobé závazky a z nich vybrat a přeúčtovat ty dlouhodobé.   
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4.2 INVESTICE  

Investice jsou převody aktiv za vyrobení, získání, nájem nebo operativní či finanční 

leasing investičního majetku s dlouhodobou vazbou finančních prostředků.  

 Investice do hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku zahrnuje  

- nehmotný investiční majetek jako je právo ochrany duševního vlastnictví, 

licence, koncese, 

- investice do hmotného investičního majetku – budovy, zařízení, pozemky, 

- průzkum – naleziště ropy a plynu, či jiných přírodních zdrojů, 

 Finanční investice – je za ně povaţováno nabytí, nájem - leasing, vypůjčení nebo 

navýšení podílů v existujících podnicích nebo částech podniků a právní 

osamostatnění popřípadě vyčlenění podniků nezávisle na: 

- struktuře akvizice, 

- základním typu transakce, 

- účelu majetkové účasti, 

- výše majetkové účasti, 

- právní normě společnosti. 

Dále jsou v oblasti investic hodně uţívány následující pojmy: 

 Investiční rozpočet – je suma všech zahájených a plánovaných investic během 

plánovaného roku. 

 Investiční objem – je pouţíván ke stanovení příslušných limitů a zahrnuje: 

- trţní hodnotu investice, případně nákladů na projekt – rozhodující je vţdy 

vyšší hodnota uvedených veličin, 

- poměrnou hodnotu podniku nebo nákladů na akvizici podle výše hodnot, 

- všechny pořizovací platby nebo převody aktiv nezávisle na uskutečnění 

v jedné nebo několika transakcích, 

- dodatečné investice (rozšíření zařízení, racionalizace, ukončení provozu 

části nabývaného podniku atp.) je nutno zohlednit, 
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- v případě podílu několika společností ze skupiny RWE v ČR na investičním 

záměru, částku jednotlivých investic všech zúčastněných společností, 

- při převodech hmotných aktiv, majetkových účastí nebo jiných 

majetkových hodnot (zákazníci, práva) a při výměnných obchodech 

aktuální trţní hodnotu. 

O všech investicích musí být podávána hlášení společnosti RWE Transgas, a.s. jako 

součást pravidelného procesu výkaznictví. Pravidelné podávání zpráv, které se týkají 

investic je uskutečňováno v rámci obvyklého controllingového procesu (MTP, jednání o 

rozpočtu, čtvrtletní či měsíční výkaznictví, účetní uzávěrka).  

Před fúzí 

1. Přečíslování veškerého majetku nebylo důsledné a vedlo k duplicitnímu označení 

některého plynárenského zařízení.  

2. Struktura pouţití SPP prvků nebyla jednotná. 

3. Oddělení investic mělo pouze tři pracovnice, které se zabývaly kupními 

smlouvami, zařazovacími a vyřazovacími protokoly.  

Po fúzi 

1. Nejvýznamnější změnou pro odbor investic je přečíslování veškerého majetku = 

kompletní plynárenská technologie, jako jsou plynoměry, plynovody, regulační 

stanice atd. Tímto krokem bylo zamezeno duplicitě, jelikoţ jedno plynárenské 

zařízení mohlo být vedeno pod dvěma čísly. Promítlo se to do systému SAP ISU 

(zpracovává agendu k vystavování faktur za odběr plynu, neoprávněných odběrů, 

záloh, reklamací, MO, DOM), GNOSIS (grafický systém) nebo EVIS (evidence 

kupních smluv plynárenských zařízení). 

2. Dále bylo fúzí dosaţeno jednotnosti  struktury pouţití SPP prvků viz tabulka č. 1. 

Je v kompetenci odboru OOP (odbor operativního plánování). To opět přináší 

jednotnost vykazování, tzv. investiční strom.  
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Tabulka č. 1   Číslování SPP prvků 

Čísl. projektu                Interval  

1. místo 1 investice DSO 
Typ projektu 

2 plánované opravy v DSO 

2. místo X Kód společnosti 

3. - 9. místo 000000 – 999999 Číslo stavby dle pravidel společnosti 

10. - 13. místo 0000 – 9999 Větev investičního programu 

14. - 15. místo 00 – 99 Volitelné–pořad.číslování u sběrných 

projektů 

Zdroj: interní zdroj 

Přehled SPP prvků pro rok 2010 viz příloha č. 3. Tvorba SPP prvků viz  příloha č. 4. 

pomocí koncovek investičního stromu viz příloha č. 5. 

3. Fúze přinesla také přerozdělení práce. Oddělení investic bylo rozšířeno. Zabývá             

se kupními smlouvami, zařazovacími protokoly, vyřazováním, pořizováním. 

Pořizování bylo v dřívější době v kompetenci oddělení pohledávek a závazků. 

Převedení do oddělení investic vedlo ke sjednocení inventarizace z hlediska 

rozdělení: 

 Formulářů 

 Procesů 

 Postupů 

 Majetku mezi komise 

4.3 CONTROLLING 

Controlling je chápán jako metoda ekonomického řízení, která je zaloţena             

na hodnověrném odhadu předpokládaného vývoje podniku a na vyhodnocování případných 

odchylek od tohoto vývoje, včetně identifikace jejich příčin. To vede k dokonalé 

ekonomické průhlednosti podniku. 

