
 

 

 

 



  

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRAKT 

 

Diplomová práce s názvem „Finanční plán v podmínkách středně velké výrobní společnosti“ 

se věnuje problematice tvorby krátkodobého finančního plánu. Finanční plánování patří mezi 

klíčové strategické oblasti v řízení podniku. Pomocí plánu firma stanoví své strategické a 

operativní cíle a kontroluje jejich dosažení.  

Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část shrnuje všechny důležité poznatky z oblasti 

tvorby krátkodobého finančního plánu. Jsou zde charakterizovány cíle a struktura finančního 

plánu, metody tvorby finančního plánu a jejich následná kontrola. 

Praktická část obsahuje analýzu současného průběhu procesu tvorby krátkodobého finančního 

plánu ve společnosti Gumárny Zubří a.s. V závěru práce je zhodnocen stav procesu tvorby 

plánu, popsány zjištěné přednosti a nedostatky a navržena doporučení na jejich odstranění.  
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SUMMARY 

 

This master thesis, called Financial plan in terms of medium-sized manufacturing company, is 

focused on issue of short-term financial plan creation. Financial planning is part of the key 

strategic areas of running a company. The company sets its strategic and operative aims and 

checks their achievements, which is done by means of a plan.  

The thesis is devided into two parts. The theoretical part summarizes all important pieces 

of knowledge from the area of short-term financial plan creation. Aims and financial plan 

structure are characterized there and so are methods of financial plan creation and their 

consequent audit. 

The practical part contains of current analysis course of the process of short-term financial 

plan creation in the company Gumárny Zubří Inc. There is the state of creation process 

evaluated, described discovered merits and deficiencies and sugessted recommendation 

and their elimination in the conclusion of this thesis.  
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1. ÚVOD 

 

Nelze očekávat, že tato diplomová práce podá komplexní návod, jak úspěšně vyřešit zlepšení 

tvorby krátkodobého finančního v dané společnosti, ale doufám, že výsledky této práce 

poskytnou managementu alespoň téma k zamyšlení a případně některé návrhy řešení projedná 

ve vedení společnosti s možností jejich zavedení do praxe příštích období. 

 

Dle závěrů z dotazníkového šetření, které proběhlo v 12/2011, Svazu průmyslu a dopravy ČR 

a České národní banky, bude letošní rok v českém průmyslu ve znamení zpomalení naší 

ekonomiky a zhoršování některých ukazatelů, ať už jde o slabší poptávku, nižší investiční 

výdaje či pokles zaměstnanosti. Firmy se také obávají zhoršení dostupnosti úvěrů a mají 

kritické výhrady ke stavu podnikatelského prostředí, které se podle nich v zásadě nelepší. 

Podniky ale prozatím nepanikaří, není mezi nimi patrný hluboký pesimismus. Na současnou 

situaci jsou totiž mnohem lépe připraveny, na rozdíl od let 2008 a 2009 a podle toho se také 

chovají. Domácí poptávka nám ovšem dupla na brzdu. Může za to růst domácí 

nezaměstnanosti, některé vládní úspory a reformy a vzrůstající nejistota mezi obyvatelstvem. 

Z těchto důvodů je mezi podniky vidět opatrnost z pohledu letošních investic. Dále se snaží 

hledat nové trhy , aby mohli rozdělit export mimo trhy Evropské unie. 

 

Cílem mé diplomové práce je provedení analýzy procesu tvorby finančního plánu 

v návaznosti na ostatní plány v akciové společnosti Gumárny Zubří včetně zpracování  

rámcového návrhu řešení případných nedostatků zjištěných při analýze. Vzhledem         

k rozsahu diplomové práce bych se v praktické části zaměřila zejména na vytvoření 

krátkodobého - ročního finančního plánu ve společnosti Gumárny Zubří a.s. Při zpracování 

této práce jsem vycházela z odborné literatury, firemní dokumentace a také z poznatků a 

zkušeností odpovědných pracovníků společnosti.  

 

Finanční plánování je mimořádně náročná, obtížná a odpovědná činnost finančních manažerů 

a kontrolorů. Tvůrci těchto plánů musí brát v úvahu celou řadu faktorů a jejich úkolem je 

vytvořit na základě získaných informací konzistentní finanční dokument, který znázorňuje 

současnou a zejména budoucí finanční pozici podniku. [1] 
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2. PLÁNOVÁNÍ 

 

Budete se možná ptát: „Jak mohu plánovat budoucnost, kterou neznám?“ Jistě, jde to jen 

podmíněně. Ale člověk může říci, jak by to rád měl. Čeho chce dosáhnout. Kam má cesta vést 

a kdy se dostaví spokojenost. Plánování je typický podnikatelský úkol, nezbytný pro aktivní 

vytváření vývoje podniku. Je výrazem vůle, tvořivé a představivé schopnosti podnikového 

vedení a mění pasivní chování v aktivní řízení.  Plánování proto potřebujeme pro náš řídící 

systém jako základ a je také měřítkem úspěchu. [2] 

 

Plánování je neocenitelným procesem, který vytváří představu o tom, co je a co naopak není 

dosažitelné, poskytuje cesty, čísla a zpětnou vazbu, umožňující fungování celého řídícího 

procesu. [3]  

 

Finanční plánování je mimořádně náročná, obtížná a odpovědná činnost finančních manažerů 

a kontrolorů. Tvůrci těchto plánů musí brát v úvahu celou řadu faktorů a jejich úkolem je 

vytvořit na základě získaných informací konzistentní finanční dokument, který znázorňuje 

současnou a zejména budoucí finanční pozici podniku. [1]   

2.1 Typy plánů  

V zaběhlých společnostech jsou odpovědnými pracovníky zpracovávány různé strategické a 

operativní plány, které se stávají základem pro finanční plány podniku. Jednotlivé typy plánů 

můžou být rozčleněny podle různých hledisek:  

 

1. Časové hledisko  

- dlouhodobé ( koncepční ) plány – 5 let,  

- střednědobé plány – 2-3 let,  

- krátkodobé plány – roční, čtvrtletní, měsíční, dekádní, týdenní, denní, hodinové.  

 

Mezi velikostí podniku a soustavou plánů z časového hlediska je úzká vazba. U malých 

podniků se běžně plánuje „ze dne na den“ a roční plán se považuje za dlouhodobý. Oproti 

tomu velké mezinárodní podniky mohou plánovat na 10 let a pak pětileté plány jsou 
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považovány za střednědobé. Dlouhodobé plány jsou nejobtížněji sestavitelné, protože jejich 

data mají významný vliv na budoucí úspěch společnosti. 

 

2. Věcné (obsahové) hledisko 

- Operativní plány stanovují konkrétní postupy a prostředky realizace až na nejnižší části a 

vztahují se k velmi krátkým časovým obdobím.  

- Taktické plány se zpracovávají a realizují na střední úrovni řízení. Základem je roční plán a 

jsou přechodem od strategie do reality.  

- Koncepční (dlouhodobé, vycházející ze strategie podniku).  

 

3. Speciální typy plánů  

- Akční plány, které slouží k bezprostřední potřebě splnění daného úkolu.  

- Příležitostní plány se sestavují tehdy, jestliže se vyskytuje nějaká příležitost, s níž se v plánu 

nepočítalo.  

- Reakční plány, které slouží pro odstranění překážek. Reagují na vzniklé potíže. [1]   

 

2.2 Zásady dobrého plánování 

 Plán zahrnuje všechny útvary podniku,  

 

 části plánu jsou věcně a časově sladěny,  

 

 plán sestavují řídící pracovníci, kteří budou odpovědni za jeho uskutečnění,  

 

 plánování je celoroční aktivita, spojená s trvalou kontrolou,  

 

 plán je pružný a upravuje se podle měnících se vnějších podmínek a vnitřních 

předpokladů tak, aby byl stále reálný,  

 plánování je systematické, tzn. že se přidržuje určité metodiky a sestavuje se                

v písemné formě. [4]  

 

Můžeme říci, že dobré plánování je vždy kompromisem mezi tím čeho chceme dosáhnout a 

tím, co nás k tomu vedlo.  Plány proto musí být tvořeny tak, aby jen nekopírovaly ty minulé, 



- 12 -  

ale byly plné nové nových podnětů, iniciativy a obsahovaly plánované zlepšení, měly sílu a 

fantazii. 

 

Abychom se vyhnuli negativním překvapením v průběhu, ale hlavně na konci roku, je důležité 

vždy hlavní rizika plánu zaplánovat do prvního čtvrtletí roku.  

 

2.3 Cíle finančního plánování  

Dobře řízený podnik by měl neustále sledovat plnění cílů ve všech úrovních v důležitých 

oblastech. Můžeme mezi ně zařadit následujících osm oblastí: [5]   

 Pozice na trhu 

 Inovační aktivita 

 Produktivita 

 Rentabilita 

 Způsob fungování a vývojové tendence managementu firmy 

 Výkonnost pracovníku a jejich postoj k firmě 

 Vztahy mezi podnikem a veřejností, názor veřejnosti na podnik a jeho vývoj, hmotné a 

finanční zdroje a jejich zajištěnost 

 

2.4 Zásady finančního plánování  

V této oblasti se můžeme setkat s různým pojetím. Literatura tyto zásady rozděluje na ty, 

které se týkají metodologických principů finančního řízení a na specifické zásady. Mezi 

metodologické principy finančního řízení patří: [6]   

 

1. Princip preference peněžních toků – zdůrazňuje, že je potřeba mít na paměti, aby        

v plánovaném horizontu podnikové příjmy převažovaly nad výdaji. Preference 

peněžních toků je důležitá pro řízení likvidity podniku. 

2. Princip respektování času – tato zásada vybízí k tomu, aby byl preferován dřívější 

příjem před pozdějším, je-li nominální hodnota porovnávaných příjmů stejná. Protože 

dřívější příjem může podnik využít k dalšímu investování a dochází tak k jeho 

zhodnocování. 

3. Princip respektování a minimalizace rizika – tento princip preferuje získání peněz        

s menším rizikem před získáním stejného množství peněz s větším rizikem. 
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4. Princip čisté současné hodnoty – podle tohoto principu by měl podnik provádět jen 

takové činnosti, jejichž čistá současná hodnota je kladná. 

5. Princip optimalizace kapitálové struktury podniku – tato zásada nabádá k tomu, aby 

podnik věnoval dostatek péče optimálnímu složení kapitálové struktury, která by 

přispívala k finanční stabilitě podniku a ke zvyšování jeho tržní hodnoty. 

 

Ze specifických zásad podnikového finančního plánování lze uvést například zásadu 

dlouhodobého finančního plánování, která spočívá v tom, že dlouhodobé finanční cíle by 

měly být nadřazené krátkodobým ( operačním ) cílům. Dále zásadu reálné dosažitelnosti 

podnikových finančních cílů, zásadu periodické aktualizace podnikových finančních plánů, 

zásadu omezování finančních rizik, atd. To jsou doporučované specifické zásady, jež rozšiřují 

výše prezentované metodologické principy finančního řízení podniku. [6] 

 

Při sestavování ročního finančního plánu může společnost tyto principy považovat za dobré 

doporučení, ale nesmí zapomínat, že plán musí vycházet z reálného základu, musí být  

srozumitelný a při jeho sestavování musí panovat vzájemná shoda mezi manažery a ostatními 

pracovníky společnosti.   

