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Abstrakt 

Cílem této práce je poznat a pochopit základní fakta a potřeby k sestavení finančního plánu a 

charakterizovat jednotlivé druhy finančního plánu. Na začátku této bakalářské práce popisuji 

pojem finančního plánování a jeho definice. Dále se věnuji rozdělení finančních plánů z časo-

vého hlediska. V dalších kapitolách jsem se zaměřil na principy, zásady a metody, které se 

používají pro sestavování finančních plánů. V poslední kapitole jsem se pokusil kriticky 

zhodnotit využití finančního plánu v průmyslu. 

 

 

Abstract 

The aim of this work is to identify and understand the basic facts and the need to build a fi-

nancial plan and describe the various types of financial plan. At the beginning of this thesis I 

describe concept of financial planning and its definition. Further, I analyze the distribution of 

financial plans over time. In the next chapters I focused on the principles, rules and methods 

that are used for compilation of financial plans. In the last chapter I have tried to critically 

evaluate the use of the financial plan in the industry. 
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ÚVOD 

 Téma finanční plánování jsem si vybral, protože mě tato oblast podnikové ekonomiky 

zajímá, ale taky proto, že z dostupných témat mi bylo po obsahové stránce nejbližší. Toto 

téma mi dovolilo nahlédnout pod pokličku této pro podnik velice důležité problematiky. 

Spoustu lidí může mít dojem, že úspěšný podnik je ten, který vykazuje vynikající výsledky v 

podobě úspěšného uvedení nového výrobku na trh, nakoupení nejnovějšího technického zaří-

zení nebo použití moderních technologií ve výrobě, to je ovšem omyl. Toto sice vede k udr-

žení kroku s konkurencí anebo k předstihu konkurence, ale aby se tyto úkony zrealizovaly, 

musí mít podnik dostatek financí a k tomu potřebuje mít kvalitní a fungující finanční hospo-

dářství, které se řídí podle finančního plánu. Velmi důležitým prvkem je zde finanční mana-

žer, který dobře vede finanční plánování a umí jasně stanovit pravidla finančního rozhodová-

ní, díky nimž může podnik pružně reagovat na všemožné komplikace a neočekávané situace. 

 Cílem této práce je poznat a pochopit základní fakta a potřeby k sestavení finančního 

plánu a charakterizovat jednotlivé druhy finančního plánu. K dosažení cílů jsem se věnoval 

studiu odborné literatury, ze které jsem vybral důležité definice a jejím prostřednictvím jsem 

také pochopil základy finančního plánování a jeho uvedení do praxe. 

 V první kapitole jsem se zaměřil na definování pojmu finančního plánování, které je 

velmi obsáhlé a různí autoři jej definují rozdílně. V druhé kapitole jsem se rozhodl rozdělit 

plány podle časového horizontu. Dále v práci podrobněji přiblížím jednotlivé druhy plánů. 

Nakonec píšu o zásadách a metodách, které jsou potřebné k úspěšnému sestavení finančního 

plánu. 

 Jelikož pracuji ve výrobním podniku, tato práce pro mě byla velkým přínosem. Uvě-

domil jsem si, že práce finančního manažera je velmi zodpovědná a zásadní pro fungování 

podniku. Myslím si, že hned po funkci ředitele podniku je tato funkce druhým nejvýznamněj-

ším pilířem podniku. 
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1 POJEM FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Nejobecněji lze finančním plánování vyjádřit jako proces, při kterém se posuzují cel-

kové efekty finančního a investičního rozhodování, jehož výsledkem je finanční plán. Finanč-

ní plánování je významné proto, že pomáhá finančním manažerům vyhnout se a čelit různým 

překvapením a změnám podmínek a uvažovat dopředu, jak by na ně reagovali. Všeobecně 

platí, že plánování nejlépe pomáhá podniku vyhnout se přehmatům v budoucnosti. Úkolem 

finančního plánování je zejména posuzování a rozhodování o velikosti a druhu použitých fi-

nančních zdrojů, které jsou potřebné k financování majetku a k zajištění likvidity a finanční 

stability podniku. 

 

1.1 Definice finančního plánování 

 Psát o finančním plánování není jednoduché, protože je to problematika, ve které exis-

tuje nebezpečí nicneříkajících zevšeobecnění na jedné straně nebo těžkopádných detailů na 

straně druhé. Chtěl bych se nejdříve zaměřit na pojem finanční plánování jako takový. Fi-

nanční plánování je složitý proces, který vychází z řady předpokladů a musí být podložen 

mnoha fakty. 