Cílem základních pravidel controllingu je popsat postupy a metodiku fungování 

controllingu ve společnosti a definovat základní pojmy a vymezit vztahy mezi prvky 

controllingu. Zabývá se účetními případy, které se týkají interních záleţitostí společnosti. 
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Systém SAP Classic zabezpečuje sledování nákladů a výnosů z hlediska společnosti jako 

celku. Pro detailnější pohled v rámci účetní jednotky společnosti jsou v systému nastaveny 

parametry umoţňující vyuţívat další evidenci, která sleduje hospodaření uvnitř společnosti 

z hlediska procesního uspořádání s cílem zachycovat ekonomické výsledky a dále 

poskytovat informace pro potřeby externího výkaznictví. 

Controlling v sobě zahrnuje dvě úrovně: 

 Nižší – nákladový a kalkulační systém, zabývá se otázkami definování ekonomické 

struktury, zachycení toků nákladů a výkonů v podniku, kalkulací zakázek                

a zajišťuje dokonalou průhlednost ekonomiky. 

 Vyšší – je controllingová nadstavba, zabývá se modelováním, plánováním, 

rozpočtováním, identifikací a vyhodnocováním odchylek. 

Nákladový a kalkulační systém je nutno chápat jako nezávislý druhý účetní okruh 

účetnictví, který není pouze výkaznictvím pro různé externí příjemce informací, ale je 

skutečným nástrojem pro řízení a zabezpečení odděleného účtování nákladů a výnosů. 

Nákladové účetnictví poskytuje z hlediska ekonomického řízení společnosti především tyto 

informace: 

 údaje pro řízení a kontrolu efektivnosti hospodaření podle interních jednotek        

pro nákladová střediska, profitcentra a divize, 

 údaje pro sestavování kalkulací nositelů nákladů a pro posuzování rentability, 

 údaje pro krátkodobé a střednědobé manaţerské rozhodování, 

 údaje pro motivaci pracovníků – odměňování, 

 údaje pro prokázání oprávněných nákladů v oblasti regulovaných činností, 

 údaje pro sestavení regulačních výkazů. 

Datová základna controllingu je tvořena několika podstatnými prvky: 

 základní filozofie nákladového a kalkulačního systému 

Nákladové účetnictví musí být vedeno tak, aby zabezpečilo oddělené sledování 

jednotlivých činností podle poţadavků ERÚ a příslušných ustanovení Energetického 

zákona a prováděcí vyhlášky[1]. Cílem nákladového a kalkulačního systému je dosaţení 
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věrného obrazu reálného toku nákladů a výnosů ve všech aktivitách a procesech 

společnosti. Musí zodpovědět jaké náklady, kde a proč vznikly. 

 náklady a výnosy 

Prvotní náklady jsou takové, které zahrnují především materiálové, osobní a nemateriálové 

náklady, které podnik odebírá z vnějšího prostředí. Jsou účtovány přímo na nákladová 

střediska, na zakázky nebo SPP prvky.  

- přímé náklady – přiřazují se bezprostředně na nositele nákladů, 

- nepřímé náklady – nelze je přiřadit jednotlivým výkonům – jsou vynakládány na více 

druhů výkonů, 

- fixní náklady -  vznikají ve stejné výši bez ohledu na velikost změny délky rozvodové sítě 

nebo změny distribuce ZP, 

- variabilní náklady – jsou závislé na okamţitém rozsahu výkonu – distribuce plynu, jejich 

celková velikost se mění s počtem distribuovaných jednotek.  

Prvotní výnosy a trţby zahrnují zejména pravidelně realizované výkony a ostatní provozní 

a finanční výnosy. 

 nákladová střediska 

Jsou základní jednotkou, slouţí k účtování primárních a sekundárních nákladů.  

Kategorie: a) hlavní – podílejí se přímo na distribuci a dodávce zemního plynu a na správě                 

společnosti, 

        b) vedlejší – nezahrnují se do kalkulace distribučních poplatků za zemní plyn. 

Nákladové středisko není účetní jednotkou, slouţí ke kumulaci nákladů.  

 profitcentra 

Jsou to účetní objekty, které slouţí ke sledování nákladů, výnosů a zisku za vybranou 

oblast a vybranou činnost v rámci společnosti. Zabezpečují sledování rentability na úrovni 

činností tak, jak jsou definovány ve společnosti. 

Struktura číslování profitcenter je naprosto shodná s číslováním nákladových středisek.  

Skupina profitcenter je neúčetní objekt, který slouţí ke kumulaci nákladů, výkonů              

a výnosů z přesně určených profitcenter na niţší úrovni. 
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 vnitropodnikové závazky 

Jsou důleţitým prvkem nákladového účetnictví a slouţí ke kalkulačnímu členění                

a sledování nákladů a výnosů produktů a sluţeb.  

Interní zakázka INT – zúčtování vnitropodnikových nákladů 

Externí zakázka EXT, SLA – sledování celkových nákladů a výkony pro odběratele mimo 

podnik 

 prvky SPP 

Objekty pro plánování a účtování skutečnosti pořízení investic a plánovaných oprav.  

 statistické ukazatele 

Jsou vyuţívány jako rozvrhová základna v souvislosti s alokací nákladů. Pouţívají se      

pro rozúčtování nákladů pomocí tzv. rozúčtovávacích cyklů. Plánují se zpravidla na období 

celého roku a zodpovídá za ně vţdy příslušný vedoucí úseku nebo odboru. 

 vnitropodniková zúčtování 

Po ukončení účtování se po provedení kontrol spouští uzávěrka, která provede 

vnitropodnikové účtování. Předmětem je postupná volba rozsahu nákladů podle klíčů      

pro rozvrţení nákladů – statistických ukazatelů. 

