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Abstrakt 

Předmětem řešení bakalářské práce je proces sestavování podnikových plánů. V první 

kapitole jsou v chronologickém sledu popsány jednotlivé druhy podnikových plánů. V druhé 

kapitole se bakalářská práce věnuje operativním podnikovým plánům, se zaměřením na 

operativní plány prodeje, výroby a nákupu. Tato kapitola popisuje také nástroje operativního 

plánování, které se věnují výhradně finančním ukazatelům a podnikovým rozpočtům. Třetí 

část práce je zaměřena na návrh procesu sestavování jednotlivých podnikových plánů s 

vlastním přínosem řešení této problematiky. V závěru bakalářské práce je zhodnocena 

problematika procesu sestavování podnikových plánů. 

Klíčová slova: podnik, plán, plánování, operativní plánování, ukazatele, rozpočet, 

proces, sestavování 

Abstract 

The subject of the resolution of the Bachelor thesis is the process of drawing up business 

plans. In the first chapter are in chronological order described different types of business 

plans. In the second chapter, the thesis discusses the operational business plans, focusing on 

the operational plans for sales, production and purchasing. This chapter also describes tools 

for operational planning, dedicated exclusively to financial data and corporate finances. The 

third part of the work is focused on a proposal from the process of compiling the individual 

business plans with your own contribution to addressing this issue. At the end of the Bachelor 

thesis evaluated the issue of the process of drawing up business plans. 

Key words: business, plan, planning, operational planning, indicator, the budget of the, 

proces, the compilation 
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Úvod 

Plánování se označuje jako manaţerská činnost nezbytná pro úspěšný budoucí vývoj podniku. 

Tato činnost by měla najít odpovědi na otázky, v jaké fázi se podnik aktuálně nachází, kam by 

měl směřovat a najít efektivní cestu jak vytýčených cílů dosáhnout.  Podnikové plány musí 

mít přesně vymezené cíle, které jsou schopné následné realizace v určitém stanoveném 

časovém období. Vytvořený plán přibliţuje podniku představu, které cíle jsou či nejsou 

realizovatelné. Smyslem tvorby podnikových plánů je starat se o vývoj firmy v budoucnu a 

zvyšovat její trţní hodnotu. Plánovací proces má i své problémy, není to ţádná ideálně 

fungující činnost a běţně se stává, ţe podniky stanovených cílů nedosáhnou. Významným 

problémem podnikového plánování je dnešní nestabilita trţního prostředí, která nutí 

organizace plánovat především pruţně. Tudíţ plánování není výhradně neměnný proces 

v čase, ale musí reagovat v jeho průběhu na různé situace, které se objeví. 

Podnik by měl v plánu zajistit efektivní reakci na změny v trţním hospodářství. Prostředí 

podniku dnes vyţaduje, aby se plánovací činnost pravidelně opakovala a zkoumala silné a 

slabé stránky organizace. Ty vycházejí z analýzy poptávky, konkurence schopnosti, 

technologie, makroekonomických faktorů, ale i přibliţného předpokladu vývoje cen surovin a 

nákladů. Plán by měl být pomocným dokumentem nejen řídícím pracovníkům, ale i řadovým 

zaměstnancům, kterým má pomáhat lépe se orientovat v pracovních úkolech. 

Tato bakalářská práce je členěna na tři kapitoly. První část práce popisuje z hlediska 

chronologie jednotlivé druhy podnikových plánů.  Druhá část práce se zabývá výhradně 

procesy a nástroji operativního podnikového plánování. Závěrečná část bakalářské práce je 

zaměřena na metodiku sestavování jednotlivých podnikových plánů. Hlavním přínosem této 

bakalářské práce je návrh organizačního a termínového zajištění procesu sestavování 

podnikových plánů. 
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1 Základní druhy a obsah podnikových plánů 

Podnikové plánování je nástrojem rozvoje firmy jako celku, avšak podnikové plány se 

sestavují zejména pro jednotlivé funkční oblasti organizace (výroba, finance, investice, 

výzkum apod.). Funkční struktura plánování představuje „obsahovou“ sloţku plánování. 

Vychází z jednotlivých činností podniku, které jsou výsledkem dělby práce uplatněné 

v podniku.
1
 Jednotlivé funkční oblasti nemohou sestavovat plány individuálně bez ohledu na 

celkovou podnikovou strategii. Plány funkčních oblastí organizace musí být synchronní 

s celkovým cílem společnosti. Dodrţení této zásady je nejdůleţitějším faktem na celém 

procesu plánování. Rozhoduje o úspěchu či neúspěchu celého systému tvorby a účelu 

podnikových plánů. 

1.1 Požadavky na podnikové plány 

Všechny plány tvořené v podniku musí být racionálně sestavené pro celkové a jednotlivé 

funkční oblasti organizace. Z plánů musí být zřejmé, co je potřeba plánovat, jaké postupy se 

zvolí k dosaţení stanoveného cíle a jaký musí být výsledek plánovací činnosti. Úspěšné 

podnikové plány jsou přesné, porovnatelné, schopné realizace, dosaţitelné a zejména 

ekonomicky měřitelné. 

1.2 Úrovně a cíle řízení v podniku 

V podniku se obecně rozlišují tři stupně řízení cílů. Vrcholový stupeň řízení tvoří TOP 

manaţeři, kteří mají za úkol vést strategické cíle podniku. O stupeň níţe jsou střední 

manaţeři, kteří mají na starost taktické cíle řízení v podniku. Nejniţší úrovní řízení v podniku 

jsou pověření mistři dílen, provozu a jednotlivých úseků, ti mají odpovědnost za plnění 

operativních cílů organizace. Řídící pracovníci musí ve vztahu ke svému postavení 

v hierarchické struktuře řízení a odpovědnosti za svěřenou oblast rozhodovat, plánovat, 

organizovat, provádět výběr lidí, vést je a kontrolovat.
2
 

1.2.1 Strategické plánování 

Vrchol pyramidy z pohledu managementu v úrovni plánování tvoří strategie znázorněna na 

obrázku 1. Obecně lze říci, ţe strategie podniku určuje, kam by měl podnik směřovat a čeho 

                                                 
1 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. Str. 161., ISBN 80- 

  7179-892-4. 
2 VEJDĚLEK, J. Jak zlepšit podnikové plánování. Praha: Grada Publishing, 1999. Str. 12., ISBN 80-7169-666-8. 
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chce v budoucnu docílit. Moderní definice chápe strategii jako připravenost podniku na 

budoucnost. Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých 

operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby tato 

strategie vycházela z potřeb podniku, přihlíţela ke změnám jeho zdrojů a schopností a 

současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku.
3
 

Obrázek 1: Tři základní úrovně plánů z pohledu managementu 

 

Zdroj: ŢŮRKOVÁ, H. Plánování a kontrola - klíč k úspěchu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. Str. 21., ISBN 978-

80-247-1844-6. 

Podniková strategie by měla být zpracována na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí 

organizace. Analýza vnějšího prostředí je zaměřena na okolí, které ovlivňuje chod podniku 

např. konkurenční firmy, politické a hospodářské vlivy, technický pokrok apod. Analýza 

vnitřního prostředí směřuje ke způsobilosti podniku reagovat na hrozby, které vytváří jeho 

okolí. Úspěšné strategické plánování vyuţívá naskytnuté příleţitosti trhu maximálně, neboť 

promarněná šance znamená ohroţení ostatními konkurenty. Podnik dosáhne mimořádného 

úspěchu, jestliţe předstihne ve všech moţných aspektech své konkurenty. Vývoj strategií je 

kreativní a tvůrčí akt. Zpravidla neexistuje jediná správná strategie, nýbrţ více strategických 

moţností volby, které vykazují specifické výhody a nevýhody.  V rámci koncepce strategie je 

proto třeba rozpracovat více variant strategií a závěrem je zhodnotit.
4
 Důleţité je podrobně 

prozkoumat všechny navrţené varianty strategie a porovnat jejich přednosti. Poslední a 

nejdůleţitější krok je zvolení nejlepší podnikové strategie na základě vyhodnocení trhu a 

nejdůleţitějších priorit organizace. 

                                                 
3
 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001. Str. 2., ISBN 80-7179-603-4. 

4 ESCHENBACH, R. a kol. Controlling. 1. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 256., ISBN 80-85963-86-8.  
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1.2.2 Taktické plánování 

Taktické plány na rozdíl od strategických plánů stanovují cestu, kterou je moţno dosáhnout 

poţadovaných cílů. Plánování v podniku má určitou posloupnost, to znamená, ţe strategický 

útvar diktuje úkoly taktickému útvaru a ten poţaduje jejich realizaci po útvaru operativním. 

Na úrovni taktického plánování dochází k upřesnění strategických rozhodnutí jednotlivým 

podnikovým útvarům (marketingu, prodeje, výroby, nákupu apod.). Tyto útvary pak přenášejí 

informace a pokyny k úkolům podniku na niţší stupně řízení. Taktické plány uskutečňují a 

stanovují metody realizace podnikového plánování. 