 

2.5 Obsah finančního plánování 

Finanční plánování lze chápat jako formalizované rozhodování o způsobu financování, o 

vkládání finančních zdrojů do výnosového majetku a o peněžním hospodaření. Jeho základem 

je dlouhodobý finanční plán, zabývající se dlouhodobými zdroji a dlouhodobými potřebami. 

Cíle dlouhodobého plánu se promítají do ročního finančního plánu, který společně s rozpočty 

slouží ke krátkodobému finančnímu řízení podniku.  

 

Roční finanční plán je součástí plánu podnikového a je také nástrojem finančního řízení 

podniku. [4]  
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3. STRUKTURA  PLÁNU 

 

Celkový podnikový plán je rozdělen na jednotlivé dílčí celky tak, aby celkový roční plán 

v součtu zůstal nezměněn. Tímto způsobem také poznáte jaké úsilí musí jednotlivé dílčí celky 

vyvinout, aby byl celkový plán splněn.  

   

3.1 Způsob sestavení plánu 

Můžeme říci, že už proces tvorby finančního plánu je stejným přínosem pro společnost jako 

jeho konečný výsledek. Vzájemná spolupráce všech odpovědných pracovníků během tvorby 

plánu přispívá ke zlepšení vzájemné komunikace, motivace plán následně plnit a vzájemné 

spolupráce i při jiných činnostech během plnění operativních pracovních povinností.  

 

Nejen při realizaci, ale i při tvorbě finančního plánu je potřeba dodržovat určité na sebe 

navazující kroky, aby sestavený finanční plán byl kvalitní.  

 

3.2 Dlouhodobý plán 

Strategický plán podniku funguje jako rámcový záměr podniku na střední nebo dlouhé 

období. Umožňuje spolupracovníkům lépe pochopit, o co firmě v níž pracují jde. Posílí se tím 

jejich motivace více se zapojit na naplňování cílů. [4]   

 

Jednotlivé složky strategického plánu odpovídají jednotlivým funkčním strategiím. Dílčí 

plány jsou obvykle tvořeny plánem prodeje a marketingu, plánem výroby, plánem investic, 

plánem výzkumu a vývoje, plánem zásobování, personálním a finančním plánem. Odlišnosti 

těchto plánů od funkční strategie, spočívají v tom, že plány obsahují jednoznačnou specifikaci 

aktivit, které je třeba zabezpečit s jejich časovým určením a vymezením subjektů 

odpovědných za realizaci.  

 

Mezi jednotlivými dílčími plány existují úzké vazby a jejich postavení v hierarchické 

struktuře odpovídá i časová posloupnost zpracování ( viz. obr. č. 1.2.1 ). Hlavní postavení 

soustavě dílčích plánů zaujímá finanční plán, který je integrující a má charakter komplexního 

plánu. Zabezpečuje realizaci strategického plánu potřebnými finančními zdroji, které mohou 

být vytvořeny buď vlastní činností podniku nebo získány z vnějšku. [7]   
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Obr. č. 3.2.1: Struktura strategického plánu 

 

Zdroj: FOTR, J. Strategické a finanční plánování. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing. 1999. 152 s. ISBN 80-

7169-694-3. 

 

Finanční plánování probíhá jako dlouhodobé plánování a krátkodobé plánování. Dlouhodobý 

finanční plán podniku obsahuje: [8]  

- analýzu finanční situace podniku 

- plán tržeb 

- plán cash flow 

- plánovanou rozvahu 

- investiční rozpočet 

- rozpočet externího financování. 

 

3.3 Krátkodobý plán  

Dlouhodobý finanční plán slouží pro rozhodování o skutcích v přítomnosti s účinkem             

v budoucích letech. Krátkodobý finanční plán zachycuje činnost, která efektivně využívá 

zdroje pořízené v minulosti a vytváří předpoklady pro plnění finančních cílů v budoucnosti. 

Jinými slovy roční finanční plán zpřesňuje a konkretizuje záměry pro první rok                       

v dlouhodobém finančním plánu, a proto se na něj pohlíží jako na jeho prováděcí součást.[4]  

 

Krátkodobé plánování by mělo průběžně reagovat na změny vnějších a vnitřních podmínek a 

vyhodnocovat plnění cílů podniku a zjištěné analyzované výsledky začleňovat do aktualizací 
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plánů s běžnou hospodářskou činností a spočívá především v plánování peněžních příjmů a 

výdajů a v obstarávání krátkodobých finančních zdrojů s cílem zajištění likvidity. Podnik 

musí mít jistotu, že má dostatek peněžních prostředků na úhradu svých závazků. 

 

Krátkodobý roční plán je vybudován v těchto krocích:  

1. Pro celý podnik je sestaven roční plán. 

2. V tomto plánu jsou promyšleny podnikové cíle. 

3. Celkový roční plán je rozdělen pro jednotlivé řízené vnitropodnikové úseky. 

 

Struktura plánu vychází z jednotlivých činností podniku, které jsou výsledkem dělby práce 

uplatněné v podniku. Žádnou z nich nelze plánovat odděleně, bez ohledu na vazby s ostatními 

činnostmi. Respektování této skutečnosti představuje jednu z nejdůležitějších zásad 

plánování. [8]  

 

3.3.1 Plán marketingu 

Předpokladem pro torbu plánu marketingu jsou provedené analýzy trhu, marketingové 

analýzy, analýzy konkurence a také různé marketingové strategie. Marketingový plán je 

obvykle zpracováván zvlášť pro každou výrobkovou skupinu. Ucelený marketingový plán 

poskytuje výchozí informace a podklady pro plánování všech ostatních plánů v podniku. 

Vychází z něj především plán výroby, výrobních kapacit, finanční plán, investiční plán a 

ostatní plán.  

 

3.3.2 Plán výroby 

Druhým krokem při tvorbě komplexního finančního plánu je plán výroby, který přímo 

navazuje na plán marketing a slučuje ho s danými kapacitními možnostmi podniku. Součástí 

plánu výroby je rozplánování celého sortimentu v daném objemu a to dle jednotlivých 

výrobků, výrobkových skupin či výrobkových oborů, při dodržení výrobní kapacity, možností 

surovinových zdrojů a počtu pracovníků.  

 

Výrobu a prodej pomáhají zajistit obslužné a pomocné činnosti, které se plánují současně 

s plánem výroby. Důležitou součástí plánu výroby je plán spotřeby energií a plán dopravy, jak 

vnitropodnikové, tak externí - smluvní. 
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Spotřeba energií je stanovena podle výhledu norem, což může v průběhu roku představovat 

problém díky změně vývoje norem spotřeb a vývoje cen. Mezi nejdůležitější faktory, které 

ovlivňují spotřebu energií patří:  

- vývoj výrobních technologií  

- inovace výrobních technologií 

- změna vývoje inflace 

- změna vývoje devizových trhů 

 

3.3.3 Plán nákupu 

Podstatnou úlohou plánu nákupu je zajištění dostatečného materiálu, surovin, energie, 

pomocného materiálu, náhradních dílů apod. pro podnikovou výrobu a veškeré její ostatní 

činnosti, vč. určení optimální výše zásob v souladu s kapacitami skladovacích ploch a 

finanční optimalizace daného procesu.  

 

Podnik musí mít stanovenou vlastní nákupní strategii pro celý rozsah sortimentu materiálů 

potřebných pro výrobu, provoz a správu s přihlédnutím na vnitřní i vnější podmínky. Mezi 

nejdůležitější vnější podmínky patří relace nabídky a poptávky vč. stavu na nákupním trhu. 

Přihlédnout je potřeba také na tyto faktory: 

- makroekonomické  

- politické 

- technologické 

- ekologické  

- sociální okolí. 

 

Cena a spotřeba u přímého materiálu ne stanovena podle výhledu norem. U nepřímého, 

režijního materiálu je cena a spotřeba stanovena dle statistiky let minulých a odborného 

odhadu zodpovědných pracovníků. 

 

Plán nákupu je tvořen:  

- plánem spotřeby, který je dán plánem výroby 

- plánem nákupu, který je dán plánem spotřeby 

- plánem zásob. 
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3.3.4 Plán výzkumu a vývoje  

Plán výzkumu a vývoje vychází z požadavků výrobního procesu a požadavků trhu. Mezi 

požadavky výrobního procesu můžeme zařadit: 

- technický rozvoj 

- inovace v oblasti technologií 

- inovace z vlastní výzkumné činnosti 

 

Do oblasti požadavků trhu můžeme zařadit: 

- inovace výrobků 

- příprava nových výrobků 

- oblast designu 

 

Podstatné pro tvorbu tohoto plánu budou informace a signály z provedených analýz trhu, 

analýz konkurence, rozborů životních cyklu výrobků a analýzy výrobní struktury podniku. 

Plánované investice do výzkumu a vývoje podniku mají být plánovány s ohledem na jejich 

efektivnost a možnost následné realizace jejich výsledků do činnosti podniku.   

 

3.3.5 Plán obnovy a údržby dlouhodobého hmotného majetku 

Plán obnovy a údržby dlouhodobého hmotného majetku je většinou složen z těchto dvou 

částí: 

- Plán oprav a údržby 

- Plán nákupu a likvidace  

 

Plánování obnovy a údržby dlouhodobého hmotného majetku je v symbióze s plánováním 

investičním, které  navazuje na finanční plánování a plánování výrobních kapacit a rozsahu 

výrobu. Z plánu výroby a jejich kapacit vzejdou požadavky na obnovu či nákup výrobního 

zařízení a jiného dlouhodobého hmotného majetku. Úkolem finančního plánování je najít 

dostatečné finanční zdroje na krytí těchto požadavků a propočítat efektivitu a rizikovost 

těchto investic. 
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3.3.6 Plán finanční  

Ve struktuře podnikového plánu zaujímá finanční plán své specifické místo. Je to dáno tím, že 

má vazbu na všechny ostatní plány a vzájemně se s nimi prolíná. Součástí finančního 

plánování je i rozhodnutí o financování běžných, investičních a mimořádných činností. 

Finanční plán se snaží dosáhnout dlouhodobého finančního cíle podniku. Krátkodobý finanční 

plán podniku tvoří: 

- plánovaná výsledovka 

- plánovaná rozvaha 

- roční plán cash flow 

- rozpočet peněžních příjmů 

- rozpočet peněžních výdajů 

 

Jako základ pro všechna finanční rozhodnutí je potřeba brát do úvahy faktor času a také 

rizika. Proto je potřeba již při tvorbě finančního plánu provádět finanční analýzu.                  

Po vytvoření finančního plánu následuje finanční kontrola, která je součástí controlingu. 

 

3.3.7 Plán lidských zdrojů  

Plán lidských zdrojů je zpracován v požadovaném počtu a  kvalifikační a profesní struktuře. 