 Finanční plánování je proces, který zahrnuje: 

1. Vzájemné souvislosti. Musí jednoznačně stanovovat a analyzovat vazbu mezi finančními 

možnostmi podniku (dostupnost finančních zdrojů) a investičními návrhy. 

2. Volba alternativy. Finanční plán umožňuje podnikům pracovat s různými investičními a 

finančními variantami. 

3. Feasibility (proveditelnost). Předpokladem je, že plán zajišťuje zvýšení výkonnosti podni-

ku, výnosnosti vloženého kapitálu a sleduje nejdůležitější podnikatelský cíl čili růst tržní ceny 

podniku. 

4. Eliminace překvapení. Účelem je projektování budoucích důsledků současných rozhodnutí. 

Finanční plánování by mělo umět předpokládat, co se stane, tak aby v budoucnu - nastanou-li 

určité skutečnosti - bylo možno čelit různým překvapením a vznikajícím okolnostem. [10] 
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 V literatuře se objevuje několik definic finančního plánování vybral jsem definici 

Landy [7], který tvrdí že: ,,Finanční plánování je mimořádně náročná, obtížná a odpovědná 

činnost finančních manažerů nebo controllerů, a to nejen v oblasti strategického, ale i taktic-

kého finančního plánování. Tvůrci těchto plánů musí brát v úvahu celou řadu – mnohdy pro-

tichůdných – faktorů a jejich úkolem je vytvořit na základě mnohdy nekonkrétních informací 

konzistentní finanční dokument, který by zobrazoval aktuální a zejména budoucí finanční po-

zici podniku.“ 

 Dle Žůrkové [13] je plánování obecným procesem formulování věcných cest a cílů 

k jejich dosahování. Plánem se rozumí výstup procesu plánování. Obvykle jde o psaný doku-

ment, který vyjadřuje, co se musí udělat, aby bylo stanovených cílů dosaženo. Bývají v něm 

zahrnuty jednotlivé kroky a jejich časové rozložení. 

 Proces plánování můžeme definovat různě, obsah je však stejný. Plánování, rozpočet a 

kontrola jsou nejdůležitějšími funkcemi managementu. Rozpočet je v podstatě jakýmsi kont-

rolním mechanizmem, díky němuž se můžeme ujistit, zda dosahujeme plánovaných skuteč-

ností v povolených odchylkách, v opačném případě máme možnost včas reagovat. Plánování 

lze považovat za synonymum projektování budoucích důsledků současných rozhodnutí. 

 

1.2 Proces finančního plánování 

 Mezi hlavní zásady finančního plánování patří úplnost, systematičnost, přehlednost, 

periodičnost a flexibilita. Proces plánovaní se řadí dle řady odborníků mezi jednu z hlavních 

funkcí řízení podniku. Např. Eschenbach [2] uvádí úlohy managmentu takto: 

 plánovat 

 rozhodovat 

 prosazovat 

 kontrolovat 

 koordinovat systém výkonů 

 motivovat 
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 Plánovací proces je možno zjednodušeně rozdělit do tří stupňů. Prvním stupněm je 

porozumění čili situace, ve které se nacházíme. Druhým stupněm je rozhodnutí, kam chceme 

jít. A třetím stupněm je samotné plánování, tedy to jak se k danému cíli dostaneme. 

Pro bližší vysvětlení výše uvedených stupňů bych uvedl následující přirovnání: Plán si mů-

žeme představit jako mapu a plánovací proces jako čtení v této mapě. Označíme si výchozí 

bod, zvolíme si místo, kam se chceme dostat a poté budeme plánovat trasu cesty do zvoleného 

místa a způsob, jakým se tam dostaneme, tj. jaký dopravní prostředek si pro tuto cestu vybe-

reme. Je jasné, že budou existovat různé varianty cest, kterými se do našeho místa dostaneme. 

Některé ponesou menší riziko, ale budou delší a pomalejší. Jiné oproti tomu mohou být kratší 

a rychlejší, ale mohou znamenat větší riziko. Na některých cestách se může stát, že havaruje-

me a do cílového bodu se vůbec nedostaneme. Je tedy jen na nás, jaký typ dopravy si vybere-

me a kolik za něj zaplatíme. Můžeme jít pěšky nebo letět letadlem.   