Předpokladem správně provedené controllingové uzávěrky je správné primární účtování na 

nákladové objekty. Probíhá podle jednotného nastavení alokací v rámci všech distribučních 

společností. Navazuje na účetní uzávěrku, je prováděna centrálně za všechny společnosti 

DSO odborem finančního controllingu a reportingu na základě platného termínovníku 

uzávěrkových prací.  

Před fúzí 

1. Kaţdá ze společností měla pracovníky, kteří zakládali EXT, INT zakázky               

a nákladová střediska. To se dělo nejednotně s tím, ţe se tak dělo bez jednotné 

metodiky. Označení proto neodpovídala sobě navzájem a jedna sluţba měla v šesti 

společnostech různé číselné označení. 

2. Nevedlo se důsledné rozúčtování na jednotlivé nákladová střediska. 
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3. Nebylo moţné sledovat zákazníky, kteří se přesunuli z jedné kategorie do druhé, 

protoţe to neumoţňoval systém.  

Po fúzi 

1. Centrální správa kamenových dat SAP modulu CO – EXT, INT zakázky                 

a nákladová střediska jsou zakládány centrálně, příklady viz tabulka č. 2. To 

znamená, ţe pověření správci ruší a zakládají zakázky a nákladová střediska tak, 

aby odpovídala číselným označením sluţeb a liší se pouze v označení závodu.  To 

vede ke jednotnosti označení a větší přehlednosti. 

Tabulka č. 2     Příklady EXT a INT zakázek 

EXT 
RWE 

GasNet,s.r.o. 

VČP Net, 

s.r.o. 

SMP Net, 

s.r.o. 

JMP Net, 

s.r.o. 

Náhrada škody – distribuční 

poplatky 

942 017 002 573 019 002 372 017 002 272 017 002 

Oprava PZ 942 017 005 573 019 005 372 019 005 272 019 005 

Vytýčení plynovodu 942 011 001 572 011 001 272 011 001 272 011 001 

INT     

Interní audit 940 041 002 570 041 002 370 041 002 270 041 002 

Daňové poradenství 940 032 001 570 032 001 370 032 001 270 032 001 

Pojištění majetku 949 999 002 579 999 002 379 999 002 279 999 002 

Zdroj: interní zdroj 

2. Jednotné nastavení alokačních cyklů pro všechna DSO – nejprve se zpracovává 

finanční uzávěrka, posléze CO uzávěrka, kde probíhají alokační cykly. Poté se 

alokují sekundární náklady na jednotlivá střediska  zjistí se hospodářské 

výsledky jednotlivých středisek a jednotlivých zákaznických segmentů. Výsledkem 

je centralizace. 
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Příklad: Je účtovaný nájem – podle statistických hledisek se rozúčtuje podle m²                 

se rozpočítává na jednotlivá nákladová střediska (finanční oddělení, controlling, 

kapacita…)  

3. Implementace modulu SAP-COPA – kaţdý odběratel je zařazen do určité skupiny 

– VO, SO, MO, DOM. Pokud se zákazník přesune z jedné skupiny do jiné,           

před fúzí nebylo moţné sledovat vývoj jeho odběrů nebo případný odchod z trhu.  

Přínosem je, ţe při zavedení stejných identifikačních údajů je moţné sledovat 

zákazníka jako celek a jeho vývoj. 

4.4 PLÁNOVÁNÍ A REPORTING 

 

4.4.1 Finanční plán společnosti 
 

 Střednědobý plán 

Vymezuje cíle společnosti jako celku dlouhodobějšího charakteru zpravidla           

na období 3 - 5 let.  

Hlavním cílem je zefektivnění rozhodovacího procesu.  

Vyuţívá prostředků: 

- analýzy moţných budoucích rizik, 

- zhodnocení variant řešení moţných budoucích rizik, 

- podpory takových variant, které dlouhodobě optimalizují činnosti společnosti. 

Základní úkoly: 

- zajištění spolehlivé a bezpečné distribuce zemního plynu zákazníkům, 

- zajištění stavu likvidních prostředků, 

- vytváření rezerv pro budoucnost a uspokojování kapitálových zájmů, 

- zvýšení reálné hodnoty kapitálu. 
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 Roční finanční plán společnosti – rozpočet 

Smyslem rozpočtu je vymezit cíle podniku jako celku. Celý systém je charakterizován 

systémovým sjednocením jednotlivých plánovaných oblastí, které jsou plánovány formou 

výsledovek hospodářských středisek = profitcenter. Jedná se tedy o věcné vymezení úkolů.  

Základními výstupy finančního plánu je plánová výsledovka, plánová rozvaha, plánový 

peněţní tok a plánovací výkazy RWE. Tyto reporty jsou zvlášť ovlivněny klíčovými 

hodnotami investic, plovanými náklady a vývojem regulačních principů a parametrů.  

Roční finanční plán je součástí střednědobého plánu. 

Roční plán se dělí na měsíce čtvrtletí. 

 Roční plán peněžních toků (cash flow) 

Plán finančních toků je podkladem k zajištění likvidity společnosti a je důleţitým 

nástrojem pro její řízení v průběhu celého roku. Roční plán finančních toků zobrazuje 

finanční efekty podnikových aktivit a je nástrojem k zachování finanční rovnováhy. 