Dle požadavků je členěn na příslušné počty výrobních dělníků, a to jak úkolových tak 

režijních, a technicko-hospodářských pracovníků potřebných pro zajištění daného plánu 

výroby. Při jeho tvorbě je brán zřetel na plánování profesního růstu, individuální potřeby 

rozvoje pracovníků a vhodné pracovní podmínky. Během plánování lidských zdrojů dochází 

k těsnému propojení s ostatními plány. Jedná se především o plán výroby a plán finančních 

zdrojů. Významnou roli zde hraje stanovení mzdových nákladů.  

 

3.3.8 Rozpočtování  

Jednotlivé rozpočty nám slouží k tomu, aby zhotovený finanční plán nezůstal jen plánem    

„na papíře“. Rozpočty již obsahují přímo zadané úkoly v oblasti nákladů, výnosů, příjmů, 

výdajů a zisku pro jednotlivé provozní jednotky. Jestliže se v průběhu rozpočtování vyskytne 

nějaká významná skutečnost, se kterou původní finanční plán nepočítal, dochází následně 

k jeho úpravě.    
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Finanční plán je nástrojem strategického nebo taktického finančního řízení. Rozpočty naopak 

patří k nástrojům operativního řízení, pomocí níž se plán realizuje. Z pohledu finančního 

řízení je nejdůležitějším rozpočtem rozpočet příjmů a výdajů, který je sestavován také           

na kratší období než je jeden rok ( např. čtvrtletí, měsíc, týden ). Tento operativní nástroj 

slouží   k řízení likvidity podle peněžních toků.  

 

Rozpočty jsou sestavovány buď jako pevné nebo pružné. Pevný rozpočet bere v úvahu  pouze 

tyto tři veličiny:  

 Plán ( pevný rozpočet )  

 Skutečnost  

 Odchylka ( vyplývající z porovnávání plánu a skutečnosti )  

 

Pevný rozpočet je omezen díky neschopnosti pružně reagovat na případné změny podmínek, 

za kterých byl vytvořen nebo plněn. Tento způsob rozpočtu mohou používat pouze velmi 

stabilní firmy působící na trhu již delší dobu, které mají dlouhodobě stabilní výrobní program, 

díky němuž mohou bez jakýchkoliv problémů využít minulá období pro plánování a 

rozpočtování let budoucích. Těchto firem však  na dnešních trzích mnoho nenajdeme.  

 

Pružný rozpočet je každopádně efektivnějším nástrojem finančního plánování, bere v úvahu 

veličiny čtyři, a to:  

 Plán ( pevný rozpočet )  

 Přizpůsobený ( pružný ) rozpočet, který více odpovídá realitě v období realizace     

rozpočtu  

 Skutečnost  

 Odchylka ( vztahující se tentokrát k hodnotám pružného rozpočtu ) [9]  

 

Dále se můžeme setkat ještě se třetím typem rozpočtu, kterým je rozpočet s nulovým            

základem (ZBB – Zero-Based Budgeting). Na rozdíl od jiných metod, kdy se rozpočet odvíjí 

od zkušeností a historických údajů, základní zásadou metody ZBB je, že veškeré náklady     

na každé další rozpočtované období musí být určovány znovu. Rozpočet na budoucí období 

vychází pouze a jen z činností, které budou v budoucím období prováděny. [10]  
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4. METODY TVORBY FINANČNÍHO PLÁNU 

 

4.1  Tvorba finančního plánu 

Finanční plán je sjednocující část celého ročního plánu. Metodika tvorby finančního plánu 

vychází z obdobných principů jako metodika tvorby strategického finančního plánu: 

 Tvorba plánové výsledovky. 

 Tvorba plánové rozvahy. 

 Tvorba plánového cash-flow. 

 

Věcně vychází ze strategického finančního plánu a zabezpečuje realizaci strategických 

operací běžného roku. 

 

4.1.1 Zdroje informací pro tvorbu plánu 

Důležitým krokem – vstupem  při tvorbě plánu je výběr vhodných dat, ze kterých jsou 

získávány potřebné informace. Pro torbu plánu je zapotřebí velké množství dat z různých 

informačních zdrojů. Tyto informační zdroje lze roztřídit podle různých hledisek: [11]  

 

A. podle původu  

1. interní informace – týkají se podniku, v podniku mají původ a jsou zde také 

evidovány. Interní informace se dále dělí na oficiální ( oficiálně vykazované podle 

zákona ) a ostatní.  

 oficiální data o podniku jsou čerpána z účetních výkazů finančního 

účetnictví, z vnitropodnikového účetnictví a z výročních zpráv 

 ostatní data o podniku jsou čerpána z podnikové statistiky, z podkladů 

úseku práce a mezd, z vnitřních směrnic podniku, ze zpráv a 

předpovědí vedoucích pracovníků podniku apod. 

2. externí informace – pocházejí z vnějšího prostředí podniku a týkají se nejen tohoto 

okolí podniku, ale i podniku samotného. I tyto informace lze třídit: 

 oficiální ( např. informace ze státní statistiky ) 

 ostatní ( např. burzovní informace z odborného tisku, analytické zprávy 

různých institucí ) 
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B. podle typu 

1. finanční informace – jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách a pocházení z účetnictví  

( informace o aktivech a pasivech celkem, o struktuře aktiv a pasiv, o struktuře 

vlastních a cizích zdrojů, o nákladech a výnosech, o výsledku hospodaření apod. ) 

2. nefinanční informace – jsou evidovány mimo systém účetnictví. Mohou být vyjádřeny 

v nepeněžních jednotkách ( např. počty zaměstnanců, objemové množství výrobků a 

zásob apod. ) nebo pouze verbálně ( např. postavení na trhu, konkurence, kvalita 

managementu apod. ) 

 

C. podle praktického hlediska  ( odkud můžeme vstupní data získat ) 

Základní zdroje vstupních informací pro účetní analýzu se dělí na: 

1. účetní zdroje: 

 výkazy finančního účetnictví 

 výkazy sestavované pro daňové účely 

 výkazy sestavované pro vnitropodnikové potřeby 

 výroční zprávy 

 auditorské zprávy 

2. ostatní zdroje dat o podniku a jeho okolí: 

 podniková statistika 

 podklady úseku práce a mezd  

 vnitřní směrnice podniku  

 zprávy a výhledy budoucího vývoje podniku zpracované managementem 

 státní statistika 

 z finančních trhů 

 bankovní informace 

 informace poradenských, ratingových nebo auditorských společností 

 nezávislá hodnocení a prognózy různých státních i nestátních institucí, 

komentáře odborného tisku ( zejména o vývoji makroekonomických 

indikátorů, jako je hrubý domácí produkt inflace, úroková míra apod. ) 
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4.2  Metody tvorby finančního plánu 

Metody tvorby finančního plánu slouží k poskytnutí informací pro rozhodování a vypracování 

variantních finančních plánů, vycházejících z formulovaných cílů a různých předpokladů      

do budoucnosti. Žádná z metod však nevede přímo k optimálnímu a komplexnímu 

finančnímu plánu. Najít vhodné řešení je nezastupitelnou úlohou finančního manažera. 

 

Mezi základní modely a metody tvorby finančního plánu patří : 

 Metoda procentuálního podílu na tržbách, 

 Regresní metoda, 

 Metoda poměrových finančních ukazatelů ( např. analýza zadluženosti, likvidity, 

rentability, aktivity ), 

 Analýza nulového bodu, 

 Finanční modely ( simulační a optimalizační ). 
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5. CONTROLING – FINANČNÍ KONTROLA 

 

Pod pojmem controling, si nemůžeme představit pouze kontrolu, jak by se mohlo na první 

pohled zdát. Je to totiž komplex, který zahrnuje plánování, kontrolu a řízení a prochází napříč 

celým podnikem. V současné době patří k nedílné součásti moderního řízení podniku. Jádrem 

controlingu je porovnávání vytvořeného plánu se skutečností. Zjištěné odchylky a jejich 

příčiny jsou vyhodnocovány a tvoří podklad pro zavedení protiopatření v rámci podnikového 

řízení. Controling porovnává plán se skutečností v rámci svého měsíčního výkaznictví.  

 

Měsíční porovnávání plánu se skutečností přináší mimo jiné tyto přednosti: 

1. Možnost zasáhnout do vývoje výsledků krátkodoběji. 

2. Zvýraznění jednotlivých pozitivních či negativních odchylek oproti čtvrtletnímu 

porovnávání, kde může docházet k jejich vzájemné kompenzaci. Odchylky představují 

první signály pro případné změny plánu.  

3. Bezpečnější ovládání finančních dopadů silných výkyvů v průběhu roku, např.         

při výrobě nebo prodeji. 

4. Odpovědný pracovník si lépe a snadněji vzpomene proč vznikla daná odchylka 

v minulém měsíci než za delší časový úsek, např. čtvrtletí, rok. 

5. Časovou jednotkou, ve které každý pracovník nejčastěji myslí, je měsíc ( výplaty jsou 

zpracovávány za měsíc ). 

 

5.1 Finanční kontrola 

Po zavedení finančního plánu do informačního systému následuje finanční kontrola. Během 

této kontroly dochází k porovnávání finančního plánu s účetními výkazy a jsou zjišťovány  

odchylky skutečnosti od plánu. Finanční kontrola poskytuje informace, na jejichž podkladě se 

navrhují nápravná opatření pro zajištění vytýčených podnikových cílů nebo se dodatečně 

upravuje podnikový plán.  

 

Finanční kontrolu můžeme chápat jako nástroj běžného finančního řízení podle stanovených 

finančních cílů a finanční politiky. Úkolem finančního řízení je mít v každém okamžiku 

finanční situaci podniku pod kontrolou. Finanční kontrola plní funkci komplexní kontroly, 

která sleduje všechny stránky činnosti podniku a jeho divizí a také celkovou výkonnost.[4]  
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Finanční kontrola navazuje na finanční plánování. Porovnává finanční plán s účetními výkazy 

a zjišťuje odchylky skutečnosti od plánu. Podnik musí počítat s tím, že plán nebude vždy 

přesně splněn ve všech ukazatelích a bude docházet k odchylnému vývoji reality Odchylky 

skutečnosti od plánu mohou sloužit jako signál možného porušování vytýčené finanční 

strategie. Závažnější odchylky se pak projevují jako neplnění finančního plánu. Zjištěné 

odchylky je třeba vysvětlovat a interpretovat. To je předmětem finanční kontroly. Finanční 

kontrola poskytuje informace, na jejichž základě se navrhují nápravná opatření ke splnění 

plánovaných cílů nebo se upravuje plán. [12]   

 

5.2 Požadavky na finanční kontrolu 

Aby byla finanční kontrola účinná, měla by splňovat určité obecné požadavky kontrolní 

činnosti:  

 Odchylky od žádoucího stavu hlásit neodkladně  

 Orientace na budoucnost (účetnictví je orientováno na minulost, dobrý manažer však 

hledí vpřed a snaží se odhadnout budoucí vývojové tendence)  

 Všímat si hlavně strategicky citlivých bodů  

 Při hodnocení závisle proměnné pružně přihlížet ke skutečnému vývoji nezávisle 

proměnné  

 Hospodárnost (investice do informačního systému by měly být úměrné přínosu 

kontroly)  

 Objektivnost (výsledky kontrol slouží k motivaci vedoucích pracovníků)  

 Srozumitelnost pro manažery, kteří výsledky kontroly používají  

 Naznačovat kroky k nápravě (kontrolní zprávy by měly obsahovat identifikaci pří-

čin odchylek, kdo je za ně odpovědný a vhodná nápravná opatření) [4]  
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6. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉHO 

PODNIKU 

 

Pro vypracování praktické části mé diplomové práce jsem si vybrala akciovou společnost 

Gumárny Zubří. Tato společnost byla založena jednorázově dle § 25 zák. c. 104/90 Sb.         

na základe rozhodnutí ministerstva průmyslu ČR ze dne 27.12.1990, c. 537/1990, na základě 

zakladatelského plánu a přijatých stanov. V současné době je společnost vlastněna pouze 

jediným akcionářem. Veškeré uvedené informace jsou čerpány z interních zdrojů, 

dokumentace a internetových stránek firmy. 