1.2.3 Operativní plánování 

Operativní plány tvoří nejniţší stupeň v hierarchii řízení podniku. Tyto plány navazují na 

plány taktické, jsou však podrobněji zpracované. Základní charakteristikou operativního 

plánování je to, ţe jde o plány či soustavu plánů, které vycházejí z reálných, plně poznaných a 

ohodnocených zdrojů období, zpravidla časově krátkého, maximálně ročního.
5
 Obsah a 

význam operativních plánů je detailněji rozebrán v druhé části této práce, která je na tuto 

oblast zvlášť zaměřena (viz kap. 2). 

1.3 Druhy podnikových plánů z časového hlediska 

Z časového hlediska se dělí plány na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé podnikové plány 

se vypracovávají na delší časová období zpravidla okolo dvou aţ pěti let. Samozřejmě se musí 

při stanovování dlouhodobého plánu brát ohled na zaměření a povahu podnikatelské činnosti. 

Těţební společnosti například stanovují svůj dlouhodobý plán na období o trvání aţ dvaceti 

let někdy i více, naopak textilní průmysl se mění podle módních trendů kaţdý rok. 

Dlouhodobý plán je velmi obtíţné sestavit, proto se mu v podniku věnuje náleţitá pozornost. 

Tento plán obvykle vychází z výsledků prognostické činnosti, čili z prognóz budoucího 

vývoje, které lze získat zvenku (tj. z oblasti mimo podnik), ale také se dlouhodobý plán 

vytváří samostatně bez vazeb na okolí podniku.
6
 Krátkodobé plány v podniku často vznikají 

rozdělením dlouhodobých plánů na kratší časové úseky.  Znamená to, ţe krátkodobé plány 

                                                 
5 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007.  Str. 217., ISBN 978-80- 

   247-1479-0. 
6 VYSUŠIL, J. Plánování není přežitek. Praha: PROFESS, 1995. Str. 9., ISBN 80-85235-18-8. 
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jsou kratší neţ dvouleté: jsou to tedy plány roční, čtvrtletní, měsíční, dekádní, týdenní či 

dokonce denní nebo hodinové.
7
 

1.4 Specifické druhy podnikových plánů 

V podnikové praxi lze nalézt různé specifické druhy plánů vypracované výhradně pro 

mimořádné události a případy. Jako příklad se můţou uvést akční plány slouţící k okamţité 

potřebě splnění nějakého úkolu, který se vyskytl a je nutné jej vyřešit. Dále jsou to např. 

plány příleţitostné, sestavené tehdy, vyskytne-li se nějaká příleţitost, s níţ se v plánu 

nepočítalo. Podobně je tomu s plány pro odstranění překáţek (tzv. plány reakční, tj. plány 

reakce na vzniklé obtíţe) apod.
8
 

1.5 Druhy podnikových plánů podle funkčních oblastí 

 plán marketingu, 

 plán prodeje, 

 plán výroby, 

 plán nákupu, 

 plán obnovy a údrţby hmotného majetku 

 plán investic, 

 plán odpisů, 

 plán lidských zdrojů, 

 finanční plán. 

1.5.1 Plán marketingu 

Marketingový plán tvoří důleţitou sloţku podnikových plánů. Z marketingového plánu 

vycházejí plány ostatní činnosti organizace. Marketing ve své podstatě zkoumá konkurenci, 

části trhu, předpokládanou poptávku a budoucí moţnosti prodeje. Marketingový plán je psaný 

dokument, který zahrnuje vše, co se marketér dozvěděl o trhu, a ukazuje, jak firma plánuje 

dosaţení svých trţních cílů.
9
 Součásti plánu marketingu je průzkum podnikatelských 

příleţitostí do budoucna se snahou zaplnit mezery v trţním prostředí. Marketingový plán je 

                                                 
7 VYSUŠIL, J. Plánování není přežitek. Praha: PROFESS, 1995. Str. 9., ISBN 80-85235-18-8. 
8 VYSUŠIL, J. Plánování není přežitek. Praha: PROFESS, 1995. Str. 12., ISBN 80-85235-18-8. 
9
 KOTLER, P., KELLER, L, K. Marketing management. 12th edition. New Jersey: Pearson  Education, 2006. Str. 97- 98.,  

   ISBN 0-131-45757-8. 
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ústředním nástrojem k řízení a koordinaci marketingových činností.
10

 Základní filozofií 

marketingu by mělo být udrţení vzájemné interakce podniku a jejich zákazníků. 

Marketingové plánování je obecně zaměřeno na získávání nových a udrţení si stávajících 

zákazníků. Cílem marketingu je převod podnikové strategie do skutečných firemních úkolů. 

1.5.2 Plán prodeje 

Plán prodeje vychází z marketingového plánu a podává obraz o postavení podniku v trţním 

prostředí.  Plánování prodeje má za úkol vyhodnotit jaké výrobky a sluţby se budou účastnit 

nejvyšší mírou na vytváření obratu, zisku, Cash Flow a zvyšování celkové 

konkurenceschopnosti podniku. Plán především analyzuje nejdůleţitější odběratele podniku, 

kteří se nejpodstatněji podílejí na generaci zisku organizace. Tento plán by měl stanovovat 

cíle jak dosáhnout co největšího objemu trţeb, prodaného mnoţství výrobků a pokusit se o 

dominantní postavení na trhu ve své podnikové aktivitě. Plán prodeje musí na základě 

dohodnutých kontraktů s odběrateli určit strukturu a objem smluvené produkce, pak následně 

z výsledků marketingových analýz stanovit velikost zásob hotových výrobků. Nakonec se určí 

velikost produkce, kterou bude potřeba v plánovaném období vyrobit. 

1.5.3 Plán výroby 

Základní princip produkce je přeměna výrobních faktorů ve výrobky. Většina výrobců musí 

vyřešit tři elementární otázky: co bude vyrábět, jaké mnoţství a pro jakou cílovou skupinu 

budou produkty vyrobeny. Odpověď poskytuje plán marketingu a prodeje. Samotná výroba se 

ve výrobním podniku člení na hlavní výrobu (její výrobky tvoří hlavní náplň výroby 

podniku), vedlejší výrobu (výroba polotovarů, náhradních dílů), doplňkovou výrobu (vyuţití a 

zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, vyuţití volné kapacity) a přidruţenou výrobu 

(obvykle se od předcházejících liší charakterem výroby).
11

 Plánování výroby v sobě zahrnuje 

pojmy výrobní program, výrobní proces a výrobní kapacity. Zjistí-li se, co a kolik by se mělo 

vyrobit, musí se rozhodnout jakými prostředky, jakou metodou a z jakého materiálu výrobky 

v poţadovaném mnoţství zhotovit. Optimální kombinace výrobních zdrojů je ideální, kdyţ 

jsou náklady co nejniţší. Plán výroby je jednou z nejdůleţitějších sloţek podnikového 

plánování. Zahrnuje v sobě mnoho činností, které se řeší ve výrobní praxi. Při sestavení 

                                                 
10

 KOTLER, P., KELLER, L, K. Marketing management. 12th edition. New Jersey: Pearson  Education, 2006. Str. 81., ISBN 

    0-131-45757-8. 
11 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. Str. 169., ISBN  

    80-7179-892-4. 
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výrobního plánu se v prvé řádě, vychází z plánu prodeje. Musí se znát konkrétní cíle 

společnosti, poţadavky trhu, velikost dostupné výrobní kapacity a veškeré omezení plánu 

např. omezení ekologické nebo nedostatek výrobních zdrojů apod.  Je důleţitá podrobná 

znalost všech zákonů a nařízení na území státu, ve kterém chce podnik vyrábět. Znát 

podrobně infrastrukturu v okolí podniku. Velmi důleţitým činitelem je umístění výrobního 

závodu a to vzhledem k strategické poloze, ve které by se měla nacházet odpovídající 

pracovní síla s dostatečnou kvalifikací. V rámci výrobního plánování se řeší zásoby 

polotovaru, nedokončené výroby, hotových výrobků a logistika výroby. Výrobní plánování 

v sobě zahrnuje komplex činností, které by měli být odborně řešeny, jelikoţ se jedná o 

poměrně sloţitý a nákladný proces. Sestavení úspěšného plánu výroby by mělo být prioritou 

kaţdého podniku, který chce prosperovat. 

1.5.4 Plán nákupu 

V plánování nákupu jde o činnosti související s výběrem vhodných dodavatelů materiálů, 

energií, sluţeb a pomocných látek. Nákupní oddělení musí vyhodnocovat dodavatele 

z hlediska jakosti, ceny, pruţnosti dodávek, spolehlivosti dodávek a přesnosti dodacích 

termínů. Plán řeší rozdělení zásob od strategicky nejdůleţitějších pro provoz organizace, které 

musí být k dispozici okamţitě, aţ po zásoby neohroţující přímo produkci podniku. 

Plánování zásob je v přímé interakci s plánováním nákupu. Podnikové zásoby tvoří materiál, 

nedokončená výroba a zásoby hotových výrobků. Při plánování zásob většinou uvaţují 

podniky tak, aby jejich zásoba byla pokud moţno co nejniţší bez ohroţení plynulosti výroby. 