Součástí plánu finančních toků je způsoby zhodnocování volných finančních prostředků. 

Zhodnocování volných finančních prostředků probíhá prostřednictvím cashpoolingu 

v rámci skupiny RWE ČR. Nedostatek finančních prostředků je řešen úvěrováním v rámci 

skupiny RWE ČR. Vychází se ze schváleného finančního plánu společnosti pro příslušný 

rok a současně se do plánu finančních toků musí zahrnout výdaje a příjmy vyplývající 

z uzavřených smluvních vztahů minulých období. 

Před fúzí 

Interní reporting byl prováděn po jednotlivých společnostech. 

Po fúzi 

Změna nebyla tak podstatná, protoţe po fúzi se interně reportuje konsolidovaně – cash, 

zaměstnanci, náklady, investice atd. 

Příklad: dřívější zpracování se dělo v jednotlivých společnostech odděleně. To přinášelo 

potíţe ve výsledcích, protoţe kaţdá společnost uváděla rozdílné výsledky. Výhodou         

je sjednocení, přesnost a objektivita. 
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 Roční a střednědobý plán čerpání investičních prostředků 

Plán čerpání investičních prostředků zpracovává divize strategické správy plynárenského 

majetku. Během roku se průběţně zpracovávají prognózy a střednědobý plán. Ty jsou 

podkladem k různým hlášením a informacím pro ERÚ a jiné instituce. Zároveň slouţí jako 

podklad pro výpočty účetních a daňových odpisů, jeţ jsou součástí ostatních plánů (výkaz 

zisků a ztrát, cash-flow). 

Řízení ekonomiky uvnitř společnosti zahrnuje systém rozpočetnictví, který zajišťuje 

transformaci ročního finančního plánu a podnikových ekonomických cílů společnosti        

aţ do úrovně profitcenter. Na nich se sleduje skutečnost a plán hospodářského výsledku       

a jsou v nich promítnuty náklady nákladových středisek a náklady a výnosy zakázek. 

Plánování se uskutečňuje na controllingových objektech, coţ jsou nákladová střediska, 

zakázky a SPP prvky. SPP prvky slouţí výhradně k plánování investičních nákladů.  

 

4.4.2 Rozpočtování nákladů a výnosů 
 

Rozpočtování reţijních nákladů a výnosů na nákladových střediscích                         

a profitcentrech a na nákladových a výnosových účtech je důleţitou součástí činnosti 

společnosti. 

Výnosy – rozhodujícími jsou poloţky za prodej kapacity – plán distribuce, obsahuje prodej 

distribuční kapacity plynu v naturálním a hodnotovém vyjádření, další plánované poloţky 

a počty zákazníků. 

Náklady – rozhodujícími jsou skupiny: 

 náklady na kontroly, údrţbu a opravy plynovodních zařízení, 

 náklady na měření, 

 nákup zemního plynu na krytí ztrát a vlastní spotřeba plynu, 

 odpisy majetku, 

 osobní náklady, 

 finanční náklady, 

 daně. 
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Mezi největší nákladové poloţky patří nakupované sluţby podniků ve skupině. 

Jejich přehled je přibliţuje příloha č. 2. 

 

4.4.3 Plánování rozvahy 
 

Rozvaha – jeden ze základních účetních výkazů. Podává přehled o majetku 

podniku = aktivech a zdrojů jeho krytí = pasivech k určitému datu = rozvahovému dni.    

Na rozdíl od jiných účetních výkazů, např. zisku a ztráty, které ukazují hodnoty platné      

za určité období = tokové veličiny, zobrazuje rozvaha hodnoty platné k určitému okamţiku 

= stavové veličiny (náklady, výnosy a hospodářský výsledek). 

Aktiva jsou ve výkazu řazena podle likvidity od nejméně likvidních po nejlikvidnější. 

Součástí aktiv jsou i poloţky upravující jejich hodnotu – oprávky a opravné poloţky. Ty se 

chovají jako korekce daného aktiva. 

Pasiva se dělí na vlastní kapitál a cizí zdroje – dlouhodobé a krátkodobé závazky. 

Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici. Tzn., ţe součet aktiv 

se musí rovnat součtu pasiv.  

 

4.4.4 Koordinace prací při sestavování střednědobého plánu 
 

Základním dokumentem je plánovací kalendář RWE Transgas, a.s. vydávaný        

pro příslušný kalendářní rok. 

Plánovací práce jsou rozpracovány do interního pokynu, který obsahuje zejména: 

 termínované úkoly pro jednotlivé zodpovědné pracovníky za zpracování dílčích 

plánů 

 pokyny k sestavení investičního plánu 

 pokyny k plánování vybraných poloţek aktiv a pasiv 

 zvolenou metodu plánování  - nástroje plánování 

 způsob odsouhlasování vzájemných vztahů s podniky ve skupině 

 způsob závěrečného schvalování plánu společnosti 
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Nástrojem plánování je Plánování v Excelu 

Pouţívané plánovací tabulky mají předdefinovanou formu a obsahují poloţky nákladů        

a výnosů. Do připravených tabulek napíší kompetentní pracovníci – dodavatelé podkladů 

předpokládané hodnoty a soubory odešlou zpět. Tyto soubory vytvořené v Excelu             

je moţné transportovat do systému SAP Classic.  

Před fúzí 

Transport souborů byl prováděn v kaţdé ze společností jedním pracovníkem To znamená, 

ţe za šest společností to bylo šest pracovníků. 