 

6.1  Historie a současnost akciové společnosti Gumárny Zubří 

6.1.1 Historie 

Gumárny Zubří byly založeny v r. 1935 jako dceřiná společnost nejstarší středoevropské 

gumárenské společnosti Optimit v Odrách. Po celou dobu historie Gumáren Zubří bylo možné 

sledovat dynamiku a turbulence vývoje, vzestupy i pády. Společnost byla založena jako 

zbrojovka pro výrobu protiplynových ochranných masek podle anglické licence „Leyland“. 

Statut zbrojovky si Gumárny Zubří uchovaly do dnešního dne. Po svém založení Gumárny 

Zubří vyráběly ochranné masky pro československý stát. Během studené války došlo              

k mohutnému rozvoji a největším investicím v Gumárnách Zubří. V průběhu druhé poloviny 

devadesátých let, po vzniku akciové společnosti a její privatizaci, došlo k nejvýznamnější 

restrukturalizaci celé společnosti, spojené s její novou orientací na výrobu přesných 

technických výlisků pro civilní sektor, zejména se zaměřením na automobilovou výrobu. 

 

6.1.2 Současnost 

Gumárny Zubří, a.s. využívají vlastní výzkum, vývoj gumárenských směsí, laboratoře, 

zkušebnictví, vývoj konstrukcí nástrojů a přípravků. Společnost disponuje výrobními 

kapacitami na míchání gumárenských směsí, nejmodernějšími vstřikovacími lisy, klasickými 

hydraulickými lisy a zařízením na vytlačování profilů a hadic. Pro zajištění kvality a 

technické úrovně výrobků je do praxe zaveden systém řízení jakosti podle norem ISO  se 

zaměřením na přímé dodávky do automobilového průmyslu.  
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V současné době Gumárny Zubří a.s. nabízí spolupráci tuzemským a zahraničním zákazníkům 

v těchto oblastech: 

 vývoj, výroba a prodej našich výrobků  

 dodávky gumárenských směsí  

 výroba nových pryžových nebo plastových (i kombinace pryž-kov,pryž-plast, plast - 

kov) výrobků podle vzorků nebo výkresové dokumentace zákazníka  

 výroba výrobků na formách (případně i výrobních zařízeních) dodaných zákazníkem 

 

6.1.3 Budoucnost 

Ochrana a tvorba životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek 

pro své zaměstnance a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence znečišťování a pracovních 

rizik, patří trvale k nejvyšším prioritám společnosti. Společnost má na období let 2009-2012 

vypracovánu Politiku EMS a BOZP. Mezi její hlavní zásady patří především: 

 Soulad s předpisy a jinými programy 

 Minimalizace dopadů na životní prostředí 

 Bezpečné pracovní prostředí 

 Úspory energií, surovin a materiálů 

 Vzdělávání zaměstnanců 

 

6.1.4 Výrobní program společnosti 

Akciová společnost Gumárny Zubří má velmi široký záběr v rámci svého výrobního 

programu a klade důraz na rozmanitost výroby. Firma Gumárny Zubří, a.s. své činnosti a 

výrobní postupy podrobuje procesům kontroly a jakosti. Rozdělení produktů firmy je 

následující: 

1. Gumárenské směsi 

 pro všeobecné použití 

 olejivzdorné 

 teplovzdorné 

 dynamické 

 ozonuvzdorné 

 pro protektorování pneumatik osobních a nákladních automobilů a traktorů 

Směsi jsou vyráběny v plátech na paletě, v náložích, v páscích a tažených fóliích. 



- 28 -  

2. Ochranné masky 

 vojenská maska OM-90 

 civilní maska CM-4, CM-5,CM-6 

 Ochranné masky jsou dodávány pro armádu, ochranu civilních osob, policejní 

jednotky, požární ochranu, jaderné elektrárny, průmyslové podniky, atd. Dodávky mohou být 

kompletní, tj. včetně NBC filtrů, brašen, brýlových vložek, lahví a dalších doplňků, včetně 

zajištění servisu masek. 

3. Lisovaná technická pryž, používaná v následujících průmyslech 

 strojírenství (pryžové díly pro bílou techniku, membrány do tlakových nádob) 

 spotřební průmysl (protiskluzové rohože do van, vysavače výlevek) 

 stavebnictví (protiskluzové podlahoviny a plotny, gumové podložky střešní krytiny) 

 zemědělská technika (vrapové hadice) 

4. Vytlačovaná technická pryž 

 vytlačovaná výroba pro automobilový průmysl (ochranné hadičky, těsnící profily) 

 vytlačovaná výroba pro stavebnictví (těsnění pro kanalizační systémy, ochrana rohů) 

 vytlačovaná výroba pro zemědělství (těsnící profily) 

5. Pryžové výrobky pro osobní a nákladní automobily 

Pryžové výrobky patří k nejširšímu sortimentu společnosti a samozřejmě splňují všechny 

potřebné normy. Patří zde: 

 technické výrobky (např. prašnice, průchodky, potahy pedálů, držáky autoplachet)  

 univerzální autokoberce pro 30 světových značek a 300 typů automobilů  

 speciální autokoberce pro 26 světových značek a 250 typů automobilů  

 koberce pro zavazadlový prostor osobních automobilů  

 loketní opěrky, lapače nečistot, blatníky 

6. Výrobky z temoplastů a TPE 

 filtrační trysky 

 vlastní výlisky, sáňkovací boby, chovné klece 

 autorohože 

 výrobky dle zadání zákazníků (výrobky v kombinaci plast – kov, plast – pryž) 

 

6.2  Politika jakosti 

Politika uplatňovaná v rámci celé společnosti Gumárny Zubří a je stanovena v tomto 

znění: “Kvalitou služeb uspokojovat očekávání a přání zákazníka”.  Pro zajištění 
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kvality a technické úrovně výrobků je do praxe zaveden systém řízení jakosti podle norem 

ISO 9001:2000, ISO TS 16949:2002, ISO 14001:2005. Základním stavebním kamenem 

podnikatelského úspěchu společnosti je dobře definovaná a implementovaná strategie 

společnosti, kterou celá společnost žije. Společnost Gumárny Zubří a.s. také získala               

od Sdružení automobilového průmyslu ČR prestižní ocenění: Auto roku 2010 a 2012. 

 

Obr. č. 6.2.1.1: Certifikát ISO, Ocenění Auto roku 2012, Ocenění Exportér roku 2011  
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6.3 Organizace a řízení společnosti 

Nákres organizační struktury je grafickým organizačním nástrojem společnosti. Organizační 

schéma Gumáren Zubří a.s. je graficky znázorněno v příloze č. 1.  

 

V čele společnosti stojí Generální ředitel. Vedení společnosti tvoří ředitelé jednotlivých 

úseků: Ředitelka logistiky, Výrobní ředitel, který je zároveň Zmocněncem pro BOZP, 

Finanční ředitel, Personální ředitel a Ředitel vývoje, marketingu a prodeje. Pod vedení 

ředitelů spadají Vedoucí jednotlivých odborů. Vedoucí odboru životního prostředí a správy 

areálu zastává i funkci Zmocněnce pro EMS a Vedoucí odboru řízení kvality zastává i funkci 

Zmocněnce pro kvalitu. Všechny útvary jsou navzájem propojeny a všechny odbory 

hospodaří samostatně. 

6.3.1 Organizace úseku finančního 

Finanční ředitel akciové společnosti Gumárny Zubří je zároveň také II. zástupce generálního 

ředitele.  

Kompetence odborného ředitele jsou: vedení účetnictví podniku, shromažďování účetních 

dokladů a jejich následné zapracování, návrh zřízení jednotlivých analytických účtů, podle 

nichž se bude v podniku účtovat, vypracování prognóz a finančních a ekonomických plánů   

na příslušné období, zajištění kompletního financování stávajícího business plánu a řízení 

personální politiky podniku. Přímo podřízení finančnímu řediteli jsou podle organizační 

struktury podniku vedoucí těchto odborů:  

 

Obr. č. 6.3.1.1: Organizace úseku finančního 
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6.4 SWOT analýza společnosti 

 
V

n
ě
jš

í 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

1. identifikace slabých míst, doplnění mezer na trhu 1. růst dovážených vstupů  

2. rozšíření služeb pro stálou klientelu 2. vstup nového konkurenta na trh 

3.  vstup nových investorů – odběratelů 3.. vyšší tlak na meziroční snížení cen   

4. využití možnosti financování ze zdrojů EU 4. ztráta významných zákazníků   

5. implementace nových marketingových postupů 

na cílené segmenty trhu 5, pomalý růstu počtu nových zákazníků 

6. Outsorcing neefektivních výrobků   6. vyšší tlak na kvalitu 

7. nové trhy    

    

v
n

it
řn

í 

Přednosti (Strengths) Nedostatky (Weaknesses) 

1.      dobré know how 1. nízký podíl investic 

2.      týmová práce, bezproblémová komunikace 

2. slabý přehled o konkurenci a o potenciálních 

zákaznících  

3.     vysoké nasazení směrem k  zákazníkovi 

(serióznost) 
3. nedostatek specializovaných pracovníků na vývoj 

nových produktů 

4.      inovace, nápady, specializace  4. staré stroje, výrobní zařízení 

5.      zvýšení podílu na trhu ( navázání spolupráce 

s nejvýznamnějšími automobilkami ) 5. ceny lisovacích nástrojů 

6.      vlastní výroba směsí, vývoj směsí 6. nízké prodejní ceny 

7.      vlastní konstrukce forem   7. absence vlastních atraktivních výrobků 

8.      zvyšování ziskovosti a efektivnosti výroby  8. kolísavé ceny surovin 

9.      účinný systém řízení jakosti   

10. rychlost reakce na poptávku      

11.  historie, tradice, zkušenost    

12.  spokojený zákazník – reference    

13.  vysoká sériovost   

14.  plnit požadavky zákazníka    

15.  schopnost vyvinout a vyrobit technicky 

náročné díly     

  pozitivní   negativní  
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7. ANALÝZA UPLATŇOVANÉHO POSTUPU TVORBY FIN. 