 Plánování je tedy komplexní, systematické, ale nakonec i jednoduché. Finanční pláno-

vání má svůj bezesporný význam. Díky finančním plánům zjistíme, kolik finančních pro-

středků budeme potřebovat při rozjezdu nového podnikání. Budeme schopni určit, kolik fi-

nančních prostředků bude přitékat a odtékat první rok měsíčně, druhý rok pololetně, třetí rok 

ročně. Budeme znát stav majetku a jeho krytí na začátku a na konci prvního roku. Pomocí 

finančního plánu si dovedeme zjistit naše osobní příjmy z podnikání. A v neposlední řadě 

zjistíme, jak budeme naše podnikání financovat a odkud budou pocházet finanční zdroje. 
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2 DĚLENÍ FINANČNÍCH PLÁNŮ 

 Různí autoři používají ve svých publikacích různá označení pro finanční plány. Mů-

žeme se setkat se strategickým plánem a operativním plánem. Tyto označení jsou synonymem 

pro dlouhodobý plán a krátkodobý plán. Já jsem ve své práci zvolil českou variantu rozdělení 

plánů. 

 dlouhodobé finanční plánování 

 krátkodobé finanční plánování 

 

 Obecně se uvádí, že čím je plánovací období kratší, tím jsou jistota a přesnost vyšší a 

riziko menší. Podle délky plánovacího období však lze rozlišit také používané metody a ná-

stroje k plánování, ale i zdroje financování na krytí plánovaných potřeb. 

 Dlouhodobé finanční plánování je výhodné v časovém rozmezí 2 – 5 let, v některých 

podnicích se však můžeme setkat i s 10 i víceletým plánem. Většina rozhodnutí se musí pro-

vést dlouho před tím, než toto rozhodnutí nabude účinnosti. V dlouhodobém plánování jde 

především o to, aby byly zajištěny externí zdroje, jako jsou např. dlouhodobé úvěry nebo 

zdroje z emise cenných papírů. Tyto emise však s sebou přinášejí náklady, které s rostoucím 

objemem emisí klesají. Proto má smysl s emisemi cenných papírů nakládat ve větším množ-

ství a delším časovém intervalu. Hlavním úkolem tohoto plánování je předvídat na několik let 

dopředu finanční pokrytí hlavně fixního, ale i oběžného majetku. 

 Oproti tomu krátkodobé finanční plánování se uplatňuje v rozmezí několika měsíců až 

jednoho roku. Jde ruku v ruce s běžnou hospodářskou činností a hlavním úkolem je plánování 

cash flow a zajištění likvidity podniku. Každý podnik chce vědět, zda má volné finanční pro-

středky k zajištění svých závazků. Neméně důležitým faktem také je, že krátkodobé přijaté a 

poskytnuté úvěry byly sjednány za co nejvýhodnějších podmínek. 

 Jelikož mi dlouhodobé plánování připadá zajímavější a chtěl jsem se o něm více do-

zvědět, rozhodl jsem se mu dále hlouběji věnovat a zaměřil jsem se na něj proto více než na 

krátkodobé plánování. 

 



12 

 

2.1 Dlouhodobý finanční plán 

 Dlouhodobý finanční plán je jakýmsi zdrojem zajištění rentability. Dle obecného 

vzorce pro vyjádření rentability jako poměru zisku a vloženého kapitálu je zřejmý význam 

tvorby zisku v podniku pro růst ukazatele rentability. Zisk je tedy jedním z důležitých finanč-

ních cílů. Tento cíl se daří částečně naplňovat prodejem, z dlouhodobého hlediska také vhod-

nou investiční činností. Investiční plánování je současně považováno za jádro dlouhodobého 

finančního plánu. Pro naplánování investiční činnosti je důležité zvolit přiměřenou formu 

dlouhodobého financování. Z výše uvedeného vyplývají tři základní východiska dlouhodobé-

ho finančního plánu: 

 Odhad budoucího objemu tržeb. 

 Plán investičních činností (požadavky na majetek). 

 Potřeba dlouhodobých finančních zdrojů. 