Po fúzi 

Rozdílem je, ţe po fúzi tyto soubory transportuje pouze jeden pracovník, který zodpovídá 

za jejich správný přenos.  

 

4.4.5 Prognózy – aktualizace ročních rozpočtů 
 

Základ řízení společnosti tvoří vedle plánování proces monitoringu a cíleného 

řízení. Proces monitoringu obsahuje samotné sledování přijatých cílů a jejich řízení 

v rámci ujednaných cílů a rovněţ i kontrolu dosahovaných cílů. U očekávaných, 

významných odchylek od stanovených cílů je nutné přijmout taková opatření, jeţ povedou 

k optimalizaci dalšího vývoje hospodaření. 

V průběhu hodnoceného ročního období můţe dojít vlivem vnitřních i vnějších vlivů        

ke změnám původních východisek, která byla rozhodující pro stanovení rozpočtu                    

a hodnotících kritérií úseků a odborů. K zachycení těchto změn v průběhu roku slouţí 

právě prognózy. Aktualizace ročních rozpočtů tedy zachycuje změny od plánu běţného 

roku a je hlavním nástrojem krátkodobého řízení výsledků společnosti.  

To znamená, ţe během roku se zpracovávají prognózy čtvrtletně a před koncem roku        

se stavy aktualizují týdně, později téměř denně. Je to z důvodu, ţe vedení společnosti má 

zájem o co nejpřesnější hospodářský výsledek. 

Sestavování prognóz za jednotlivé úseky a odbory společnosti se řídí harmonogramem 

prací k tomuto účelu vydávaných odborem finančního controllingu a reportingu. 
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4.4.6 Výkaznictví 
 

Výkaznictví = reporting - tvoří základ operativního řízení a v návaznosti na to je 

hlavním podkladem pro plánování. Kontrolu výsledků řídících opatření zabezpečuje právě 

výkaznictví. Efektivní výkaznictví pomáhá rozpoznávat rizika a vyuţívat šance 

k optimalizaci hospodářského výsledku společnosti. 

Součástí hodnocení i plnění plánovaných úkolů je reporting RWE. 

Na základě platné legislativy předkládá společnost kaţdoročně účetní a technické výkazy 

Energetickému regulačnímu úřadu. Ze strany ERÚ můţe během roku vzejít poţadavek     

na další doplňující údaje nebo upřesnění poloţek.  

Podle zákona a jiných předpisů je společnost povinna také podávat hlášení a výkazy       

pro organizace jako je Český statistický úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká 

národní banka, atd. 

Před fúzí 

Pro všechny tři níţe uvedené změny, které byly zavedeny po fúzi platil stejný stav, to 

znamená nejednotnost předávaných informací.   

Po fúzi 

1. Výkaznictví stejně jako výkaznictví se vede centralizovaně. Toto umoţňuje snazší 

srovnávání společností a z toho vyplývající obhájení před auditem (plán energie). 

2. Tvoří se konsolidované sestavy na základě jichţ se reportuje jednatelům 

společnosti, na RWE Transgas, a.s. a RWE AG do Německa. Zpracovávají             

se pouze stavy za společnost DSO a ne za jednotlivé společnosti. Výhodou je 

sjednocení a čerpání údajů podle stejných kritérií. 

3. Jak bylo výše uvedeno, je podle zákona povinnost podávat informace státním 

organizacím, kterým se opět podávají jednotné údaje, z jednoho místa (zisk…). 
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5 VYHODNOCENÍ 

Fúze přinesla celou řadu výhod. Jestliţe ji hodnotím z pohledu skupin RWE, 

zjednodušila se jednoznačně struktura, coţ vyvolalo potřebnou optimalizaci řízení, 

především zjednodušení. Z finančního hlediska se fúze projevila v úsporách nákladů. 

Například co se týče elektronické fakturace, sníţil se stav účetních o jednoho pracovníka, 

náklady klesly ve spotřebě papíru o třetinu a také klesly poštovní náklady. V neposlední 

řadě je potřeba poznamenat i časovou úsporu, protoţe faktura se do systému dostane 

okamţitě po uloţení a s fakturou je moţné pracovat dál.  

V oddělení hlavní knihy je nejvýznamnější přínos fúze ve sjednocení metodiky, jak účtovat 

například opravné poloţky, za jak dlouhý čas a v jaké procentuální výši, kdy je brán ohled 

na solventnost odběratelů.  

Oddělení investičního majetku zajišťuje sjednocení značení všech plynárenských zařízení 

tak, aby nedocházelo k duplicitě označení, a dalším přínosem je zpracování agendy 

investic v jednom oddělení. To je zaměřeno pouze na investice, tudíţ se můţe věnovat 

správnému zařazování, vyřazování plynárenského zařízení, rekonstrukcím, kupním 

smlouvám. Protoţe tato agenda je velice náročná. 

Fúze přinesla v oddělení controllingu jednotnost ve značení EXT a INT zakázek. To vede 

k lepší přehlednosti a k rychlejšímu určení, které společnosti se daná zakázka týká. Další 

přínos fúze je v centralizaci zpracování údajů. Jsou jednotné, vybrané podle stejných 

kritérií. I oddělení plánování a reportingu zpracovává informace jednotně, jelikoţ za ně 

zodpovídá jeden pracovník. Konsolidované sestavy jsou předávány jednatelům společnosti, 

RWE Transgas, a.s. a RWE AG v Německu. I státní organizace jako Český statistický 

úřad, Ministerstvo průmyslu nebo Česká národní banka dostávají opět údaje vytvořené 

podle stejných kritérií. I v těchto dvou odděleních byly provedeny personální změny 

s úsporou tří zaměstnanců.  