PLÁNU 

7.1 Předmět analýzy 

Analýzu současného uplatňovaného postupu tvorby a kontroly krátkodobého finančního plánu 

jsem provedla na základě informací, které jsem získala z dokumentace společnosti a 

z provedených osobních rozhovorů s pracovníky jednotlivých odborů, úseků a v neposlední 

řadě z informací, jenž mi poskytli jednotliví odpovědní ředitelé společnosti.  

 

Cílem analýzy současného stavu procesu tvorby a kontroly krátkodobého finančního 

plánu bylo nalezení jeho nedostatků a předností včetně posouzení vazeb na ostatní plány 

podniku.  

 

Pro názornost jsou v textu jsou použity některé tabulky z ročního komplexního plánu 

společnosti z roku 2010. 

 

7.2 Použité metody tvorby plánu 

Při tvorbě ročního finančního plánu včetně jednotlivých dílčích plánů a rozpočtů je využíváno 

těchto metod zpracování nebo jejich kombinací: 

 

 Skutečných informací, např. ze smluv 

 Určení předpokladu dle skutečnosti minulých období, využití trendů časových řad, 

Paretova analýza 

 Rozpočtových kalkulací 

 Matematických metod 

 Sofistikovaného odhadu 
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8. ZPŮSOB SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU 

 

Každá společnost, která se stará o svoji budoucnost, nesmí opomenut důležitou úlohu 

plánování, které je východiskem pro všechny manažerské funkce. Mosty mezi tím, kde jme a 

tím, kam chceme jít, staví proces plánování. Ten také zpracovává podnikový plán, jenž není    

a nemůže být neměnný. 

 

Plánování je neocenitelný procese, který vytváří představu o tom, co je a co není dosažitelné. 

Poskytuje cesty, čísla a zpětnou vazbu, jež umožňují fungování celého řídícího procesu. 

Finanční plánování by mělo vytvářet přiměřenou jistotu, že budou finance podniku pružně 

odolávat tržním ohrožením a že se o ně může podnikání opřít, když se objeví nenadálé 

příležitosti. [4]  

 

V akciové společnosti Gumárny Zubří probíhá proces plánování od nejnižších složek vzhůru 

přes nadřízený stupeň směrem k vedení společnosti, tzv. progresivním způsobem. Tento 

způsob tvorby je dle mého úsudku velmi vhodný. Pracovníci na nejnižších stupních nejlépe 

vědí, jaké prostředky jsou potřebné pro jejich úspěšný chod. Vrcholový management posléze-

na závěr potřebné prostředky upravuje a eliminuje. Koordinátorem celého plánovacího 

procesu ve společnosti je finanční ředitel. Celý proces finančního plánování začíná v září 

vydáním „ Harmonogramu tvorby plánu a rozpočtu na rok XXXX“, který je uveden v příloze 

č. 2. 

 

Tento dokument je sice přehledný, ale obsahuje pouze základní informace. Nejedná se           

o ucelenou a detailní dokumentaci – směrnici vhodnou ji použít jako podrobný návod pro 

zpracování dílčích plánů a rozpočtů pro nové či nezasvěcené pracovníky. Nejsou zde také 

stanoveni konkrétní zodpovědní pracovníci daného odboru či úseku. 

 

Pro vylepšení a zpřehlednění současné situace bych navrhla zpracování nové dokumentace – 

směrnice s detailním slovním popisem jednotlivých činností tvorby finančního plánu, kde 

budou odpovědnosti rozepsány na konkrétní pracovní pozice pracovníků vč. jejího doplnění  

o vývojový diagram. Příklad možného vývojového diagramu procesu tvorby krátkodobého 

finančního plánu je uveden v příloze č.4. 
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Jednotlivé odpovědné úseky a odbory zpracují, ať již samy nebo ve spolupráci s jinými 

odbory, své dílčí plány, za něž odpovídají, a odešlou je do finančního úseku v souborech MS 

Excel rozpracované do jednotlivých měsíců roku. Zde jsou jednotlivé dílčí plány 

zkontrolovány, zapracovány do celku a předány k projednání vedení společnosti, jenž se 

skládá z odborných ředitelů a generálního ředitele. Většinou není tato první varianta plánu 

vedením společnosti schválena a proto putuje i s případnými připomínkami a návrhy zpět 

k přepracování k jednotlivým odpovědným pracovníkům cestou přes finanční úsek, který je 

garantuje vzájemnou spolupráci mezi danými úseky. Změny jsou zapracovány do rozpočtů a 

plánů a tím vzniká další varianta plánu, která musí projít procesem schválení vedením 

společnosti a tento celý cyklus probíhá do té doby, než je finanční plán vedením společnosti 

akceptován a předán ke schválení představenstvu společnosti..    

 

8.1 Tvorba finančního plánu 

Současná tvorba krátkodobého finančního plánu včetně jeho následné kontroly, probíhá        

ve společnosti dle zaběhlých a osvědčených postupů a pravidel, které jsou ve společnosti 

předávány ústně mezi jednotlivými pracovníky.  

 

Krátkodobý finanční plán věcně vychází z požadavků dlouhodobého strategického finančního 

plánu. Ten je součástí plánu strategického rozvoje společnosti, zpracovávaného zpravidla     

na období pěti let. Krátkodobý finanční plán je sestavován na období jednoho kalendářního 

roku jednotlivými úseky samostatně, ale v návaznosti na sebe. Je rozčleněn na jednotlivé 

kalendářní měsíce a jeho tvorba začíná vždy v měsíci září pro rok následující. Přirozeně se 

nabízí možnost jednoduše roční plán rozdělit na stejné dvanáctiny, ale to vzhledem                 

k sezónním výkyvům, jak výroby tak spotřeby energií, není možné. Proto jsou využívány data 

a zkušenosti z minulosti. První, druhá i třetí ( konečná ) verze plánu je zpracována v MS 

Excel.  

 

Krátkodobý finanční plán je složen z jednotlivých plánů a vnitropodnikových rozpočtů, 

zpracovaných zodpovědnými odbory a úseky, a následně sumarizován finančním odborem    

do celkového plánu společnosti. Jedná se o tyto dílčí plány:  

 

 Plán prodeje 

 Plán spotřeby materiálu 
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 Plán generálních oprav strojů a zařízení 

 Plán běžné údržby strojů a zařízení 

 Plán spotřeby energií 

 Plán mzdových nákladů 

 Plán investic 

 Plán zásob 

 Plán vývoje a technického rozvoje 

 Plán dopravy 

 Plán leasing.splátek, nájemného, odpisů 

 Plán podpory prodeje 

 Plán závodního stravování 

 

8.1.1 Tvorba plánu prodeje 

Než začne samotná tvorba plánu prodeje výrobků a zboží je potřeba provést řádnou přípravu. 

Nejdříve jsou zpracovány výsledky z marketingových průzkumů od zákazníků a to jak 

stávajících tak budoucích, potencionálních. Jsou využívány informace získané ze zahraničních 

i tuzemských veletrhů, výstav či služebních cest a telefonické i osobní komunikace se 

zákazníky. Zjišťují se předpoklady budoucího vývoje na trhu dané komodity jak u nás tak     

ve světě, v jaké fázi výrobního cyklu se daný top výrobek nachází, odhady budoucího vývoje 

kurzu domácí měny k zahraničním. Veškerá tyto data jsou následně využívána. Akciová 

společnost Gumárny Zubří uskutečňuje prodeje výrobků prakticky v rámci celého světa. 

Mimo tuzemska a EU dodává např. do USA, Brazílie, Malajsie, Thajska, JAR, Spojených 

Arabských Emirátů, Saúdské Arábie či států bývalého Sovětského Svazu. 

 

Úsek Marketinku a prodeje je rozdělen na odbor Autopříslušenství a odbor Technické pryže a  

TPE. Každý odbor je složen z několika referentů, z nichž má každý na starosti svůj okruh 

zákazníků. Před tvorbou samotného plánu prodeje si každý referent zpracuje v MS Excel  

tabulku s ročních prodejů na své TOP zákazníky za poslední tři roky. Objemy prodeje jsou 

stanoveny v Kč. Tyto zákazníky vybere pomocí Paterovy analýzy z dat získaných z IS Dialog, 

které si vyexportoval do MS Excel.  

 

Paterova analýza - je všeobecně uznávaným principem měření efektivity. Pro tyto účely by 

toto pravidlo mohlo být shrnuto do definice, že 80 % výsledného zisku je tvořeno pouze 20 % 
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činností, či že 80 % zisku přináší pouhých 20 % zákazníků, atd. Problémem a zároveň 

hlavním úkolem je určit, které činnosti spadají právě do těchto 20 %. Podle Pareta by se 

podnik měl soustředit právě na ty činnosti a nezabývat se tolik činnostmi méně důležitými. 

[13]   

 

K těmto TOP zákazníkům přidá referent předpokládané nové zákazníky a jednoho zákazníka, 

který představuje objemy všech jeho ostatních zákazníků. U každého vybraného zákazníka 

jsou stejným způsobem vybrány TOP výrobky, tzv. repre zástupci. Pro tato repre zástupce je 

později postaven celý roční plán prodeje. U nových zákazníků či nových projektů se objem 

prodejů za rok uvede předpokládaný, dle zkušeností z minulosti a odborného předpokladu 

budoucího vývoje na trhu. Pro odhad prodeje nových výrobků je lepší již stávající zákazník, 

protože jsou u něj již známy jeho požadavky, které představují případné vícenáklady, např. 

audity, ISO normy.  

 

Po konečném schválení zástupců na poradě s ředitelem úseku marketingu a prodeje je na tyto 

zadán objem tržeb v Kč do IS Dialog. Jedná se cca o 500 druhů výrobků. Celkový sortiment 

společnosti Gumárny Zubří a.s. představuje cca 200 druhů výrobků. Z celkového počtu 

zákazníků společnosti přestavuje pouze cca 30%  podeje v tuzemské měně. Veškeré ostatní 

probíhají v EUR. Pro stanovení  objemu tržeb v Kč je pro daný rok určen přepočet kurzu ve 

strategii společnosti pro daný rok.  

 

Roční plán prodejů výrobků a zboží je samozřejmě rozpracován po jednotlivých měsících 

roku. Vzhledem k sezónním vlivům a ročním obdobím není možné roční plán automaticky 

rozdělit na dvanáctiny.  

 

Zadané data do IS Dialog, tvořící finanční plán prodeje, si přebere odbor controlingu a dále 

rozpracuje na jednotlivé marketingové a výrobkové skupiny, zpracuje plán krycích  příspěvků 

a % krycích příspěvků pro jednotlivé marketingové skupiny. Dosahování krycích příspěvků 

v jednotlivých měsících jsou pro referenty důležité, protože mají na jejich plnění naplánovány 

své měsíční finanční ohodnocení ve formě % získaných prémií ( pohyblivá složka platu ).  