Tato úvaha pramení z prostého důvodu, jelikoţ zásoby značně váţou finanční kapitál 

podniku. Jsou však podniky, které dokonce zvyšují svou zásobu s výhledem budoucího 

zhodnocení těchto zásob. Vycházejí například z predikce vývoje cen různých komodit, 

kterými se předzásobují, ale to jsou jen ojedinělé případy podniků, které se těmito 

spekulacemi zabývají. Vlastní plánování zásob má za úkol, aby poţadované mnoţství zásob 

bylo v určitém čase a kvalitě tam, kde je potřeba. Plán zásob lze kvalitně sestavit jen se 

znalostí těchto údajů: budoucích situací zakázek, mnoţstvím zakázek, lhůtou dodávky 

zakázky a skladovací kapacitou. Primárním cílem tohoto plánu je objednat včas nezbytné 

mnoţství potřebných zásob. K plánování potřebného mnoţství zásob a jejich včasného 

objednání se běţně pouţívá metoda, kterou znázorňuje obrázek 2. 
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Obrázek 2: Vývoj zásob při pevném objednacím množství na základě signálního stavu. 

 

Zdroj: SYNEK, M. a kol. Manaţerská ekonomika. 4. aktualizované a rozšířené vydání.  Praha: Grada Publishing, 2007.  

Str. 223., ISBN 978-80-247-1992-4. 

Progresivní přístup k plánování zásob umoţňuje podstatně sniţovat jejich kapitálovou potřebu 

a vyuţit takto ušetřené finanční prostředky účelněji. Jednou z metod je metoda Just-in-Time 

(JIT). Tato metoda se začala uplatňovat nejdříve v Japonsku a jejím cílem bylo od samého 

počátku vytvořit takový systém vztahu mezi dodavatelem a odběratelem, který umoţňuje, aby 

odběratel (spotřebitel) nemusel udrţovat prakticky ţádnou zásobu. 
12

 

1.5.5 Plán obnovy a údržby hmotného majetku 

Ve většině podniků a zejména ve výrobních se lze setkat s činností oprav a údrţby hmotného 

majetku. Hmotný majetek vlivem pouţívání ztrácí své funkční vlastnosti, proto podnik má 

vypracovaný podrobný systém plánovaných oprav a údrţby. V průmyslové výrobě tvoří 

náklady na opravy a údrţbu značné finanční zatíţení, tudíţ je jim věnována náleţitá 

pozornost. Majetek podniku by měl podléhat pravidelné inspekci pověřenými pracovníky 

údrţby. Hlavním účelem pravidelné kontroly zařízení je sníţení celkových nákladů na opravy 

hmotného majetku. Preventivní opatření údrţby je z hlediska nákladů podniku mnohem 

hospodárnější, neţ řešit případné poruchy a prostoje ve výrobě. Opravy ve výrobě zajišťují 

odstranění veškerých závad na provozních zařízeních. Opravy lze členit a plánovat podle 

                                                 
12 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. Str. 192.,  

    ISBN 80-7179-892-4. 
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rozsahu na běţné, střední, generální. Běţné opravy se vyskytují v podniku téměř denně, 

střední opravy se opakují s určitou pravidelností např. výměna opotřebovaných součástí 

kaţdých 14 dní, generální opravy svým rozsahem jsou často spojeny i s modernizací zařízení. 

 Z účetního pohledu je rozdíl mezi pojmy technické zhodnocení a oprava. Pojem technické 

zhodnocení je investicí organizace, zatímco oprava je podnikovým nákladem. Úkolem 

plánování obnovy a údrţby hmotného majetku je především sníţit poruchy ve výrobě, 

případně odstranit vzniklé poruchy co nejrychleji a ekonomicky efektivně. 

1.5.6 Plán investic 

Cílem investičního plánu je efektivní růst podniku v budoucnosti. Investování je zaloţeno na 

principu vzdání se současného důchodu za účelem dosaţení budoucího důchodu, který přinese 

dostatečné zhodnocení vloţených investice. Za nejvhodnější typ investiční strategie podniku 

z hlediska dosaţení základního investičního cíle je povaţovaná strategie maximálních ročních 

příjmů z investice v kombinaci s růstem hodnoty investice v budoucnosti.
13

 Vhodná je pouze 

taková investice, která má niţší pořizovací náklady neţ očekávaný výnos z investice. Při 

tvoření investičního plánu se přihlíţí k výnosnosti, rizikovosti a likviditě investice. Obecně 

platí, ţe čím je investice ziskovější, tím má větší míru rizika. 

1.5.7 Plán odpisů 

Odpisy vyjadřují opotřebení majetkové části, a to jednak fyzické opotřebení v důsledku 

aktivního pouţívání například pro výrobu, jednak morální v důsledku technického pokroku, 

v jehoţ důsledku se stále zdokonalují jednotlivá zařízení.
14

 Opotřebení dlouhodobého majetku 

je přenášeno do konečné ceny produktu, a proto se musí znát hodnota odpisu. Prostřednictvím 

odpisu je část hodnoty dlouhodobého majetku rozpuštěna do provozních nákladů organizace. 

Plán odpisů vychází z investičního plánování na obnovu dlouhodobého majetku podniku. 

Odpisy se rozdělují na účetní a daňové. Účetní odpisy nepodléhají ţádným zákonům a podnik 

si je vede podle svých potřeb, vyjadřují reálnou míru opotřebení dlouhodobého majetku. 

Daňové odpisy musí být v souladu se zákonem o dani z příjmu a lze je uplatnit jako daňově 

uznatelnou poloţku při výpočtu základu daně z příjmu. 

                                                 
13 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2. vydání. Praha: EKOPRESS, 1999. Str. 182., ISBN 80-861-1921-1. 
14 KISLINGEROVÁ, EVA. Oceňování podniku. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2001. Str. 48., ISBN  

    80-7179-529-1. 
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1.5.8 Plán lidských zdrojů 

Plán lidských zdrojů vychází z přesvědčení, ţe lidé jsou nejdůleţitějším strategickým zdrojem 

organizace.
15

 Personální plány slouţí ke stanovení optimálního počtu pracovníků 

v organizaci, taktéţ determinují kvalitativní stránku zaměstnanců na jednotlivé pracovní 

pozice v podniku. Plánování lidských zdrojů v podniku má za úkol především udrţet si 

kvalitní zaměstnance a sníţit jejich externí fluktuaci. Součástí těchto plánů jsou rovněţ 

aktivity k získávání nových adekvátních zaměstnanců na nově vznikající pracovní pozice. 

Personální plánování samozřejmě počítá s redukcí některých neefektivních pracovních pozic a 

propouštěním nadbytečných zaměstnanců. Dnes jiţ není důleţitá maximální moţná 

zaměstnanost, nýbrţ efektivita práce při optimálním stavu zaměstnanců. Moderní podnik 

samozřejmě vzdělává své zaměstnance a dohlíţí na výběr vhodných kandidátů na vzdělávací 

programy. Tato činnost je součástí personálního plánování. Plán lidských zdrojů by měl 

zajistit efektivní mnoţství pracovní síly, kterou podnik bude potřebovat. 

1.5.9 Finanční plán 

Nejdůleţitějším podnikovým plánem lze bezesporu označit finanční plán. Vychází ze všech 

v podniku vytvořených plánů. Je sestaven na základě relevantních informací z jednotlivých 

funkčních oblastí podniku. Kvalitní finanční plán by měl zajistit podniku finanční zdraví, 

stabilitu, přiměřený růst a vývoj v čase. Finanční plán by měl definovat nástroje, které ke 

splnění cílů pouţije a způsob jejich financování. Cílem finančního plánování je splnění 

obecného finančního cíle podniku, tj. maximalizace jeho trţní hodnoty, resp. u akciové 

společnosti obchodované na kapitálových trzích, maximalizace trţní ceny akcie.
16

 Zdroje pro 

sestavení finančního plánu jsou účetní informace běţného roku, především pak v rámci 

rozvahy, výsledovky a Cash Flow. Pro vlastníky je finanční plán klíčový, jelikoţ se v něm 

rozhoduje o zhodnocení jejich vloţeného kapitálu. Finančnímu plánu, který musí být 

v souladu se všemi podnikovými plány, je v organizaci věnovaná největší pozornost. Tento 

plán musí respektovat ve všech svých aspektech celkovou podnikovou strategii. 

 

 

                                                 
15 ARMSTRONG, M. A Handbook of Human Resource Management Practice. 10th edition. London: Kogan Page, 2006. Str.  

    305., ISBN 0-7494-4631-5.  
16 KISLINGEROVÁ, EVA., a kol. Manažerské finance. 3. vydání. Praha: C. H: Beck, 2010. Str. 131., ISBN 978-80-7400- 

   194-9. 
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Finanční plán se rozděluje dle časového hlediska: 

 Krátkodobý finanční plán 

Plánovací horizont u krátkodobého plánu činí zpravidla 12 měsíců.
17

 Jedná se o 

podrobný finanční plán, který je rozpracován do nejmenších detailů. V tomto plánu se 

definují relativně jisté informace. Krátkodobý finanční plán se sestavuje v měsíčním 

detailu pro řízení krátkodobých aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a pro řízení příjmů a 

výdajů.  

 Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobé plánování má typický horizont 5 let, i kdyţ některé firmy se dívají 

dopředu na 10 let i více.
18

 Má především za úkol zhodnotit majetek vlastníků. Tento 

plán by měl reagovat na ţivotní cyklus podniku a vycházet z něj. Do dlouhodobého 

plánování se zahrnuje např. změna dlouhodobé majetkové bilance, Cash Flow, 

investiční rozpočet, rozdělení zisku a plán nákladů a výnosů v širším časovém 

horizontu. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 KISLINGEROVÁ, EVA., a kol. Manažerské finance. 3. vydání. Praha: C. H: Beck, 2010. Str. 133., ISBN 978-80-7400- 

    194-9. 
18

 KISLINGEROVÁ, EVA., a kol. Manažerské finance. 3. vydání. Praha: C. H: Beck, 2010. Str. 133., ISBN 978-80-7400- 

    194-9. 
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2 Procesy a nástroje operativního plánování v podniku 

Na operativní úrovni lze plánovat většinu podnikových činností. Náplní operativního 

plánování je zaměření se na oblasti, které se účastní přímo při tvorbě konečného produktu. 

Jedná se především o tyto operativní plány: prodeje, výroby a nákupu. Základní 

charakteristikou operativního plánování je to, ţe jde o plán čí soustavu plánů, které vycházejí 

z reálných, plně poznaných a ohodnocených zdrojů období, zpravidla časově krátkého, 

maximálně ročního.
19

 Tyto plány jsou postupně upřesňované do čtvrtletních, měsíčních a 

především u výroby aţ po plány směnové. Operativní plánování musí být v souladu se 

strategickým a taktickým plánováním organizace. 

Cílem operativního plánování je vyuţít co nejhospodárněji pracovní prostředky podniku 

při zachování jeho platební schopnosti. Z tohohle pohledu jsou operativní plány důleţitým 

činitelem pro zlepšování hospodářských výsledků všech činností organizace. Nástroje 

operativního plánování jsou finanční ukazatelé, rozpočet nákladů a výnosů, rozpočet 

peněţních toků, rozpočtová rozvaha (viz tabulka 1). V rámci operativního plánování musí být 

zajištěno, aby byly splněny současně cíle stanovené pro hospodářský výsledek, stav majetku a 

pro likviditu.
20

 Vytváření zisku patří ke klíčovým činnostem operativního managementu. 

Tabulka 1: Nástroje operativního plánování 

Vybrané nástroje operativního plánování 

Formulace úloh  Nástroje  

Plánování stavu jmění a kapitálu Plánová bilance aktiv a pasiv 

Plánování zisku za období Plánový výkaz zisku a ztráty 

Řízení likvidity Finanční plán  

Řízení výnosů za období a rentabilita sloţek 

výnosu 

Rozpočet výkonů (kalkulace výsledku za období)  

Analýza původu prostředků a jejich pouţití Propočet toku kapitálu 

Propočet Cash Flow 

Kalkulace/plánování nákladů a výkonů Kalkulace nákladů a výkonů 

Analýza podniku a celkové řízení/reporting Rozličné ukazatele 

 
Zdroj: ESCHENBACH, R. a kol. Controlling. 1. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 496., ISBN 80-85963-86-8. 

                                                 
19 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007. Str. 217., ISBN 978-80- 

    247-1479-0. 
20 ESCHENBACH, R. a kol. Controlling. 1. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 497., ISBN 80-85963-86-8. 
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2.1 Operativní plánování prodeje 

Operativní plánování prodeje je výchozím bodem pro hospodárné provádění výroby
21

. Musí 

odráţet skutečné potřeby zákazníků pro splnění cílů pro stanovené období zpravidla 

definované na období kratší neţ 1 rok. Prodej je zaměřen na uspokojování potřeb odběratelů 

za peněţní nebo naturální odměnu. Operativní plán prodeje musí být efektivně připraven z 

pohledu změn, které poţadují zákazníci (specifické balení, doprava, pojištění). Plánovaná 

výrobková struktura musí být sloţena tak, aby vyhovovala co největšímu počtu zákazníků. 

Kaţdý podnik musí stanovit pro daný časový plánovací prostor jaké výkony, v jakém rozsahu 

a časovém sledu je chce nebo můţe realizovat. Tento plán slouţí tedy jako zadání, co je třeba 

v jakém mnoţství vyrobit.
22

  

Operativní plán prodeje řeší především: 

 prodejní program, 

 balení a značení výrobku, 

 skladování hotových výrobků, 

 dopravu výrobků. 

2.1.1 Prodejní program 

Prodejní program musí být v souladu s odvětvovým zaměřením podniku.  Prodejní program 

určuje, jaké bude sloţení produkce na dané období. Stanovuje předpokládanou velikost zásob 

hotových výrobků, která je zároveň dodavatelskou pohotovostí. V podniku můţe prodejní 

program vycházet z předem dohodnutých zakázek a  odhadu prodeje z minulých období.  Na 

základě dohodnutých zakázek je předem známé, jaké mnoţství výrobků je třeba vyrobit. 

V tomto případě jsou dodací lhůty základem pro sestavení prodejního plánu. Vychází-li 

prodejní program z odhadu prodeje minulého období, jde o typickou výrobu na sklad. 

V podnikové praxi často dochází ke kombinaci zakázkové výroby a produkce výrobků na 

sklad. 

2.1.2 Skladování hotových výrobků 

Skladování hotových výrobků vychází především z informací o dohodnutém dodávkovém 

cyklu. Tento plán by měl počítat i s případným zpoţděním expedice produkce a měl by 

                                                 
21 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009. Str. 160.,  

    ISBN 978-80-7400-098-0.                                           
22 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007.  Str. 224., ISBN 978-80- 

    247-1479-0. 
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udrţovat ve skladě kapacitní rezervu pro případ, ţe by odběratel včas neodebral objednané 

zboţí.  Při plánování velikosti zásob hotových výrobků se musí ve skladech udrţovat tzv. 

pojistná zásoba hotové produkce ke krytí nepředvídatelných zákaznických objednávek. 

Velikost plánované pojistné zásoby hotové produkce lze stanovit na základě vyhodnocení 

výkyvů nepředpokládaných objednávek za minulé období. 

2.1.3 Balení a značení výrobků 

Balení a značení výrobků je velmi důleţité pro prodejní činnost. Plní několik funkcí. Vhodně 

zvolený obal slouţí jako podpora reklamy a prodeje. Označený výrobek je snadno 

identifikovatelný, podává informace o tom, kde a kým byl vyroben. Značení obsahuje návod 

jak pouţívat výrobek bezpečně. Obal výrobku napomáhá snadnější manipulaci ve skladech a 

chrání obsah při jeho přepravě. Balení a značení výrobků se plánuje z pohledu jejich zajištění 

v expedičních skladech. Ve skladě hotových výrobků musí být k dispozici dostatečné 

mnoţství a druh balení podle povahy výrobků a poţadavků cílových zákazníků. 

2.1.4 Doprava výrobků 

Úkolem operativního plánu dopravy je zajistit optimální cestu výrobků od výrobce k 

zákazníkům. Plánování dopravy výrobků se realizuje na základě domluvy se zákazníky. To 

znamená, ţe někteří zákazníci si mohou obstarat dopravu výrobků na vlastní náklady. Nebo 

můţou mít speciální poţadavky na způsob dopravy. Kvalitní plánování dopravy by mělo 

usnadnit zákazníkům odběr výrobků z hlediska jejich pohodlí, času a dostupnosti. Plán řeší 

především způsob a druh dopravy z pohledu zajištění přesunu, tak aby výrobky byly dodány 

včas, neporušené a ve smluveném mnoţství.  V tomto plánu je důleţité vyřešit náklady 

spojené s přepravou výrobků k zákazníkům. Pro podnik je obvykle ekonomicky výhodnější, 

zajistí-li přepravu výrobků k zákazníkům externí přepravní firma. 

2.2 Operativní plánování výroby 

Podstatou operativního plánu výroby je vytvoření plánu zadávané výroby, upřesněného 

postupně co nejblíţe k okamţiku výroby co do věcné náplně, časového a prostorového 

průběhu. Plán odpovídá aktualizované bilanci kapacit pracovníků a strojů.
23

 Operativní 

výrobní plánování je záleţitostí zpravidla krátkého časového období vymezeného maximálně 

na jeden rok. Tento plán se věnuje kaţdému prvku výroby samostatně a plánuje úkoly od 

                                                 
23

 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007.  Str. 234., ISBN 978-80- 
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jejich vzniku aţ do poslední výrobní operace. Operativní plánování výroby je významně 

ovlivněno typem produkce. Při operativním plánování stále se opakující výroby je řešení 

tohoto plánu dlouhodobě pevně stanoveno. Podstatně sloţitější je operativní plánování u 

výroby, která se pravidelně neopakuje (zakázková). V tomto případě se musí vţdy nově 

plánovat všechny činnosti spojené s výrobou. 

Zobecněný model operativního plánování výroby lze rozdělit do těchto následujících 

základních kroků:
24

 

 výpočet spotřeby částí na výrobek, 

 stanovení ekonomických výrobních dávek (výrobních zakázek), 

 bilancování potřeby výrobních dávek, 

 stanovení termínu odvádění a zadávání, 

 bilance kapacit pracovníků, strojů a zařízení, 

 výpočet potřeby nástrojů, nářadí a přípravků, 

 lhůtový plán pracovišť. 