Přestoţe se jedná o nepopulární krok a ze strany zaměstnanců na ni bylo nahlíţeno 

s obavou a velkým očekáváním, měla fúze za následek minimální personální změny.  

Dá se říci, ţe z hlediska metodiky vedení účetnictví fúze skutečně přinesla pozitivní efekt, 

a to v tom, ţe se dají informace podávat jednotně, přehledně a s větší vypovídací 

schopností z hlediska společnosti RWE jako celku i v rámci vzájemného porovnání 
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jednotlivých dceřinných společností, tj. RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, s.r.o., JMP Net, 

s.r.o., SMP Net, s.r.o.  
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6 ZÁVĚR 

 

 

Cílem mé práce bylo přiblíţení, jakým způsobem je vedeno účetnictví                    

ve společnosti RWE. Poukázat na to, ţe správné vedení účetnictví je pro kaţdou společnost 

velice důleţité a dodrţování zákonů zprůhledňuje hospodaření. Coţ je dokazováno 

předáváním informací státním institucím, jako je Český statistický úřad, Energetickému 

regulačnímu úřadu, Česká národní banka atd.  

Práce vás měla stručně seznámit s historií této obrovské firmy. Od jejího vzniku                

po současný stav. Její rozšíření na trhy ve východní části Evropy a tím i počátek působení 

na trhu v České republice.  

Dále práce popisuje sloţení společností RWE v České republice, Energetický zákon [1],         

na jehoţ základě proběhlo rozdělení společnosti RWE na distributora plynu a distributora 

plynovodní soustavy. Kapitola také seznamuje s teoretickým pojetím fúze a její 

implementací do skupiny RWE.  

Následující kapitola je věnována právnímu pojetí účetnictví, kde je ve stručnosti zmíněn 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [2], v souvislosti s řešenou problematikou. 

Čtvrtá kapitola přibliţuje metodiku vedení účetnictví s ohledem na činnosti, které byly 

zefektivněny realizovanou fúzí. Na názorných příkladech ukazuji proběhlé změny, kdy 

uvádím, jaká byla metodika před fúzí a zároveň po fúzi.  

Nejvýznamnější změnou bylo pro společnost: 

a) v oddělení hlavní knihy: 

účtování opravných poloţek, kdy se na základě kontrol a vyhodnocení nastavila jednotně 

tvorba opravných poloţek ve 100% výši jiţ po 6 měsících. 

b) v oddělení pohledávek a závazků: 

elektronická fakturace, s urychlením procesu vystavení a předání faktury.   

c) v oddělení investic:  
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1. přečíslování plynárenského zařízení, které zamezilo duplicitě číslování, jelikoţ nebyla 

důsledně sjednocena evidence. 

2. jednotnost struktury pouţití SPP prvků, coţ se promítá do jednotnosti vykazování.  

d) v oddělení controllingu: 

Sjednocení označení EXT, INT zakázek, které vede k větší přehlednosti a zjednodušení 

orientace. 

e) v oddělení reportingu 

došlo ke sjednocení podávání informací podle stejných kritérií a centralizovaně.  

Poslední část práce je věnována zhodnocení. Jsou zde uvedeny dopady změn na jednotlivá 

oddělení s uvedením konkrétních příkladů. 
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Příloha č. 1   Nakupované služby SLA 

 

 

 

Název SLA Poskytovatel 

SLA Controlling in Capacity RWE GasNet, s.r.o. 

SLA Copany office management RWE GasNet, s.r.o 

SLA Personál and Remuneration RWE GasNet, s.r.o. 

SLA IT a Service Coordination RWE GasNet, s.r.o. 

SLA Finance RWE GasNet, s.r.o. 

SLA Strategie a sluţby PK RWE GasNet, s.r.o. 

SLA odbor PK JMP Net, s.r.o. 

SLA Odbor PK subdodávka JMP Net RWE GasNet, s.r.o. 

SLA Strategie DS RWE GasNet, s.r.o. 

SLA Strategie plánování DS RWE GasNet, s.r.o. 

SLA Územní a kapacitní rozvoj DS RWE GasNet, s.r.o. 

SLA Vedení úseku správy DS JMP Net, s.r.o. 

SLA Vedení odboru správy MN RWE GasNet, s.r.o. 

SLA operativního plánování DS JMP Net, s.r.o. 