 

Příklad zpracovaného Plánu prodeje na rok 2010 je na obrázku č. 8.1.1.1. 
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Nedostatky – rizika 

- Nevhodně zvolená struktura repre zástupců - díky celé řadě externích 

rizikových faktorů mohou  průběhu roku vzniknout značné odchylky                

u skutečných tržeb od tržeb původně naplánovaných. 

- Špatně zvolený přepočítací kurz. V případě posílení koruny nám sice rostou 

tržby, ale zároveň rostou i náklady na materiál. 

- Časová náročnost – ruční práce 

 

Obr. č. 8.1.1.1: Plán prodeje na rok 2010 

 

 

8.1.2 Tvorba plánu výroby 

Plán výroby je vytvořen odborem controlingu dle zadaného plánu prodeje, který je následně 

rozpracován na jednotlivá střediska v MS Excel. Tento rozpad jim slouží k tomu, aby věděli, 

jak mají rozplánovanou výrobu na jednotlivé měsíce roku. Pro tvorbu plánu výroby je 

limitující kapacita stávajícího strojního zařízení.  Do informačního systém Dialog je vkládán 

až skutečný plán výroby a to pracovníky odboru plánování a řízní logistiky dle požadavků 

referentů úseku MKTaP v průběhu celého roku – tím je tvořen operativní plán společnosti      

a jednotlivé měsíce, týdny, dny.  
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8.1.3 Tvorba plánu v odboru nákupu 

Plán nákupu je tvořen tak, aby jeho nákupní proces byl řízen efektivně a ekonomicky, a aby 

jeho vlastní činnost přispívala k maximálnímu naplnění dlouhodobých strategických cílů 

podniku.  

 

V odboru nákupu jsou tvořeny dva typy plánů: 

  

1. Plán spotřeby kumulovaného materiálu 

Je tvořen na základě podkladů získaných z odboru controlingu a je podstatnou částí plánu. 

Tabulka s rozepsaným kalkulovaným materiálem v MS Excel, do které pracovníci odboru 

nákupu doplní ceny materiálu a odešlou ji zpět do odboru controlingu. Stanovení ceny 

předchází jednání s dodavateli, průzkum trhu dané komodity. Materiál je nakupován prakticky 

z celého světa.    U kalkulovaného materiálu se využívá metody individuálního stanovení ceny 

u jednotlivých komodit materiálů.   

 

Z objemu nakupovaných materiálu tvoří jednu z největších finančních položek nákup 

základního matriálu. Největší položku představuje nákup přírodního kaučuku a syntetického 

kaučuku ( simuluje přírodní kaučuk ), který představuje cca 60 % z celkových výdajů.  

 

Výdaje na nákup sazí ( druhou největší finanční položkou ) představují cca 12 % z celku a 

výdaje na nákup procesních a hydraulických olejů ( třetí největší finanční položkou) cca 8 % 

z celkových nákladů společnosti na nákup kalkulovaného materiálu. Ceny u těchto 

nejdůležitějších komodit jsou s dodavateli uzavírány v EUR, ale s ponecháním možnosti 

fakturace v Kč. Z celkového objemu vynaložených finančních prostředků na nákup materiálu 

představuje nákup v EUR 2/3. Pro stanovení objemu nákladů na kalkulovaný materiál v Kč 

pro tvorbu finančního plánu je pro daný rok určen přepočet kurzu ve strategii společnosti     

pro daný rok. Příklad části zpracovaného Plánu spotřeby kumulovaného materiálu 2010 je       

na obrázku č. 8.1.3.1. 

 

Nedostatky - rizika 

- V případě nevhodně zvoleného sortimentu prodaných výrobků v plánu prodeje 

( rozdílné materiálové složení ) mohou vzniknout velké rozdíly v ceně 

nakupovaného materiálu. 

- Změna vývoje cen komodit na světových trzích. 
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- Materiál je i od tuzemských dodavatelů nakupován v EUR a s tím je spojen 

problém vývoje kurzu a jeho neustálé sledování. 

 

Obr. č. 8.1.3.1: Plán spotřeby kumulovaného materiálu 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plán zásob  

Plán zásob je tvořen na základě rozpisu plánu kalkulovaného materiálu. Je zpracován            

ve finančním vyjádření, Kč. Původní podklad plánované spotřeby materiálu byl dodán           

v hmotnostních jednotkách. Výše zásob je stanovena dle norem zásob stanovených odborem 

nákupu a zavedenou v IS Dialog. Normy jsou vyjádřeny v hmotných, objemových, časových 

a peněžních jednotách. Výše zásob je stanovena tak, aby minimalizovala finanční náklady s ní 

spojené, ale zároveň dostatečně pokryla potřeby výroby. Doba obratu zásob je nastavena jako 

jedno z hodnotících kritérií v měsíčních cílech odboru. 

 

U jednorázové nebo přerušované spotřeby materiálu je zásoba plánovaná dle doby skladování, 

u průběžné spotřeby materiálu se normy výrobních zásob určují podle dodávkových cyklů a 

výše zásoby. 

Příklad zpracovaného Plánu zásob pro rok 2010 je na obrázku č. 8.1.3.2. 

 

Nedostatky – rizika 

- V případě nevhodně zvoleného sortimentu prodaných výrobků v plánu prodeje 

( rozdílné materiálové složení ) mohou vzniknout velké rozdíly v potřebě zásob 

nakupovaného materiálu  



- 40 -  

- Při výrazném zvýšení cen komodit na světových trzích v průběhu roku může 

vzniknout potřeba vytvořit větší zásoby dopředu – finanční a prostorová 

náročnost. 

- Nevhodně nastavena doba obratu dané zásoby materiálu. 

 

Obr. č. 8.1.3.2: Plán zásob pro rok 2010 

 

 

8.1.4 Tvorba plánu prodeje směsí 

Roční plán prodeje směsí je zpracován Odborem controlingu z podkladů Plánu prodeje. Plán 

prodeje směsí je zpracován na jednotlivé provozy - střediska společnosti. Směsi jsou 

vyráběny na středisku SBÚ 110. Jedná se o jediné  středisko ve společnosti, které vyrábí 

výrobky – směsi jak pro interní výrobu, tak  pro přímý prodej. Směsi pro prodej má 

zaplánovány pro naplnění volných výrobních kapacit a také podle toho co je schopno prodat. 

SBÚ 110 má také svůj vlastní úsek prodeje, který zpracovává tento plán, který je nakonec 

součástí Plánu prodeje za celou společnost.  

 

Nedostatky – rizika 

- omezená výrobní kapacita 

- stáří strojního zařízení 

 

8.1.5 Tvorba plánu spotřeby energií 

Prvotním vstupem pro vytvoření plánu spotřeby energií je Plán prodeje směsí v tunách, který 

obdrží vedoucí Provozu údržby a energetiky zpracovaný v MS Excel od Odboru controlingu. 
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V rámci používaných výrobních technologií ve společnosti jsou zpracovávány plány spotřeby 

těchto energií: 

 Plyn 

 Elektřina 

 Užitková voda 

 Pitná voda 

 

Skutečné objemové spotřeby energií jsou evidovány denně v členění za jednotlivé provozy. 

Na konci každého měsíce je spočítána průměrná spotřeba v Kč pro daný měsíc. Spotřeba 

každé energie celé společnosti daného měsíce je taktéž přepočítána na množství skutečně 

vyrobených tun směsí v provozu válcovny SBU 110. Spotřeba pitné vody není přepočítávána 

na množství vyrobených směsí. Plánuje se dle průměrného přepočtu skutečné spotřeby vody 

za předešlá období.   

 

Na základě historických dat spotřeby jednotlivých energií za poslední tři roky vedených ručně 

v MS Excel jsou provedeny propočty přepokládané průměrné spotřeby pro plánovaný rok. 

 

Cena energií pro roční plán je stanovena pro první verzi finančního plánu dle předpokladu    

na základě vývoje cen energií na burze. Do konečné verze plánu je již dosazena skutečná cena 

vzešlá z výběrového řízení, které musí být do té doby uzavřeno. Nejčastěji se jedná o termín 

15.12.   

 

Cena užitkové vody je striktně stanovena akciovou společností Povodí Moravy, která využívá 

svého dominantního postavení na trhu. Cena zemního plynu je získána z nabídky společnosti, 

která vyhraje výběrové řízení pro daný rok.  Pro rok 2011 se jedná o akciovou společnost 

Severomoravská Plynárenská, která je součástí skupiny RWE. Cena elektrické energie se 

skládá z ceny za distribuční ( 40% ) a ceny za silovou elektřinu ( 60% ). Výše ceny distribuční 

energie je vyhlašována Energetickým regulačním úřadem na konci roku pro rok následující. 

Cena silové elektrické energie je smluvní a je získána z nabídky společnosti, která vyhraje 

výběrové řízení pro daný rok. Pro rok 2011 se jedná o akciovou společnost United Energy 

Trading. 
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Plán spotřeby energií je pro komplexní plán společnosti Gumárny Zubří velmi důležitý, 

vzhledem k tomu, že roční náklady společnosti na energie přestavují velmi velkou část           

z rozpočtu nákladů.  

 

Roční plán spotřeb energií je rozpracován na jednotlivé měsíce vzhledem k výkyvům 

v průběhu roku, které jsou dány střídáním ročních období a čerpání pravidelných 

celozávodních dovolených v létě a o vánocích.  Největší rozdíly v rámci jednotlivých měsíců 

představuje spotřeba plynu, protože pouze 30% z celkové spotřeby je využíván pro výrobní 

technologie. 70% zbývající spotřeby je spotřebováván na ohřev TUV a vytápění budov a 

jedná se tím pádem o režijní surovinu. 

 

V rámci skutečné spotřeby energií v průběhu roku je velký prostor pro možné úspory. Dá se 

předpokládat, že cena energií i v budoucích letech poroste. Její výše je určována na základě 

vývoje cen na energetické burze. Snížení spotřeby energií lze dosáhnout nákupem nové 

technologie s menší energetickou náročností a zvýšením energetických úspor provozních 

budov. 

  

Příklad zpracovaného Plánu spotřeby energií pro rok 2010 je na obrázku č. 8.1.5.1. 

 

Nedostatky – rizika 

- Špatně nastavený plán prodeje – ceny energií jsou sjednány smluvně 

s dodavateli za předem určené objemy odběrů energií. Při menších odběrech 

jsou sjednány výrazné pokuty, které pak vedou k nárůstu nákladů a tím snížení 

plánovaných tržeb. 

- Ceny energií určené Energetickým regulačním úřadem jsou vyhlašovány  

většinou až koncem roku pro rok následují, což může mít za následek, 

v případě její skokové změny, velký nárůst finančních nákladů. 