2.2.1 Výpočty pro stanovení potřeb operativního plánování výroby 

Pro operativní plánování výroby je důleţité vypočítat budoucí potřebu jednotlivých částí a 

materiálů na výrobek. Výpočet obsahuje plánovanou potřebu výrobních činitelů (nářadí, 

materiálů, dílů, lidských zdrojů, přípravků a různých výrobních pomůcek). Výchozí 

základnou pro výpočet (dílů, sestav, podsestav a vstupujícího materiálu) je kusovník nebo 

receptura. Podle těchto dokumentu se zjišťuje spotřeba všech částí a materiálů na konečný 

výrobek. Výpočet potřeby nástrojů, nářadí a přípravků vychází z plánu zadávané výroby a 

údajů o normách spotřeby těchto pracovních pomůcek. Cílem je zajištění výroby potřebnými 

prostředky jak ze zásob, tak nákupem nebo vlastní výrobou (nástrojárna)
25

. 

2.2.2 Výrobní kapacity 

Výrobní moţnosti podniku jsou určeny jejich výrobní kapacitou. V podniku nelze výrobní 

kapacity skladovat jako je tomu u materiálů, ale musí být k dispozici, kdy je organizace 

potřebuje. Nejvyšší moţný objem produkce jakou můţe výrobní jednotka vyprodukovat za 

určité období je určena výrobní kapacitou. Kapacita výroby je v interakci s mnoha faktory, 

                                                 
24 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007.  Str. 237., ISBN 978-80- 

    247-1479-0. 
25 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007.  Str. 239., ISBN 978-80- 
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jako například pouţitá technologie, zásobování, moţnostech výrobních agregátů, na délce 

jejich pracovní činnosti, způsobu organizace práce a výroby. Operativní plánování pracuje 

pouze s dostupnými výrobními kapacitami, můţe pouze zefektivnit jejich vyuţití. 

2.2.3 Stanovení ekonomických výrobních dávek (výrobních zakázek) 

Existuje celá řada počítačových programů a matematických modelů, které řeší optimální 

strukturu výroby. Metodou lineárního programování lze stanovit optimální objem a sloţení 

produkce. Soubor výrobků zhotovených v úzkém sledu za sebou se označuje jako výrobní 

dávka. Výrobní mnoţství, při kterém jsou souhrnné jednotkové náklady minimální, se 

označuje jako optimální velikost výrobní dávky. Pro stanovení optimální velikosti výrobní 

dávky se pouţívají vzorce, tabulky a grafy. Princip stanovení optimální výrobní dávky je 

zřejmý z grafického znázornění na obrázku 3. V grafu se na osu x nanáší počet výrobků, na 

osu y náklady v Kč. Z obrázku je zřejmé, ţe část nákladů s velikostí výrobní dávky klesá, část 

roste. Tím celkové průměrné náklady na 1 výrobek z počátku klesají, dosahují minima a pak 

rostou. Bod, ve kterém jsou nejniţší, určuje optimální velikost výrobní dávky.
26

 

Obrázek. 3: Optimální výrobní dávka 

 

 

Zdroj: SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. Str. 173., 

ISBN 80-7179-892-4. 

                                                 
26 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. Str. 173., ISBN  

    80-7179-892-4. 
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2.2.4 Lhůtový plán výroby 

Určení začátků a konců dílčích zakázek je cílem lhůtového plánu výroby. Podkladem pro 

stanovení tohoto plánu jsou informace z časových norem, výrobních kapacit a výrobních 

dávek. Lhůtový plán výroby podává přehled o vytíţenosti všech výrobních stanovišť. 

Průběţná doba výroby produktů (tj. od vzniku poţadavku na výrobu aţ k doručení produktů 

k zákazníkovi) a výrobní takt (tj. doba mezi dokončením dvou po sobě následujících 

produktů) jsou elementární měřítka časového průběhu výroby. Lhůtový plán představuje, 

zejména pak u zpřesňujících krátkodobějších plánů, předpis lhůt zadání a odvádění pro dílnu, 

u výroby velkosériové aţ hromadné případně předpis provedení jednotlivých operací na 

výrobní dávce.
27

 

2.3 Operativní plánování nákupu 

Základní metodou plánu, jehoţ cílem je určit potřebu materiálu zajišťovaného nákupem pro 

splnění poţadavku výroby, eventuelně dalších míst spotřeby v podniku, je bilanční metoda. 

Řeší bilanci mezi zdroji a potřebami
28

.  Zdroji se rozumí zásoby, které jsou k dispozici na 

začátku období plánování a dodávky zásob. Potřeby vyjadřují souhrnnou budoucí spotřebu 

materiálů v plánovaném období a stanovují tak poţadavek na tvorbu zásob, aby byl zajištěn 

výrobní proces bez zbytečných prostojů. 

Operativní plán se realizuje v následujících krocích:
29

 

 Výpočet spotřeby jednotlivých poloţek materiálu (v mnoţstevních i peněţních 

jednotkách). 

 Výpočet pojistné zásoby (normy zásob), která by měla být v průběhu plánovacího 

období vytvořena a udrţována jako rezerva pro zajištění poţadované spotřeby. 

 Zjištění očekávané zásoby k počátku plánovacího období jako dispozičního zdroje 

spotřeby. 

 Výpočet potřeby dodávek jednotlivých poloţek materiálu (materiálových druhů) 

v podnikových plánovacích i v objednacích jednotkách a současně v peněţních 

jednotkách. 

                                                 
27

 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007.  Str. 240., ISBN 978-80- 

    247-1479-0. 
28 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007.  Str. 249., ISBN 978-80-  

    247-1479-0. 
29 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007.  Str. 249., ISBN 978-80- 
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2.3.1 Výpočty pro stanovení plánované spotřeby zásob 

Pro výpočty budoucí spotřeby zásob se vyuţívají především informace z plánu výroby, 

kusovníků, receptur, norem spotřeby materiálů a údaje z minulého plánovacího období. 

Nejjednodušším způsobem výpočtu budoucí spotřeby zásob je stanovení její velikosti na 

základě spotřeby v minulém období. Tento způsob nachází uplatnění pouze v případech, kdy 

za plánované období nevznikají náhodné a výrazné výkyvy ve spotřebě zásob. Dalším 

způsobem výpočtu budoucí spotřeby zásob je statistické průměrování. Pro výpočty se 

pouţívají metody z matematické statistiky, jako je například zjišťování nejčastěji 

spotřebované sloţky zásob nebo aritmetický průměr. Nedostatkem metod průměrování je, ţe 

přisuzují ze všech předchozích období shodnou váhu pro období plánované. 

Aktualizací údajů o minulé spotřebě lze zjistit i tzv. indexní metodou, kdy minulá zjištěná 

spotřeba se opravuje indexy, které charakterizují podstatné faktory ovlivňující změny ve 

spotřebě, např. změnou objemu výroby, uţitečnosti spotřeby, vyuţití ploch, časového vyuţití, 

v kvalitě údrţby, v kvalitě obsluhy strojů a zařízení, v pouţitém systému údrţby, ve vyuţití 

kapacit. Jak ukazují uvedené příklady, jde zejména o pouţití při určování spotřeby reţijních a 

pomocných materiálů.
30

 

Pro zjištění velikosti stavu zásob na začátku plánovacího období se pouţívá výpočet 

očekávané zásoby. Východiskem je stav zásob ke dni provádění výpočtu, který se zvýší o 

předpokládané dodávky od tohoto okamţiku aţ po termín, ke kterému má být očekávaná 

zásoba stanovena, a naopak sníţí o mnoţství spotřeby, která se za toto období očekává.
31

 

2.4 Finanční ukazatele jako nástroje operativního plánování 

Finanční ukazatele jako nástroje operativního plánování vycházejí s krátkodobého finančního 

plánu. Výsledky finančních ukazatelů poskytují informace vedení podniku o platební 

schopnosti, efektivitě vyuţívání majetku k tvorbě zisku a rozsahu cizích zdrojů k financování 

organizace. Tyto informace jsou rovněţ důleţité pro poskytovatele finančních úvěrů a 

investory. Podniky nejčastěji pouţívají analýzu na základě poměrových ukazatelů. Vstupem 

pro analýzu na základě poměrových ukazatelů jsou výkaz zisků a ztráty, rozvaha a Cash 

Flow. 

                                                 
30 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007.  Str. 253-254., ISBN  
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31 TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2007.  Str. 254., ISBN 978-80-  
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V praxi jsou nejrozšířenější čtyři skupiny poměrových ukazatelů:
32

 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele vyuţití aktiv, označované jako ukazatele aktivity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele zadluţenosti. 

2.4.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují způsobilost organizace proměnit aktiva ve finanční prostředky. 

Likvidita podniku má přímou vazbu na solventnost, tedy schopnost platit závazky v okamţiku 

řádné splatnosti. Peníze na bankovním účtu, pokladně a krátkodobé cenné papíry jsou 

nejlikvidnější prostředky v podniku. Podíl krátkodobého finančního majetku a okamţitě 

splatných závazků vyjadřuje tzv. likviditu prvního stupně.  

Hotovostní likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky                                         (1) 

Krátkodobé pohledávky lze také zařadit mezi likvidní prostředky podniku, existuje zde však 

riziko nesplacení faktur. Rozdíl oběţných aktiv a zásob dělený krátkodobými závazky 

vyjadřuje likviditu druhého stupně. 