Zdroj: interní zdroj 
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Příloha č. 2        Společnosti skupiny RWE Energy v České republice 
 

 
Název společnosti IČ Sídlo společnosti 

1. 
Jihomoravská plynárenská, 

a.s. 
49970607 Plynárenská 499/1, 657 02  Brno 

2. RWE Energie a.s. 49903209 Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem 

3. 
Severomoravská 

plynárenská, a.s. 
47675748 

Plynární 2748/6, 702 72  Ostrava - 

Moravská Ostrava 

4. 
Východočeská plynárenská, 

a.s. 
60108789 

Praţská 702, 500 04  Hradec Králové 

4 

5. JMP Net, s.r.o. 27689841 Plynárenská 499/1, 657 02  Brno 

6. RWE GasNet, s.r.o. 27295567 Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem 

7. SMP Net, s.r.o. 27768961 
Plynární 420/3, 702 72  Ostrava – 

Moravská Ostrava 

8. VČP Net, s.r.o. 27495949 
Praţská 702, 500 04  Hradec Králové 

4 

9. 
RWE Distribuční sluţby, 

s.r.o. 
27935311 Plynárenská 499/1, 657 02  Brno 

10. RWE Gas Strorage, s.r.o. 27892077 
V Olšinách 75/2300, 110 00  Praha 

10 

11. RWE Interní sluţby, s.r.o. 27116191 Vyskočilova 1481/4, 140 00  Praha 4 

12. RWE IT Czech s.r.o. 27260291 
Plynárenská 499/1, 657 02  Brno, 

Zábrdovice 

13. RWE Key Accont CZ, s.r.o. 28416163 
Limuzská 12/3135, 100 98  Praha 10, 

Strašnice 

14. RWE Plynoprojekt, s.r.o. 60193484 
U Plynárny 223/42, 140 21  Praha 4 – 

Michle 

15. Net4gas, s.r.o. 27260364 
Na Hřebenech II 1718/8, 140 21  

Praha 4 – Nusle 

16. RWE Transgas, a.s. 26460815 Limuzská 12/3135, 110 00  Praha 10 

17. 
RWE Zákaznické sluţby, 

s.r.o. 
27935221 

Plynární 2748/6, 702 72  Ostrava – 

Moravská Ostrava 

Zdroj: interní zdroj
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 Příloha č. 3         Přehled SPP prvků pro rok 2010                             
NÁVRH SPP PRVKY 2010       

PRVEK SPP          Název 

  
  N

et
 

N
et

 

RR       
investiční 

strom 
NJMP NSMP NVCP NGAS   

1.XX100001.2110 1.20100001.2110 1.30100001.2110 1.50100001.2110 1.94100001.2110 Odkup - POZEMKY 

1.XX100002.2213 1.20100002.2213 1.30100002.2213 1.50100002.2213 1.94100002.2213 Odkup najatých VTL sítí 

1.XX100002.2217 1.20100002.2217 1.30100002.2217 1.50100002.2217 1.94100002.2217 Odkup nových VTL sítí 

1.XX100002.2223 1.20100002.2223 1.30100002.2223 1.50100002.2223 1.94100002.2223 Odkup najatých MS 

1.XX100002.2228 1.20100002.2228 1.30100002.2228 1.50100002.2228 1.94100002.2228 Odkup nových MS 

1.XX100002.2313 1.20100002.2313 1.30100002.2313 1.50100002.2313 1.94100002.2313 Odkup najaté PRS VTL/VTL 

1.XX100002.2315 1.20100002.2315 1.30100002.2315 1.50100002.2315 1.94100002.2315 Odkup nové PRS VTL/VTL 

1.XX100002.2323 1.20100002.2323 1.30100002.2323 1.50100002.2323 1.94100002.2323 Odkup najaté RS VTL/MS 

1.XX100002.2325 1.20100002.2325 1.30100002.2325 1.50100002.2325 1.94100002.2325 Odkup nové RS VTL/MS 

1.XX100002.2328 1.20100002.2328 1.30100002.2328 1.50100002.2328 1.94100002.2328 Odkup najaté RS MS/MS 

1.XX100002.2329 1.20100002.2329 1.30100002.2329 1.50100002.2329 1.94100002.2329 Odkup nové RS MS/MS 

1.XX100003.2228 1.20100003.2228 1.30100003.2228 1.50100003.2228 1.94100003.2228 Odkup - PŘÍPOJKY 

1.XX100004.2216 1.20100004.2216 1.30100004.2216 1.50100004.2216 1.94100004.2216 Věcná břemena - VTL 

1.XX100004.2226 1.20100004.2226 1.30100004.2226 1.50100004.2226 1.94100004.2226 Věcná břemena - MS 

1.XX100004.2314 1.20100004.2314 1.30100004.2314 1.50100004.2314 1.94100004.2314 Věcná břemena - PRS VTL/VTL 

1.XX100004.2324 1.20100004.2324 1.30100004.2324 1.50100004.2324 1.94100004.2324 Věcná břemena - RS VTL,MS/MS 

1.XX100006.2331 1.20100006.2331 1.30100006.2331 1.50100006.2331 1.94100006.2331 Plynoměry - do 40 tisíc (od G10 vč.) 

1.XX100006.2332 1.20100006.2332 1.30100006.2332 1.50100006.2332 1.94100006.2332 Plynoměry - nad 40 tisíc  

1.XX100006.2333 1.20100006.2333 1.30100006.2333 1.50100006.2333 1.94100006.2333 Plynoměry - malé (do G6 vč.) 