- Plyn i elektřina je nakupována od tuzemských dodavatelů v EUR a s tím je 

spojen problém vývoje kurzu a jeho neustálé sledování. 
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Obr. č. 8.1.5.1: Plán spotřeby energií  pro rok 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.6 Tvorba plánu GO a údržby DHM 

Vedoucí jednotlivých hospodářských středisek ( každé středisko si hospodaří samostatně ) 

předloží vedoucímu Provozu údržby a energetiky zpracované návrhy a požadavky                  

na generální opravy a střední opravy vč. odhadů cen jednotlivých dílčích oprav. Tyto dílčí 

požadavky jsou zpracovány do celkového interního plánu oprav v MS Excel, který slouží jako 

podklad pro tvorbu plánu GO a údržby dlouhodobého hmotného majetku. V průběhu procesu 

tvorby plánu jsou odpovědnými pracovníky jednotlivé požadované opravy vyhodnocovány, 

pročítávány a přepracovány.  
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Vytvořený plán GO a údržby je členěn na opravy strojů a zařízení a opravy budov dle 

jednotlivých hospodářských středisek. Pro vedoucí provozů je rozpracován časový 

harmonogram plánu jednotlivých dílčích oprav a údržby, aby si mohli dle něho naplánovat 

odstávky provozů. Dále je plán rozdělen na opravy generální, běžné a opravy forem 

zákazníků. Zvlášť je vytvořen plán oprav prováděný externími firmami a zvlášť plán oprav 

prováděný interně pracovníky provozu údržby. Externí firma je vždy zvolena na základě 

výběrového řízení. Plán výkonů provozu údržby vstupuje o nákladů středisek                        

ve vnitropodnikových cenách, které jsou již uvedeny v plánu v tomto členění:  

 Náklady na matriál 

 Náklady na mzdy 

 Náklady na režie  

 Náklady celkem 

 

V rámci svých odborných znalostí a letitých zkušeností s provozem společnosti rozhodne 

vedoucí provozu údržby a energetiky zda je možné v rámci interních zdrojů pracovníků 

provést danou opravu majetku nebo zda je nutné na ni najmout externí společnost, což může 

představovat zvýšené výdaje. Někdy může být oprava provedená externí firmou sice finančně 

náročnější, ale efektivnější z časového a kapacitního hlediska.  

 

U oprav, které jsou vyhodnoceny jako ztrátové, je rozhodnuto o provedení investice formou 

nákupu nového zařízení. Tato investice je posléze zařazena do plánu investic pro daný rok. 

 

Nedostatky – rizika 

- nevhodně nastavený harmonogram GO oprav a údržby z pohledu času nebo 

struktury 

- špatně nastaveny finanční náklady na danou opravu – neočekávané zvýšení 

nákladů může mít za následek neprovedení jiné naplánované opravy z důvodu 

nedostatku finančních prostředků.    

 

8.1.7 Tvorba plánu investic 

Plán investic je členěn podle jednotlivých hospodářských středisek a je přímo závislý           

na vyprodukovaných zdrojích společnosti..  
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Potřeby společnosti jsou financovány z těchto zdrojů: 

- tzv. samofinancování ( zadržený zisk ) 

- cizí kapitál ( dlouhodobé bankovní úvěry ) 

- vlastní kapitál 

 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku tvoří zhruba 30 mil/rok a vytváří investice 

z vlastních zdrojů. Investice jsou vždy plánovány minimálně ve výši odpisů pro daný rok, ale 

většinou představují vyšší částku. Toto záleží na možnostech externích investic,                    

na možnostech získaní úvěru. Sazby odpisů jsou z dlouhodobého hlediska relativně stálé. 

Jejich budoucí výši může ovlivnit objem vyřazování a odprodeje stávajícího dlouhodobého 

majetku a plán investic podniku.  

 

V rámci skutečné spotřeby energií v průběhu roku je velký prostor pro možné úspory. Dá se 

předpokládat, že cena energií i v budoucích letech poroste. Její výše je určována na základě 

vývoje cen na energetické burze. Snížení spotřeby energií lze dosáhnout nákupem nové 

technologie s menší energetickou náročností a zvýšením energetických úspor provozních 

budov. 

 

Pro tvorbu plánu výroby je limitující kapacita stávajícího strojního zařízení. Proto je zvažován 

nákup nových strojů s vyšším výkonem a nižšími povozními a materiálovými náklady. Ale 

otázka zní: Budu mít po tyto stroje práci? Budu mít finanční prostředky na tuto investici? A 

kdy se mi tato investice vrátí? Nebude nakonec ztrátová? 

 

Případné další investice jsou řešeny individuálně v průběhu roku na základě vývoje stavu 

zisku společnosti. 

 

Příklad zpracovaného Plánu investic pro rok 2010 je na obrázku č. 8.1.7.1. 

 

Nedostatky – rizika 

- nedostatek volných finančních prostředků v průběhu roku 

- nevhodně zvolená investice 

- vznik nepředpokládané investice během roku ( např.havárie strojního zařízení ) 
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Obr. č. 8.1.7.1: Plán investicí  pro rok 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.8 Tvorba plánů v odboru controlingu 

Odbor controlingu nezpracovává samostatně žádný dílčí plán, ale jeho činnost se prolíná 

napříč jednotlivými plány a jeho pracovníci spolupracují a vytváří podporu pracovníkům 

jiných odborů při tvorbě jejich plánů. 

 

Plán spotřeby materiálu vychází z plánu prodeje vloženého do IS Dialog. Díky kalkulacím 

spotřeby materiálu na jednotlivé výrobky a kusovníkům vložených v IS Dialog je možné 

vyexportovat do MS Excel jejich podrobné výpisy. Jedná se o cca 13 tis. řádků záznamů, 

které je potřeba roztřídit a seskupit podle jednotlivých druhů kalkulovaného materiálu a 

vytvořit tabulku, kterou následně zašlou do odboru nákupu, aby ji zde doplnili o chybějící 

ceny. Pomocí nastavených filtrů dat v MS Excel jsou dále získány součty požadovaných tun 

jednotlivých směsí, které se musí zamíchat pro naplánované prodeje výrobků. Tyto data 

slouží jako podklad pro tvorbu plánu spotřeby energií.   

 

Po zaslání konečných cen jednotlivých materiálů z odboru nákupu a jejich odsouhlasení 

v tabulce v MS Excel, je pracovníci controlingu ručně navedou do kalkulací v IS Dialog. 

Kalkulace jsou následně systémem přepočítány a následně spočítány krycí příspěvky           

pro jednotlivá hospodářská střediska, která mají na jejich výši stanoveny prémie. 

Z přepočítaných kalkulací zaplánovaných výrobků od odboru MKTaP je také zpracován 
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rozpis spotřeby materiálu v Kč, jednicové mzdové náklady a potřeba normohodin na tyto 

výrobky.  Tyto data slouží jako podklad pro tvorbu plánu mzdových nákladů.  

 

Jakmile obdrží odbor controlingu Plán mzdových nákladů vloží ručně celkové mzdové 

náklady do kalkulací jednotlivých zaplánovaných výrobků. 

 

V odboru controlingu je prováděna hlavně kontrola dodržování plánů, prováděny rozbory 

zjištěných odchylek, tvorba kalkulací a kusovníků na nové výrobky a úpravy již stávajících 

výrobků dle požadavků odboru technické přípravy výroby . 

 

Nedostatky – rizika 

- Ruční přepis dat z MS Excel do IS Dialogu představuje velkou časovou 

náročnost a možnou chybovost. 

 

8.1.9 Tvorba plánu mzdových nákladů 

Tento dílčí plán je tvořen v Personálním a mzdovém odboru. Vstupní data pro vytvoření 

plánu mzdových nákladů ve formě tabulky v MS Excelu obdrží od odboru controlingu. Je zde 

uvedena potřeba normohodin, počtu úkolových dělníků a výše jednicových mzdových 

nákladů. Z těchto dat jsou pomocí statistik za minulá období dopočítány přes průměrné počty 

počty režijních a technicko-hospodářských pracovníků. Potřeba pracovníků je rozpravována 

na jednotlivá střediska a jsou dopočítány veškeré ostatní mzdové náklady společnosti,           

ze kterých je následně vytvořen Plán mzdových nákladů. Pro interní potřebu je dále 

rozpracován po jednotlivých měsících v tomto členění na mzdy jednicové a režijní, platy, 

ostatní odměny, příplatky a náhrady. 

 

Celkové mzdové náklad jsou sestaveny z těchto složek: 

- náklady na samotné mzdy a platy 

- odměny orgánů společnosti 

- náklady na zdravotní pojištění 

- náklady na sociální zabezpečení 

- ostatní osobní náklady, příplatky a náhrady 

 

Příklad zpracovaného Plánu mzdových nákladů pro rok 2010 je na obrázku č. 8.1.9.1. 
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Nedostatky – rizika 

- Není počítáno s možnými vícenáklady na odstupné v případě nezajištění 

požadovaného plánu výroby z jakýchkoliv příčin. 

- Riziko špatně zvoleného počtu požadovaných pracovníků díky nevhodně 

zvoleným zástupcům v plánu prodeje. 

- Chybně provedené přepočty průměrné potřeby režijních a technicko-

hospodářských pracovníků vzhledem k zaplánované výrobě.  

 

Obr. č. 8.1.9.1: Plán mzdových nákladů pro rok 2010 

 

 

 

8.1.10 Tvorba finančního plánu 

Ve struktuře podnikového plánu zaujímá finanční plán své specifické místo. Je to dáno 

především tím, že má vazbu na všechny ostatní plány a vzájemně se s nimi prolíná. Součástí 

finančního plánování je i rozhodnutí o financování běžných, investičních a mimořádných 

činností. Krátkodobý finanční plán podniku je tvořen v úseku ekonomickém a složen z těchto 

částí : 

- Plánovaná výsledovka 

- Plánovaná rozvaha 

- Roční plán cash flow 
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- Rozpočet peněžních příjmů 

- Rozpočet peněžních výdajů 

 

Jako první s bilancuje výsledovka, ale ruku v ruce s rozvahou. Rozhoduje se zde o vhodném 

rozložení a použití cizích a vlastních zdrojů. Určující jsou náklady obětované příležitosti.  

 

Pro běžné účetnictví je výkaz zisků a ztrát a rozvaha zpracovaná v IS Dialog  

doporučeném druhovém členění, ale pro manažerské účetnictví je sestavena dle požadavků 

TOP managementu v MS Excel. Detail k jednotlivým skutečným nákladům je tzv. reportem 

zasílán měsíčně. Manažerské účetnictví není součástí 

 

Vzhledem k tomu, že je velká část plánu zpracovávána v předpokládaném kurzu EUR 

vznikají v průběhu roku kurzové rozdíly. Kurzové zisky na straně výstupů jsou však 

eliminovány zhruba z 50-60 % na straně vstupů a také obráceně. 

 

Nedostatky – rizika 

- Celé manažerské účetnictví není součástí IS Dialog, je pouze zpracováváno 

z jeho podkladů v MS Excel za pomocí vzorců. 

- Zaplánovaný plán tržeb musí být ručně naveden do IS Dialog. 

 

8.1.11 Tvorba ostatních plánů 

Plán závodního stravování: 

Je zpracován dle podkladů z Plánu výroby a Plánu počtu potřebných pracovníků. 

 

Plán dopravy: 

Zpracován dle podkladů z Plánu prodeje a Plánu nákupu odborem dopravy. 