  

 V podnikové praxi má dlouhodobé finanční plánování dvě základní funkce. Tou první 

je všem srozumitelně vyjádřit celkovou strategii podniku s pomocí univerzálního jazyka v 

podobě finančních jednotek (Kč, EUR, atd.). Podle Landy [7] ,,je však mnohem důležitější 

druhá funkce, které si mnohdy vrcholoví manažeři nejsou vědomi – tato funkce spočívá v za-

jištění konzistence jednotlivých částí podnikové strategie. V zásadě jde o to, že vedení podniku 

při formulaci strategie pracuje s různým typem vyjádření podnikových záměrů – od slovního 

vyjádření (tak je např. formulována mise podniku), přes formulaci základních záměrů (např. 

„posílit pozici podniku na trhu“) až po objemové či hodnotové vyjádření záměrů (např. chce 

podnik dosáhnout průběžného meziročního růstu tržeb z prodeje o 10%).“ Právě díky této 

druhé funkci je v podnikové praxi dlouhodobý finanční plán považován za jediný nástroj, 

který dokáže převést na společného jmenovatele (finanční hodnoty) všechny prvky podnikové 

strategie. 

 Dle Režňákové [6] by dlouhodobý finanční plán měl dávat odpověď na otázky strate-

gického charakteru: 

 V jaké výši lze počítat s tvorbou vlastních zdrojů? 

 Jakým způsobem se vytvořené zdroje rozdělí? 

 Jaké budou platby za využívání vlastních zdrojů financování? 
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 Dle jakých kritérií budou odměňování manažeři podniku? Jaká část vytvořeného zisku 

se může použít k jejich stimulaci? 

 S jakou výši zdrojů může podnik počítat k reinvestování? 

 Které investiční záměry budou realizovány? Jaká je požadovaná minimální návratnost 

a výnosnost investic? 

 Jaká má být dlouhodobá úroveň vypůjčování zdrojů financování, to je zadlužování? 

 Při dluhovém financování budou výhodnější úrokové platby fixní, nebo pohyblivé? A 

za jakých předpokladů? 

 

 Dle mého názoru musí vypracování dlouhodobého finančního plánu předcházet dů-

kladná strategická finanční analýza podniku a jeho okolí. Velmi důležité je posoudit dosaži-

telnost plánu ze všech hledisek. 

 

2.1.1 Obsah dlouhodobého finančního plánu 

 Režňáková [6] uvádí, že: „Hlavním úkolem sestavovatele strategického finančního 

plánu musí být rozklad finančního plánu na kratší období a jeho neustálá aktualizace na zá-

kladě změn v okolí podniku. V opačném případě se finanční plán stává formálním neaktuál-

ním dokumentem.“ Dlouhodobý finanční plán by měl obsahovat: 

 stanovení cílů pro zvolený časový horizont 

 stanovení finančních politik podniku 

 prognóza vývoje prodeje 

 plán investiční činnosti 

 plán dlouhodobého financování 

 

Stanovení cílů pro zvolený časový horizont 

 Definování finančního cíle je pro manažery velice zásadním rozhodnutím, jelikož dle 

zvoleného cíle se pak ubírá styl řízení podniku.  Výběr musí být promyšlený a cíl reálný, vý-

chodiskem pro volbu pak jsou provedené analýzy. Volba cíle záleží hlavně na tom, v jaké 

existenční fázi se podnik nachází. Jiné cíle bude mít podnik, který se na trhu snaží posílit svou 
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pozici, a jiné zase ten, který je se svou pozicí spokojen a chce se jen udržet na stejné úrovni. 

Mezi možné cíle patří například výše dosahovaných tržeb, výše zisku, objem investic, zisko-

vou marži, výnosnost investovaného kapitálu, návratnost investovaných zdrojů apod. Při stu-

dii odborných publikací jsem došel k závěru, že hlavním záměrem většiny podnikatelů je zvy-

šování hodnoty jejich podniků. 

  

Stanovení finančních politik podniku 

 Jedná se např. o politiky cenové, dluhové, úvěrové, zásobovací, investiční a další. V 

podstatě jde o vytvoření podmínek pro dané oblasti, díky kterým bude možno realizovat sta-

novené cíle. 