1.XX100006.2431 1.20100006.2431 1.30100006.2431 1.50100006.2431 1.94100006.2431 Stroje a zařízení - do 40 tisíc (přepočítávače) 

1.XX100006.2432 1.20100006.2432 1.30100006.2432 1.50100006.2432 1.94100006.2432 Stroje a zařízení - nad 40 tisíc (přepočítáváče) 

1.XX100007.2211 1.20100007.2211 1.30100007.2211 1.50100007.2211 1.94100007.2211 SKLUZY - VTL rekonstrukce 

1.XX100007.2212 1.20100007.2212 1.30100007.2212 1.50100007.2212 1.94100007.2212 SKLUZY - VTL nová výstavba 

1.XX100007.2221 1.20100007.2221 1.30100007.2221 1.50100007.2221 1.94100007.2221 SKLUZY - MS rekonstrukce 

1.XX100007.2222 1.20100007.2222 1.30100007.2222 1.50100007.2222 1.94100007.2222 SKLUZY - MS nová výstavba 

1.XX100007.2311 1.20100007.2311 1.30100007.2311 1.50100007.2311 1.94100007.2311 SKLUZY - VTL RS rekonstrukce 

1.XX100007.2312 1.20100007.2312 1.30100007.2312 1.50100007.2312 1.94100007.2312 SKLUZY - VTL RS nová výstavba 

1.XX100007.2321 1.20100007.2321 1.30100007.2321 1.50100007.2321 1.94100007.2321 SKLUZY - MS RS rekonstrukce 

1.XX100007.2322 1.20100007.2322 1.30100007.2322 1.50100007.2322 1.94100007.2322 SKLUZY - MS RS nová výstavba 

1.XX100008.1200 1.20100008.1200 1.30100008.1200 1.50100008.1200 1.94100008.1200 Software 

Zdroj: interní zdroj 
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Příloha č. 4 Tvorba SPP prvků             

    

SBĚRNÉ PRVKY  
 
 

  

číslo 
Net 

číslo 
Net 

rok rok pořadové číslo 
 

koncovka investičního stromu 

1 . X X 1 0 0 0 0 1 . X X X X 
    

 

 

 

PRVKY STAVEB 
 

  

číslo 
Net 

číslo 
Net 

číslo stavby EVIS 
 

koncovka investičního stromu 

1 . X X 0 0 0 0 0 1 . X X X X 
 

 

RWE GasNet       9          4 

 

JMP Net        2          0 

 

SMP Net        3          0 

 

VČP Net          5          0 
Zdroj: interní zdroj 

 

číslo přiřazeno mechanicky  

číslo se vygeneruje po 

zaloţení stavby do EVIS 

SPP%202010_DSO.xls#'Koncovky inv.stromu'!A1#'Koncovky inv.stromu'!A1
SPP%202010_DSO.xls#'Koncovky inv.stromu'!A1#'Koncovky inv.stromu'!A1
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Příloha č. 5 Koncovky investičního stromu 
 

1 Investice do DNM 232 RS,OS - VTL,MS/MS 

11 Koncese 2321 Reko RS VTL/MS 

12 Software investiční 2322 Nová výst. RS VTL/MS 

13 Nabytá práva 2323 Odkup naj. RS VTL/MS 

14 Studie, generely 2324 Dodat. zřiz. VB RS VTL,MS/MS 

141 Generely 2325 Odkup nové RS VTL/MS 

142 Studie vstupují do IFRS 2326 Reko RS MS/MS 

143 Studie nevstupují do IFRS 2327 Nová výst. RS MS/MS 

15 Ostatní (TDD) 2328 Odkup naj. RS MS/MS 

16 Přípravné náklady invest 2329 Odkup nové RS MS/MS 

211 Pozemky 233 Plynoměry 

212 Budovy (neplyn. charakteru) 2331 Plynoměry do 40 tis.Kč (od G10 vč.) 

213 Vestavby nájemce 2332 Plynoměry nad 40 tis.Kč 

214 Ostatní 2333 Plynoměry malé (do G6 vč.) 

22 Rozvodná síť 234 Zařízení k dálkovému ovládání 

221 Vysokotlaká zařízení 235 Dálkově ovládané kabely 

2211 VTL Rekonstrukce 236 Tepelná čerpadla plynu 

2212 VTL Nová výstavba 237 Zásobníky 

2213 VTL Odkup najatých VTL sítí 238 Ostatní-CNG, tepelné hospodářství 

2214 VTL PKO rekonstrukce 24 Vybavení 

2215 VTL PKO nová výstavba 241 Vozový park 

2216 VTL dodatečně zřizovaná VB 242 Vybavení kanceláří a obchod.míst 

2217 VTL Odkup nových VTL sítí 2421 Vybavení do 40 tis.Kč 

222 Středotlaká, nízkotlaká zařízení 2422 Vybavení nad 40 tis.Kč 

2221 MS Rekonstrukce 243 Stroje a zařízení 

2222 MS Nová výstavba 2431 Stroje a zařízení do 40 tis.Kč 

2223 MS Odkup najatých MS 2432 Stroje a zařízení nad 40 tis.Kč 

2224 MS PKO rekonstrukce 244 Výpočetní technika 

2225 MS PKO nová výstavba 2441 Výpočetní technika do 40 tis.Kč 

2226 MS dodatečně zřizovaná VB 2442 Výpočetní technika nad 40 tis.Kč 

2227 MS dary PZ 245 Ostatní 

2228 MS Odkup nových sítí 2451 Ostatní do 40 tis.Kč 

223 Ostatní 2452 Ostatní nad 40 tis.Kč 

23 Předávací,regulační stanice 25 IT technologie IS 

231 PRS, OS - VTL/VTL 2510 IT technologie    

2311 Reko PRS  VTL/VTL 2511 Telco infrastruktura 

2312 Nová výst. PRS VTL/VTL   

2313 Odkup naj. PRS VTL/VTL 3 Investice do DFM 

2314 Dod. zřiz.VB PRS VTL/VTL   

2315 Odkup nové PRS VTL/VTL   
Zdroj: interní zdroj 