Pohotová likvidita = oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky                                  (2) 

Poměr veškerého oběţného majetku a krátkodobých závazků informuje o likviditě třetího 

stupně. Obecně se doporučuje, aby likvidita prvního stupně dosahovala hodnoty kolem 0,5, 

likvidita druhého stupně by měla mít hodnoty v intervalu 1 aţ 1,5 a u likvidity třetího stupně 

se doporučují hodnoty 1,5 aţ 2
33

. Nevýhodou ukazatele likvidity je, ţe zobrazuje okamţitý 

stav, který se mění prakticky pořád. Je tedy vhodné ukazatele likvidity vyhodnocovat 

v kratších časových úsecích. 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky                                                       (3) 

2.4.2 Ukazatele aktivity 

Vyuţití celkového majetku podniku k tvorbě trţeb vyhodnocují ukazatelé aktivity. Analyzují 

rychlost obratu aktivních a pasivních sloţek majetku, průměrnou dobu vázanosti finančních 

                                                 
32 KORÁB, V., PETERKA, J., REZŇAKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007. Str. 163.,    

    ISBN 978-80-251-1605-0. 
33 KORÁB, V., PETERKA, J., REZŇAKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007. Str. 164.,  

    ISBN 978-80-251-1605-0. 
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prostředků v pohledávkách a zásobách. Výsledky analýzy poskytují informace, jak podnik 

hospodaří s kapitálem a jaký to má vliv na objem celkových trţeb. Ukazatele prověřují 

efektivitu podnikového řízení především v oblasti zásob, inkasa pohledávek a investic.  

Nejčastěji pouţívanými ukazateli z této skupiny jsou:
34

 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu (splatnosti) pohledávek, 

 obrat stálých aktiv, 

 obrat celkových aktiv. 

Doba obratu zásob = zásoby / (tržby / 365)                                                                          (4) 

Doba obratu pohledávek = pohledávky / (tržby / 365)                                                        (5) 

Obrat stálých aktiv = celkové roční tržby / stálá aktiva                                                     (6)               

Obrat celkových aktiv = celkové roční tržby / celková aktiva                                           (7) 

2.4.3 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyhodnocují výnosnost vloţeného podnikového kapitálu. Při analýze 

rentability se vychází z informací obsaţených v rozvaze a výkazu zisků a ztrát. Obecně lze 

ukazatele rentability vypočítat jako podíl hospodářského výsledku (zisku) a kapitálových 

zdrojů podniku. Vyjde-li hospodářský výsledek v záporných číslech (ztrátě) hodnocení 

ukazatele rentability ztrácí smysl. V praxi se porovnává rentabilita vlastního kapitálu, 

celkového kapitálu a trţeb. Výsledky ukazatelů rentability mají rozhodující význam pro 

investory, jelikoţ vyjadřují velikost zhodnocení vloţeného kapitálu. 

Rentabilita vlastního kapitálu = zisk po zdanění / vlastní kapitál                                     (8) 

Rentabilita celkových aktiv = zisk před úroky a zdaněním / celková aktiva                    (9) 

Rentabilita tržeb = zisk / tržby                                                                                            (10) 

                                                 
34 KORÁB, V., PETERKA, J., REZŇAKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007. Str. 164.,  
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2.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti vyjadřují zadluţení podniku, z hlediska rozsahu financování majetku 

cizími zdroji. Základním principem analýzy je najít ideální vztah v kapitálové skladbě, zvolit 

tedy vhodný poměr vlastních a cizích kapitálových zdrojů. Optimální financování majetku 

z cizích zdrojů umoţňuje rozvoj podniku a přináší vyšší výnosy vlastníkům. Nevhodné 

financování cizími zdroji můţe naopak výnosnost značně sniţovat. Při vhodně zvoleném 

dluhovém financování musí platit, ţe výnosnost půjčeného kapitálů musí být vyšší, neţ 

stanovená úroková sazba věřitelem. Pro hodnocení ukazatele zadluţenosti se pouţívají údaje 

z rozvahy podniku. Elementárním ukazatelem pro hodnocení zadluţenosti je poměr cizího 

kapitálů s aktivy celkovými. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele vyjadřují značné riziko 

nesplacení závazku. O výsledky analýzy zadluţenosti mají zájem především banky a všichni 

věřitelé podniku. 

Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva                                                          (11) 

2.5 Podnikové rozpočty 

Podnikové rozpočty jsou plány s kratším časovým horizontem orientované na větší detaily a 

vychází z ročního finančního plánu. Rozpočty jsou nástroje, pomocí nichţ se zjišťují budoucí 

náklady a výnosy zpravidla v období jednoho roku. Mezi hlavní podnikové rozpočty patří 

rozpočtová výsledovka, rozpočtová rozvaha a rozpočet peněţních toků. Sloučením těchto tří 

koncepcí se získá hlavní rozpočet. Smyslem podnikových plánů a rozpočtů je konkretizovat 

cíle podniku jako celku, formulované podnikovými politikami, a to do podoby 

kvantifikovatelných výstupů.
35

 Podnikové rozpočty jsou velmi významné z hlediska 

způsobilosti plánovat a kontrolovat na všech stupních řízení vývoj ekonomických ukazatelů 

v organizaci. 

2.5.1 Rozdíl mezi plánem a podnikovým rozpočtem 

V interpretaci pojmů podnikových plánů a rozpočtů lze spatřovat určité rozdíly. Pomocí plánů 

se stanovují věcné cíle podniku. Podnikové rozpočty transformují věcné cíle plánů všech 
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funkčních oblastí do hodnotových manaţerských záměrů. Zjednodušeně lze říct, ţe rozpočty 

jsou vlastně plány převedené na peněţní jednotky. 
36

 

2.5.2 Rozpočet nákladů a výnosů 

Při tvorbě rozpočtů nákladů a výnosů, se vychází ze všech podnikových plánů. Rozpočty 

poskytují přehled o budoucích nákladech a výnosech ze všech funkčních oblastí např. z plánu 

výroby náklady na spotřebu materiálů, z plánu prodeje předpokládané výnosy. Stěţejními 

dokumenty, ze kterých se v prvé řadě vychází je plán prodeje, plán výroby, plán odpisů, plán 

mzdových nákladů, plán údrţby. Relativní sniţování podnikových nákladů je podstatou 

nákladového plánování. Proto plánování nákladů není jen pasivním odrazem skutečnosti, ale 

aktivně na ní působí tak, ţe vytváří tlak na sniţování nákladů ve všech oblastech podnikové 

činnosti.
37

 Náklady podniku se plánují celkově a podrobně. Celkové plány nákladů vycházejí 

z ekonomiky podniku a podrobné plánování je zaloţeno na operativním, kalkulačním a 

rozpočtovém podnikovém plánování. 

Ve většině podniků tvoří hlavní zdroj výnosů zejména prodej produktů a sluţeb (trţby). 

Ocenění produktů a sluţeb představuje v plánovaném objemu trţeb důleţitou roli. Podnik 

zaměřený na neustálé generování trţeb musí najít skladbu produktů a sluţeb, která by nejvyšší 

trţby umoţnila. Plán předpokládaných výnosů musí respektovat trţní nabídku a poptávku 

z hlediska stanovení ceny i mnoţství nabízených produktů a sluţeb. 

2.5.3 Rozpočtová výsledovka 

Rozpočtová výsledovka peněţně vyjadřuje přínos hospodářské aktivity zaloţené na 

vzájemném porovnání budoucích nákladů a výnosů organizace. Rozpočtová výsledovka je 

sloţena z rozpočtovaných výnosů, jednicových nákladů a reţijních nákladů.  Rozpočet 

nákladů a výnosů v podniku poskytují informace, na jejichţ základě je sestaven plánovaný 

výkaz zisku a ztráty. Tento výkaz vyjadřuje provozní, finanční a mimořádný hospodářský 

výsledek společnosti. Plánovaný výkaz zisku a ztráty se zpravidla sestavuje na období 

jednoho roku. Z plánovaného výkazu zisků a ztráty je dále patrný hospodářský výsledek ve 

všech svých modifikacích, tedy zisk před odpisy, úroky a zdaněním (ZOUD), zisk před 

                                                 
36 POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha:  Grada publishing, 2009. Str. 199., ISBN 978-80-247-2974-9.      
37 SYNEK, M. a kol. Manaţerská ekonomika. 4. aktualizované a rozšířené vydání.  Praha: Grada Publishing, 2007. Str. 95- 

    96., ISBN 978-80-247-1992-4. 
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odpisy (ZUD), zisk před zdaněním (ZD) a čistý zisk po zdanění (Z).
38

 Data z výkazu zisku a 

ztráty nevypovídají nic o peněţním toku a tedy hospodářský výsledek nemusí vyjadřovat 

skutečný stav hospodaření podniku v období účetní závěrky. Je vhodné zdůraznit, ţe podniky 

nevycházejí přímo z rozpočtové výsledovky ale z rozpočtu nákladů a výnosů. 

2.5.4 Rozpočtová rozvaha 

V rozpočtech se někdy podrobně nerozpočtují obraty, nýbrţ jen změna stavu jednotlivých 

skupin aktiv nebo pasiv. To platí zejména o oběţných aktivech a krátkodobých závazcích, 

jejichţ rozpočet vychází z rozpočtu peněţních toků a primárně směřuje ke zjištění tzv. 

pracovního kapitálu.
39

 Rozpočtová rozvaha vyjadřuje stav a sloţení majetku potřebného pro 

činnost organizace. Podává přehled o zdrojích financování organizace, jaké jsou vlastnické 

vztahy podniku apod. Z rozvahy je moţno vyčíst změnu majetkové a kapitálové struktury, 

hospodářský výsledek, způsob financování majetku podniku a jeho zdroje. Při stanovení 

rozpočtové rozvahy se vychází z minulých období jejich srovnáním, tato činnost napomáhá 

určit optimální sloţení budoucí majetkové struktury podniku. 