 

Prognóza vývoje prodeje 

 Jde o nejdůležitější východisko finančního plánu. Pro jejich vypracování se využívají 

prognostické metody např. statistická analýza časových řad, ekonomické modely, korelační 

analýza, popř. expertní modely. Vzhledem k tomu, že budoucí výsledky podniku jsou ovliv-

něny schopností prosadit se vůči konkurenci je potřeba brát v úvahu zejména konkurenci a 

jejich záměry. Prognózou by se měli zabývat odborníci z různých oblastí, i když jejich názory 

mohou být protichůdné. Tento rozpor se nejčastěji projevuje v prognóze výroby a prodeje. 

Důležité je příčinu rozporu odhalit a uvést do souladu oba dílčí plány. 

 

Plán investiční činnosti (kapitálové plánování) 

 Tento plán je ve finančním plánování klíčovým, jelikož budoucí příjmy podniku jsou 

na dnešních investičních rozhodnutích závislé. Podmínkou je reakce plánů na předpokládaný 

vývoj poptávky, připravenost na technologické změny, které je nutno sladit se současnou ka-

pacitou podniku. Dále je potřeba při výběru investičních záměrů bezpodmínečně vycházet z 

finančních kritérií, hodnocení efektivnosti investic a požadavků na návratnost použitých fi-

nančních zdrojů. 
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Plán dlouhodobého financování 

  

Dlouhodobý finanční plán musí zharmonizovat budoucí potřebu finančních zdrojů a 

jejich získávání. Nejdůležitější jsou vlastní zdroje, které mohou být doplňovány dlouhodobým 

externím financováním. Vzhledem k návaznosti na prognózu prodeje by měl finanční plán 

určovat úroveň tvorby zisku a způsob jeho použití. V zájmu vlastníků firmy by měly být pre-

ferovány dlouhodobé investice před okamžitou spotřebou. Na obr. 1 je zobrazen dlouhodobý 

plán peněžních toků. 

Obr. 1: Dlouhodobý plán peněžních toků. Zdroj: Grünwald, R., Holečková, J.: Finanční 

analýza a plánování podniku. 

 

2.1.2 Tvorba dlouhodobého finančního plánu 

 Při tvorbě dlouhodobého plánu podniku lze postupovat podle několika základních kro-

ků, které tvoří: 

A. analýza a hodnocení podniku 

B. analýza a prognóza vývoje okolí podniku 
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C. stanovení cílů podniku 

D. tvorba a hodnocení variant podnikatelské strategie 

 

A. Analýza a hodnocení podniku 

 Zde bych se chtěl zaměřit na soubor analýz, mezi které patří: 

 Analýza a hodnocení zdrojů podniku – základem této analýzy je shrnutí jednotlivých 

zdrojů, které má podnik k dispozici. Jde především o technicko-ekonomické a kapacitní 

zajištění výrobního programu technikou a stroji, potřebnými surovinami, energiemi a ma-

teriály. Dále se jedná o inovační rozvoj, know-how podniku, disponibilitu pracovních sil z 

hlediska existující profesní a kvalifikační struktury, finanční zdroje a rezervy. 

 Analýza a hodnocení výrobního programu – i zde se řadí několik dílčích analýz, které 

mohou vedení podniku poskytnout cenné informace. Významnou roli mezi těmito analý-

zami hraje analýza výrobkového portfolia, jejíž podstatou je vlastně posuzování jednotli-

vých výrobků prostřednictvím očekávaného tempa růstu prodeje a relativního tržního po-

dílu. 

 Analýza a hodnocení ekonomické situace – zde vycházíme ze soustavy poměrových uka-

zatelů, např. ukazatelů kapitálové struktury, aktivity, likvidity, rentability, produktivity 

apod. 

 Analýza a hodnocení silných a slabých stránek – silné stránky jsou ty činnosti, ve kterých 

podnik vyniká nad konkurencí a to často bez zvláštní námahy a pozornosti. Oproti tomu 

slabé stránky jsou ty činnosti, které má podnik a nižší úrovni než konkurence. 