 

Plán technického rozvoje: 

Je tvořen pracovníky odboru technické přípravy výroby a vývojové laboratoře na základě 

zkušeností let minulých a odborného odhadu. Jedná se o vyčíslení plánovaných finančních 

úspor nákladů společnosti a optimalizace výrobního procesu. Dále jsou zde započítány 

aktivace  vnitropodnikových inovací výrobků a technologií a vývoj a zavedení nových směsí a 
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výrobků jak pro interní potřebu tak pro prodej. Společnost má vlastní vývojové pracovníky. 

Náklady na vývoj se pohybují zhruba ve výši 10-12 mil. za rok. 

 

Plán leasingových splátek a nájemného: 

Je tvořen pracovníky finančního odboru a slouží pouze pro interní potřebu pro tvorbu  

finančního plánu společnosti. 

 

Plán podpory prodeje: 

Tvoří pracovníci odboru MKTaP. Jedná se o plánované finanční náklady na zahraniční a 

tuzemské veletrhy a výstavy, výdaje na propagaci. Predikce potřeby výdajů pro daný rok se 

odvíjí od zkušenosti pracovníků z předešlých let. Nemají žádnou přímou vazbu na plán tržeb, 

upravuje se dle zkušeností a odborného odhadu. 

 

8.2 Vyhodnocení tvorby finančního plánu 

8.2.1 Zjištěné nedostatky 

 Plány se odchylují od skutečnosti také proto, že jsou sestavovány vždy na podzim        

v měsících září až prosinec a proto není možné zcela dobře odhadnout budoucí situaci 

na trhu surovin. Gumárenská výroba je zcela závislá na výrobě jak přírodního tak                     

i syntetického kaučuku a jejich cenách na světových trzích, odkud jej nakupujeme, a 

která se neustále mění a převážně roste.  

 Další příčinou vzniku rozdílu mezi plánovanými a skutečnými výsledky společnosti 

může být i úskalí stanovení co nejpřesnějšího vývoje devizového kurzu na rok 

dopředu. ( 70% výnosů z prodejů výrobků a zboží je přepočítáván na domácí měnu ). 

 Tvorba plánu je realizovaná z velké části v MS Excel. ( velký podíl ruční práce, 

možnost vzniku chyb, omezená možnost modelace plánu a nastavení práv pro vepsání 

hodnot, časová náročnost, pro každou variantu plánu je potřeba vytvořit nový soubor 

dat  ) 

 Neexistence řádně vypracované podnikové dokumentace s podrobným slovním 

popisem vč. grafického znázornění pro rychlejší orientaci.  

 Do stávajícího informačního systému Dialog není možné vložit celý komplexní plán. 

Porovnání plánu se skutečností daného roku, včetně zjištění důvodů odchylek, probíhá 

opět v MS Excel. 
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 Výstupy pro  Top management, tzv. manažerské účetnictví, jsou taktéž zpracovávány 

v systému MS Excel ( vč. Rozvahy, Výsledovky a Cash Flow ) 

 

8.2.2 Zjištěné přednosti 

 Největší předností tvorby finančního plánu je jeho způsob sestavení tzn. „zespodu 

nahoru a z vrchu dolů“, vzhledem k tomu, že plán vychází od odpovědných 

pracovníků. 

 Další a nemalou předností je možnost použití individuálních metod určení některých 

ukazatelů na základě zkušeností odpovědných pracovníků. 

 Skvělá vzájemná spolupráce jednotlivých úseků a odpovědných pracovníků při tvorbě 

komplexního ročního finančního plánu společnosti. 

 Již první verze plánu je rozpracovaná do měsíců. 

 

8.3 Kontrola finančního plánu 

Každý úsek má pro daný rok na základě schváleného finančního plánu nastaveny cíle, kterých 

má dosáhnout. Na konci každého měsíce probíhá jejich vyhodnocení vč. odůvodnění 

zjištěného skutečného stavu, jeho příčin. Porovnání plánu se skutečností daného roku je taktéž 

zpracováváno ručně v tabulkách v MS Excel, vč. popisů zjištěných důvodů odchylek a 

zpracování v grafické podobě. Příklad takového vyhodnocení je uveden v příloze č. 3.  

 

Stávající kontrolní mechanismy jsou nastaveny na úroveň zapracovaných operátorů a kontrol 

v rámci konkrétních plánů kontrol a řízení. V případě potřeby jsou průběžně optimalizovány. 

 

V roce 2011 proběhly změny v managementu a.s. Změna proběhla na místě výrobního 

ředitele – funkci zastává dřívější finanční ředitel; nově ustaven finanční ředitel a personální 

ředitelka. Personální a právní úsek vyčleněn z finančního úseku.  

 

Ekonomické vývoj: 

Změny provedené v roce 2009 a 2010 měly pozitivní dopad na hospodaření a.s. V roce 2011 

byl tento trend zachován. Hospodářský výsledek byl přes dramatický nárůst cen surovin velmi 

dobrý a dosáhl téměř výsledku z roku 2010. 
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9. NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT 

 

Na základě zjištěných skutečností z provedené analýzy procesu tvorby finančního plánu        

ve společnosti Gumárny Zubří, a. s. navrhuji následující doporučení:  

 

 V prvé řadě je nutné dodržování zásad dobrého plánování, které jsem zmínila               

v teoretické části.  

 

 Potřeba neustálého sledování prognóz a pohlížení dopředu. Zabývat se i méně 

významnými odchylkami, jelikož i malá odchylka může mít v dalším kroku nepříznivé 

důsledky.  

 

 Tvořit plány srozumitelně a motivovat v nich nejen manažery, ale i pracovníky           

na nižších pozicích, kteří jsou ve výrobním podniku klíčoví. [12] 

 

 Do dokumentu Harmonogram tvorby plánu a rozpočtu pro rok XXX vložit nový bod. 

Chybí v něm Plán spotřeby materiálu, který by měl následovat za bodem č.3.  

 

 Pro vylepšení a zpřehlednění současné situace zpracovat ucelenou směrnici, 

s detailním slovním popisem jednotlivých činností tvorby finančního plánu, kde budou 

odpovědnosti rozepsány na konkrétní pracovní pozice pracovníků vč. jejího doplnění  

o vývojový diagram, který bude sloužit pro lepší pochopení a vizualizaci průběhu 

plánování účastníkům procesu.  

 

 Pořídit manažerský informační systém ( nástavbu stávajícího IS Dialog ) pro TOP 

management, ve kterém je možnost zpracovávat manažerské účetnictví, vč. tvorby 

grafů pro rychlejší přehlednost vývoje různých ukazatelů v čase. 

 

 Rozšíření stávajícího modulu Plánování v IS Dialog, vč. propojení na ostatní moduly, 

ve kterém by probíhala celá tvorba finančního plánu včetně modelování možných 

variant, čímž by došlo k odbourání ruční práce zaměstnanců a tím k jejímu zrychlení. 

Pro lepší a přehlednější orientaci doporučuji rozšíření SW i o výstupy v grafické 

podobě. 
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 Zpracovat více různých plánů tržeb jako přípravu na budoucí  nepříznivý a příznivý 

vývoj. Od těchto variant tržeb se následně mají odvíjet i varianty finančního plánu 

společnosti. 

 

 Zajistit pravidelnost provádění GO strojního zařízení v kratším časovém úseku, čímž 

bude eliminována možnost nečekaných havárií, které mají za následek zastavení 

výroby a případné zpoždění dodávek výroby. 
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10. ZÁVĚR  

 

Plánování je neocenitelný proces, který vytváří představu o tom, co je a co není dosažitelné. 

Poskytuje cesty, čísla a zpětnou vazbu, jež umožňují fungování celého řídícího procesu. 

Finanční plánování by mělo vytvářet přiměřenou jistotu, že budou finance podniku pružně 

odolávat tržním ohrožením a že se o ně může podnikání opřít, když se objeví nenadálé 

příležitosti. [4]  

 

Cílem mé diplomové práce bylo provedení analýzy procesu tvorby finančního plánu 

v návaznosti na ostatní plány v akciové společnosti Gumárny Zubří včetně zpracování  

rámcového návrhu řešení případných nedostatků zjištěných při analýze. Finanční plánování 

patří mezi klíčové strategické oblasti v řízení podniku. Pomocí plánu firma stanoví své 

strategické a operativní cíle a kontroluje jejich dosažení. Finanční plán je zpracován v souladu 

se strategickými cíli společnosti a jejím dalším úspěšným rozvojem. 

 

Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část shrnuje všechny důležité poznatky z oblasti 

tvorby krátkodobého finančního plánu. Jsou zde charakterizovány cíle a struktura finančního 

plánu, metody tvorby finančního plánu a jejich následná kontrola. 

 

V praktické části jsem provedla analýzu současného průběhu procesu tvorby krátkodobého 

finančního plánu ve společnosti, vytýčila jeho přednosti a nedostatky. Ve společnosti je 

tvorba finančního plánu realizována od nejnižších útvarů směrem k vyššímu nadřízenému 

stupni. Tento způsob tvorby je dle mého úsudku velmi vhodný. Pracovníci na nejnižších 

stupních nejlépe vědí, jaké prostředky jsou potřebné pro jejich úspěšný chod. Vrcholový 

management posléze-na závěr potřebné prostředky upravuje a eliminuje. 

 

V závěru práce jsem zhodnotila stav procesu tvorby plánu, popsala zjištěné přednosti a 

nedostatky a navrhla doporučení na jejich odstranění. Patří mezi ně např. vytvoření směrnice 

pro proces tvorby plánu, která by zajistila jeho plynulý chod. Dále bych společnosti 

doporučila nákup nového modulu IS Dialog pro manažerské účetnictví a rozšíření stávajícího 

modulu plánování o požadované funkce, aby mohlo již celé plánování probíhat v IS Dialog.  
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Firma ve svém výhledu uvažuje o rozšíření výroby. K tomuto účelu potřebuje další výrobní 

prostory a proto chce požádat o příspěvek na rozvoj podnikání z fondu EU na výstavbu nové 

montážní a skladové haly. Pokud nedojde k neočekávaným negativním událostem měl by být 

zajištěn další úspěšný rozvoj společnosti. Věřím, že firma bude i dále pečovat o své finanční 

zdraví a nebude ohrožena její finanční stabilita a že bude bez větších problémů schopna 

uskutečnit své budoucí aktivity. 

 

Doufám, že mé poznatky uvedené v diplomové práci budou pro společnost Gumárny Zubří 

a.s. užitečné a přínosné a že se zaměří na navržené doporučení, které se jí podaří úspěšně 

realizovat. 
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12. SEZNAM ZKRATEK 

 

CM  Civilní maska 

ISO  International Organization for Standardization 

NBC  Nukleární, biologický, chemický 

OM  Ochranná maska 

PP  Polypropylen 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví a práce 

TP Technická pryž 

TPV Technická příprava výroby 

TPE Termoplastické eleastomery 

EMS Enviromentální systém 

GO  Generální oprava 

DHM Dlouhodobý hmotný majetek 

MKTaP Marketing a prodej 

SBU Strategy bussines unit 

TUV Teplá užitková voda 
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