2.5.5 Rozpočet peněžních toků 

Rozpočet peněţních toků se uplatňuje především při řízení likvidity a solventnosti. 

Informačním podkladem řízení solventnosti a likvidity jsou zejména dvě sloţky rozpočtu 

peněţních toků, takzvaný rozpočet stálé potřeby financování a rozpočet peněţních toků 

z hlavní výdělečné činnosti podniku. Ve vazbě na celý systém vychází tento rozpočet ze čtyř 

dílčích rozpočtů: z rozpočtu trţeb, z rozpočtu výdajů spojených s nákupem materiálu, 

z rozpočtu mzdových a ostatních osobních nákladů a konečně z rozpočtu ostatních, zejména 

reţijních výdajů.
40

 Tento rozpočet v sobě zahrnuje plánování reálného peněţního toku 

v podniku. Příjmy zahrnují všechny přírůstky peněz a peněţních hodnot. Vztahující se 

k okamţiku přijetí a zahrnují celkový přírůstek finančních prostředků a peněţních hodnot. 

Výdaje zahrnují všechny úbytky peněz a peněţních hodnot a vztahují se k 

časovému okamţiku vyčerpání
41

. Rozpočet peněţních toků porovnává předpokládaný rozdíl 

peněţních příjmů a peněţních výdajů jednotlivých měsíců za období jednoho hospodářského 

roku. Podstatou tohoto rozpočtu je zabezpečit vyrovnanost peněţních příjmů a výdajů. 

                                                 
38 MARINIČ, P. Plánování a tvorba hodnoty firmy. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. Str. 203., ISBN 978-80-247- 

    2432-4. 
39

 KRÁL, B., a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání. Praha: Management Press, 2002. Str. 273., ISBN 80-7261-062-7. 
40

 KRÁL, B., a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání. Praha: Management Press, 2002. Str. 273-274., ISBN 80-7261-062-7. 
41 LANG, H. Kosten- und Leistungsrechnung. 5. Auflage. München: C. H. Beck, 2002. Str. 7., ISBN 3-406-47894-8. 
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2.5.6 Formy rozpočtů 

Celková změna v cílech a obsahu systému plánů a rozpočtů se přirozeně projevuje také v šíři 

forem, kterou lze u rozpočtů volit zcela v duchu přístupu, ţe různé cíle a rozhodovací úlohy 

nelze uspokojit jedinou formou informace. Přes jejich značnou variabilitu je však zřejmé, ţe 

v aplikaci jednotlivých forem se postupně prosazují určité, dále uvedené tendence
42

: 

 Pevný rozpočet zůstává neměnný po celé účetní období. Zpravidla se sestavuje pro 

reţijní podnikové náklady, které nejsou závislé na změně velikosti objemu výroby 

v rozpočtovém období. 

 Variantní rozpočet je vypracován pro několik předpokládaných variant budoucího 

vývoje podniku. 

 Indexní rozpočet je zaloţen na principu vyhodnocování minulých rozpočtů. Tento 

postup v sobě však skrývá značná rizika spojená s neúčinným a neefektivním 

rozpočtem předešlého období a následným převedením i do rozpočtu nadcházejícího. 

 Rozpočtování s nulovým základem se nezabývá rozpočty předešlých období, ale 

vychází z předpokládané budoucí činnosti organizace. 

 U klouzavých rozpočtů se můţe v jeho průběhu přistupovat k určitým změnám a 

korekcím v rozpočtovém období. 

 Limitní rozpočet nalézá uplatnění v případech, kdy by podnik neměl překročit 

nastavenou mezní hodnotu v oblasti nákladů na reprezentaci, vzdělaní, propagaci nebo 

v obdobích finančních problému. 

 Indikativní rozpočet ovlivní rozvoj stěţejní veličiny, aniţ by byl zároveň limitně 

omezen. Příkladem takového rozpočtu je vazba nákladů na reklamu na vývoj výnosů 

z prodeje. Indikativní rozpočet tak dává příslušnému manaţerovi moţnost zhodnotit 

rozhodovací problém ve všech jeho souvislostech nákladů a přínosů, a tím eliminovat 

nebezpečí, ţe např. úspora nákladů (kterou firma realizovala díky limitnímu rozpočtu) 

můţe firmu připravit o vyšší prospěch
43

. 

 

                                                 
42 KRÁL, B., a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání. Praha: Management Press, 2002. Str. 297., ISBN 80-7261-062-7. 
43 KRÁL, B., a kol. Manažerské účetnictví. 1. vydání. Praha: Management Press, 2002. Str. 299., ISBN 80-7261-062-7. 
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3  Navržení procesu sestavování jednotlivých podnikových plánů 

Všechny podnikové plány jsou navzájem provázané a měly by se sestavovat chronologicky. 

Postupy při sestavování jednotlivých podnikových plánů jsou různé, odlišnost se spatřuje 

zejména v typu a charakteru podnikatelské činnosti. Pro všechny podniky je však společné, ţe 

při tvorbě plánů přihlíţí v prvé řadě ke strategickým záměrům organizace. Předpokladem 

úspěšné plánovací činnosti, je čerpat z co nejpřesnějších zdrojů a na základě těchto informací, 

vypracovat koncept či několik variant koncepcí plánů. Při tvorbě jednotlivých plánů 

funkčních oblastí se vychází především ze znalostí minulého období a budoucích 

preferovaných cílů podniku. Proces sestavování plánů začíná jeho návrhem, který je objektem 

poznámek, diskusí, vyjednávání, korekcí apod. Po seznámení jednotlivých oddělení 

s návrhem plánů se očekává stanovisko vedoucích útvarů k jednotlivým vypracovaným 

dokumentům. Metodicky je důleţité udrţet provázanost jednotlivých plánů, aby se úprava 

kaţdého plánu promítla přesně i do plánů navazujících. Po všech úpravách je na konci 

definitivní podoba podnikového plánu, kterou schválí vedení organizace. 

Je potřebné, aby proces sestavování plánů se skládal z plánů hlavních funkčních oblastí 

(činností) podniku a byla dodrţována následující procesní metodika: 

Proces sestavení marketingového plánu 

Při sestavování podnikových plánů je nutno v prvé řádě vycházet z marketingového plánu, 

který by měl poskytnout informace o moţnostech a hrozbách na trhu. Úkolem 

marketingového plánu je zjistit budoucí zájem o produkty podniku. Výsledek marketingové 

analýzy je podkladem pro sestavení marketingového plánu. Tento plán vychází z přání a 

poţadavků zákazníků na výsledný produkt. Marketingový plán rozdělí trh na jednotlivé 

segmenty podle toho, kde se nalézá největší moţnost uplatnění výrobků. Sestavený 

marketingový plán by měl přesně definovat pro koho, kolik a kde výrobky prodávat. 

Proces sestavení prodejního plánu 

Plán prodeje musí vycházet z plánu marketingu při respektování výrobních moţností daného 

podniku. Při sestavování plánu prodeje je nutno postupovat tak, ţe se v prvé řadě na základě 

uzavřených a předjednaných kontraktů musí zajistit prioritně pro dané zákazníky poţadované 

mnoţství výrobků ve stanoveném termínu. Následně se určí z marketingového plánu 

a informací o velikosti prodeje v minulém období plánované mnoţství ostatních výrobků. 
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Sestavený plán prodeje je předán výrobnímu útvaru, který bude muset vyhodnotit, jestli 

podnik bude schopen předpokládané zvýšení produkce realizovat. 

Proces sestavení výrobního plánu 

Informace z plánu prodeje o velikosti a struktuře poţadovaných výrobků jsou podkladem pro 

sestavení výrobního plánu.  Tento plán musí vyhodnotit velikost dostupné výrobní kapacity 

pro plánovanou změnu objemu výroby a rozšíření výrobkového portfolia. Plán výroby se 

musí připravit na technologickou změnu, kterou rozšíření výrobního sortimentu a speciální 

přání zákazníků vyţaduje. Sestavený výrobní plán poskytuje informace o energetické, 

materiálové a časové náročnosti výroby. Podává přehled o mnoţství lidí potřebných 

k plánovanému výkonu. V plánu se promítne potřebné strojní vybavení a jeho systém údrţby 

pro stanovený výrobní program.  Odhadované zvýšení objemu prodeje výrobků muţe být v 

nesouladu s výrobními moţnostmi zařízení. Jestliţe uţ stávající výrobní zařízení je 

maximálně vytíţeno nelze uţ na něm předpokládané zvýšení produkce realizovat. Problémy 

spojené s nákupem nových výrobních zařízení se řeší ve spolupráci s útvarem investic v rámci 

finančních moţností podniku. 