 

B. Analýza a prognóza vývoje okolí podniku 

 Aby podnik vytvořil kvalitní strategický plán nestačí pouze interní analýzy, ale rozho-

dující vliv mohou v mnoha případech mít analýzy externí, čili analýzy okolí podniku, které je 

velmi proměnlivé. Tato analýza se zaměřuje jednak na makrookolí i na mikrookolí. Analýza 

vývoje okolí podniku není jednorázovou činností, ale naopak by měla být kontinuální a sys-

tematická. 
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C. Stanovení cílů podniku 

 Poslání neboli vize podniku je jedním z nejdůležitějších podnikových cílů a bývá 

zpravidla obecným vyjádřením hlavních směrů činností podniku. Zobrazuje to, čím chce pod-

nik být, proč existuje a jaká je oblast jeho působnosti. Stanovení poslání podniku souvisí s 

předpoklady pro tvorbu a vymezení strategických podnikových cílů. Soubor strategických cílů 

podniku by měl také splňovat určité požadavky, mezi které patří: 

 Omezený počet strategických cílů, jejichž počet by zpravidla neměl přesahovat deset 

položek, protože velký počet cílů by mohl rozptylovat pozornost a vézt k tříštění zdro-

jů. 

 Cíle musí být jednoznačné, stručné a srozumitelné. 

 Cíle musí být reálně dosažitelné, ale současně by měly motivovat ke zvýšení výkon-

nosti. 

 Základní vazby mezi cíli musí být respektovány. 

 

D. Tvorba a hodnocení variant podnikatelské strategie 

 Podniková strategie je určitým prostředkem k dosahování strategických cílů, které si 

podnik stanovil. Existuje několik typologií podnikatelské strategie. Jedna z nejvýznamnějších 

je strategie založená na základní orientaci firmy na trhu. Vychází z Porterova modelu chování 

firmy a rozlišuje: 

 Strategii nízkých nákladů – touto strategií podnik usiluje o dosahování nákladových 

úspor. 

 Strategii diferenciace – ta je založena na získávání výhod na trhu, tak že se podnik od-

liší od konkurence nějakou speciální vlastností. 

 Strategii tržního koutu – základem je segmentace trhu a na nalezení určitého trhu, re-

spektive jeho části, tvořené přesně určeným okruhem zákazníků. Tomuto segmentu 

pak firma nabízí své produkty nebo služby. 

 

2.2 Krátkodobý finanční plán 
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 Hlavním úkolem krátkodobého plánu je zajištění likvidity s následnou platební schop-

ností podniku, tzn. řízení oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Tento plán vychází z dlou-

hodobého finančního plánu, konkretizuje v něm naplánované veličiny pro daný rok, ale s při-

hlédnutím k aktuálním skutečnostem a případným odchylkám od původních záměrů. Krátko-

dobé finanční plánování konkretizuje cíle dlouhodobého plánu, ale zároveň časově nepřesahu-

je rámec jednoho roku. Eschenbach [2] formuluje tyto úlohy krátkodobého plánování takto: 

 Plánování stavu jmění a kapitálu 

 Plánováni zisku za dané období 

 Řízení výnosů za období a rentabilita složek výnosů 

 Řízení likvidity 

 Kalkulace nákladů a výkonů 

 Analýza původu prostředků a jejich použití 

 Analýza podniku a celkové řízení / reporting 

 

2.2.1 Obsah krátkodobého finančního plánu 

 Krátkodobé finanční plánování má tři základní kroky, kterými jsou: plánová výsle-

dovka, plán peněžních toků a plánová rozvaha. Dále bych chtěl tyto pojmy rozvinout a blíže 

specifikovat. 

 

Plánová výsledovka 

Východiskem je plán tržeb. Dalším bodem je, narozdíl od dlouhodobého plánu, plán 

nákladů. Ten je doporučováno pro potřeby krátkodobého finančního plánu sestavit v rozlišení 

na přímé a nepřímé náklady a nepřímé náklady by se měly dělit na fixní a variabilní. Následu-

jící obrázek představuje strukturu plánové výsledovky upravené v kalkulačním členění: 
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Obr. 2: Krátkodobá plánová výsledovka. Zdroj: Živělová, I.: Finanční řízení podniku I. 

 

Plán peněžních toků 

 Je podkladem pro řešení hlavní funkce krátkodobého finančního plánovaní - likvidity. 

V první části čerpá hodnoty z plánové výsledovky. V druhé části sleduje změny stavu zásob, 

pohledávek, finančního majetku a krátkodobých závazků. Změny se odvíjí od průběhu tržeb 

či nákladů dle stanovené funkční závislosti. V třetí části jsou peněžní toky z příjmů a výdajů 

podle dlouhodobých dispozic (dlouhodobé závazky, investiční činnost, dlouhodobé úvěry, 

příjmy z emise akcií, aj.) Součet všech tří částí ukazuje na nedostatek respektive přebytek 

finančních prostředků. Velikost rozdílů se koriguje na přijatelnou míru korekcí ve druhé, po-

tažmo třetí části výkazu tak, aby souhlasil s přijatou finanční strategií krátkodobých úvěrů. 