Proces sestavení plánu nákupu 

Zvýšený objem produkce s sebou přináší i vyšší spotřebu materiálových vstupů. Na tuto 

skutečnost musí reagovat ve spolupráci s výrobou plán nákupu. Předpokládaný větší objem 

výroby znamená, ţe v plánu nákupu se musí zjistit, jestli stávající dodavatelé jsou schopni 

pokrýt zvýšenou potřebu materiálu. V opačném případě je úkolem nákupního oddělení 

vyhledat vhodné budoucí dodavatele pro výrobní vstupy. Plán zásob zajišťuje ve spojení 

s nákupním plánem, optimální velikosti zásob včetně pojistných, aby nedocházelo ke 

zbytečným prostojům ve výrobě z nedostatku materiálu na skladě. 

Proces sestavení plánu obnovy a údržby hmotného majetku 

Plán obnovy a údrţby majetku je v interakci s výrobním plánem. Je potřeba ho vypracovat na 

základě údajů z tzv. provozního deníku a technických poţadavků na údrţbu daného zařízení. 

V plánu obnovy a údrţby jsou zaznamenány jaké opravy (běţné, střední, generální) se během 

plánovaného výrobního procesu budou provádět a v jakých časových intervalech. 
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Proces sestavení investičního plánu 

Plán investic by měl vycházet z výrobního plánu a z předpokládané obnovy a rozšíření 

výrobního zařízení. Podnik můţe také investovat do modernizace stávajícího zařízení a tím 

zvýšit produktivitu. V investičním plánu se tyto dvě varianty finančně vyhodnotí a rozhodne 

se o vhodné investici, především na základě vypočtené návratnosti investic a finančních 

moţnostech daného podniku.   

Proces sestavení odpisového plánu 

Pro stanovení plánu odpisů je nutno vyjít z informací o současném stavu majetku a 

předloţeného plánu investic. Plán odpisů určí jaký způsob a doba odepisování se pouţije u 

nově pořízeného majetku. Účetní odpisový plán stanoví míru opotřebení jednotlivých sloţek 

majetku podniku za stanovené období a vyjádří tak vlastně ţivotnost pořízeného majetku. 

Daňové odpisy se řídí podle zákona o dani z příjmu a podnik si můţe vybrat mezi 

rovnoměrným nebo zrychleným odepisováním. Po celou dobu uţívání majetku podnik nesmí 

měnit vybraný způsob odepisování. 

Proces sestavení plánu lidských zdrojů 

Plán lidských zdrojů vychází z potřeb výrobního plánu a z finančních moţností organizace. V 

tomto plánu se musí zajistit náhrada za přirozený úbytek pracovníků (odchody do důchodů, 

výpovědi, přemisťování pracovníků na jiné kapacity apod.).   Předpokládané změny ve výrobě 

se zákonitě promítnou v personálním sloţení podniku. Jestliţe podnik nakoupí nové výrobní 

stroje, musí se v plánu lidských zdrojů zachytit kolik a jaké pracovníky bude podnik 

potřebovat na nově vznikající pracovní pozice. Plán musí počítat s nutným časovým obdobím 

pro zapracování nových pracovníků do výrobního procesu. Při investování do varianty 

modernějšího zařízení se musí v plánu lidských zdrojů zajistit profesní výcvik a školení 

kmenových zaměstnanců. 

Proces sestavení finančního plánu 

Ze všech podnikových plánů je sestaven jako poslední finanční plán. Je v přímé interakci se 

všemi vytvořenými plány podniku. Finanční plán je sestaven na základě relevantních 

informací z jednotlivých funkčních oblastí organizace. Tento plán musí najít optimální 

financování jednotlivých funkčních oblastí podniku. Jestliţe se v investičním plánu schválila 
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modernizace zařízení, musí se v tomto plánu počítat s uvolněním finančních prostředky na 

realizaci projektů. Tato změna způsobí celkové zvýšení nákladů a ta se zákonitě promítne ve 

finančním plánu. Plán musí efektivně vyhodnotit dostupné prostředky pro financování 

jednotlivých oddělení. Pokud podnik nedisponuje potřebnými finančními prostředky, 

přistupuje často k alternativnímu řešení ve formě investičního bankovního úvěru. Finanční 

plán vyhodnocuje konečný finanční efekt plánovaného zvýšení objemu produkce vzhledem 

k nákladům na pořízení investice. 

3.1 Návrh organizačního a termínového zajištění procesu sestavování 

podnikových plánů 

Pro úspěšné sestavení podnikových plánů musí být zajištěna nejen metodická, ale i 

organizační provázanost. V rámci plánovacího procesu musí být definovány termíny 

zpracování jednotlivých druhů podnikových plánů konkrétními podnikovými útvary a 

způsoby odsouhlašování vzájemných vazeb mezi těmito plány. V úspěšném procesu 

sestavování podnikových plánů se nesmí stávat, aby jednotlivé útvary čekali příliš dlouho na 

stěţejní informace z předcházejících plánů. Proto by mělo vedení organizace vydat směrnici, 

podle které bude termínově definováno předávání informací z jednotlivých plánů mezi 

odbornými útvary. Koordinaci by měl zajišťovat útvar controllingu. 

Příklad termínové směrnice pro jednotlivé odborné útvary podniku: 

(termíny jsou uvedeny ve dnech od vyhlášeného začátku plánovacího procesu) 

Útvar marketingu odevzdá do 14 dnů útvaru prodeje: 

 Plán programů výkonů (poţadavky a potřeby trhu ve výrobkových skupinách).  

 Plán cílových zákazníků (distribučních kanálů). 

 Plán distribuce výkonů. 

Útvar prodeje odevzdá do 28 dnů útvaru výroby: 

 Plán objemu prodeje ve stanoveném detailu výrobků. 

 Stav zásob hotových výrobků 

Útvar výroby odevzdá do 50 dnů: 

- Útvaru nákupu: 

 Plán spotřeby materiálových a energetických vstupů ve stanoveném detailu.  
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- Útvaru investic: 

 Plán na rozšíření hmotného majetku. 

 Plán na rozšíření nehmotného majetku. 

- Útvaru lidských zdrojů: 

 Plán počtu pracovníků dle profesí. 

 Plán růstu odborné kvalifikace jednotlivých pracovníků. 

- Útvaru údržby a oprav: 

 Plánovaný rozpis údrţby a oprav (směnnost). 

Určené útvary odevzdají do 60 dnů útvaru controllingu: 

 Útvar prodeje- plán prodeje (hodnota). 

 Útvar výroby- plán spotřeby materiálových a energetických vstupů (hodnota). 

 Útvar nákupu- plán zásob (hodnota). 

 Útvar investic- plán investic a odpisů (hodnota). 

 Útvar údržby- plán oprav a údrţby (hodnota). 

 Útvar lidských zdrojů- plán mzdových nákladů (hodnota). 

Útvar controllingu do 75 dnů zpracuje a finančnímu útvaru předá: 

 Rozpočet nákladů a výnosů (v Kč), včetně hospodářského výsledku. 

 Na základě předaných informaci do 80 dnů finanční útvar zpracuje: 

 Plán majetku a jeho krytí (Rozvahu). 

 Plán příjmů a výdajů (Cash Flow). 
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Závěr 

V bakalářské práci je řešena a definována problematika procesu sestavování podnikových 

plánů. 

První kapitola bakalářské práce je zaměřena na popis jednotlivých druhů podnikových plánů. 

V této kapitole jsou definovány podnikové plány podle úrovně a cílů řízení charakterizující 

stručně strategické, taktické a operativní podnikové plánování. Z časového hlediska v tomto 

bodě práce rozděluje podnikové plány na krátkodobé a dlouhodobé. Jsou zde definovány také 

specifické druhy podnikových plánů, jako jsou plány akční, příleţitostné a reakční. V 

poslední částí této kapitoly je popis jednotlivých druhů podnikových plánů v chronologickém 

sledu podle funkčních oblastí. 

Druhá kapitola bakalářské práce se věnuje procesům a nástrojům operativního podnikového 

plánování.  Tato kapitola popisuje stěţejní operativní podnikové plány prodeje, výroby a 

nákupu. Práce definuje také nástroje operativního podnikového plánování, které výhradně 

popisují finanční ukazatele a podnikové rozpočty. V práci jsou komentovány finanční 

ukazatele: likvidity, aktivity, rentability a zadluţenosti. Závěrečná část druhé kapitoly 

rozebírá podnikové rozpočty zaměřené hlavně na problematiku rozpočtů nákladů a výnosů, 

výsledovky, rozvahy, peněţních toků a nakonec jsou definovány jednotlivé formy rozpočtů. 

 Závěrečná třetí kapitola je zaměřena na navrţení procesů sestavování jednotlivých 

podnikových plánů, coţ bylo také i cílem této bakalářské práce. Tato kapitola popisuje 

chronologickou návaznost jednotlivých podnikových plánů při procesu jejich sestavování. 

Proces sestavování jednotlivých podnikových plánů začíná sestavením marketingového plánu, 

ze kterého vychází další plánovací činnosti. Z tohoto plánu je sestaven plán prodeje, který 

slouţí jako zadání pro vytvoření plánu výroby. Tento plán je podkladem pro sestavení plánu 

nákupu, obnovy a údrţby hmotného majetku, investic, odpisů a lidských zdrojů. Na základě 

takto vytvořených plánů je jako poslední sestaven finanční plán. Hlavním přínosem této 

bakalářské práce je návrh termínové a organizační směrnice, která by mohla přinést podnikům 

zrychlení a zefektivnění plánovací činnosti. 
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