Peněžní toky ze změny krátkodobých úvěrů představují poslední část plánového výkazu. Sou-

čet výsledků všech částí by v ideálním případě měl být roven nule. Grünwald [4] považuje 

plán peněžních toků za stěžejní. Plánovou výsledovku s rozvahou vidí v rámci dlouhodobého 

horizontu jen jako „torza“ jejich předobrazů z účetnictví. 
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Plánová rozvaha 

 Je třetím z dokumentů krátkodobého finančního plánu. Vychází ze změny položek 

aktiv a pasiv v plánu peněžních toků. Je důležitým podkladem při analýze poměrových ukaza-

telů, které jsou porovnávány s ukazateli minulých období. 

 

2.2.2 Tvorba krátkodobého finančního plánu 

 Jelikož finanční výsledky podniku jsou zřejmé z účetních výkazů, jsou nejvhodnější 

formou finančního plánu tzv. „pro forma“ výkazy. Výstupem krátkodobého plánu je tedy plán 

výnosů, nákladů a tvorby zisku (plánová výsledovka), plánová rozvaha, plán peněžních toků, 

plán rozdělení zisku a plán externího financování. Sestavení krátkodobého finančního plánu v 

sobě zahrnuje následující kroky: 

 predikce tržeb a plánování inkasa, 

 kalkulace nákladů a zisku, 

 identifikace příjmů a výdajů za jednotlivé oblasti, 

 sestavení výkazu o peněžních tocích, 

 zjištění potřeby, resp. přebytku finančních zdrojů, 

 přezkoumání plánu peněžních toků z hlediska zásad financování. 
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3 FINANČNÍ KONTROLA 

 Finanční kontrola je nedílnou součástí celopodnikového controllingu, který představu-

je specifickou koncepci podnikového řízení, založenou na komplexním informačním a orga-

nizačním propojení plánovacího a kontrolního procesu. Controlling je založen na získávání 

finančních zdrojů, aplikaci controllingových nástrojů, metod a technik analýzy, dále na sys-

témové komunikaci mezi organizačními útvary a na změně postojů a myšlení v podniku. 

Funkcí finanční kontroly je získávání, správa a užití finančních zdrojů. Z hlediska cílové ori-

entace se dá finanční kontrola rozdělit na dva hlavní směry: 

 Strategická finanční kontrola – zajištění dlouhodobé rentability podnikání. 

 Operativní finanční kontrola – optimalizace věcných, časových a hodnotových para-

metrů podnikových aktivit.  

 

 Cílem finanční kontroly je porovnání skutečností s plánem, analýza a interpretace od-

chylek včetně návrhů na opravná řešení. Je v podstatě osou finančního řízení, jelikož finanční 

plán a rozpočty jsou nástrojem následné kontroly. Určuje očekávanou výkonnost podniku a 

vyjadřuje podnikové cíle. Finanční plán představuje cílové stavy financí podniku a postup 

jejich dosažení. Hlavní význam finanční kontroly spočívá v porovnávání finančního plánu s 

účetními výkazy. Dochází tak ke zjištění rozdílů, které je třeba objasnit. Finanční kontrola 

sbírá informace, na jejichž základě se navrhují nápravná opatření ke splnění cílů nebo se 

upravuje plán. 

 

Požadavky na účinnou finanční kontrolu: 

1. Okamžitě hlásit odchylky od požadovaného stavu. 

2. Hledět dopředu. 

3. Pozorně sledovat především strategicky významné uzlové body. Dílčí odchylky posu-

zované samostatně, bývají často nezajímavé a zanedbatelné. V souhrnném vyjádření 

mohou nabývat hrozivých rozměrů. 

4. Pružně přihlížet při hodnocení závislých proměnných (např. zisk) ke skutečnému vý-

voji nezávislých proměnných (objem tržeb především). 

5. Dbát hospodárnosti. 
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6. Usilovat o objektivnost. 

7. Zajistit srozumitelnost pro osoby, které výsledky kontrol využívají. 

Naznačovat kroky k nápravě. Odhalovat kde je příčina odchylek, kdo nese odpovědnost a co 

by bylo vhodné učinit. [11] 

 

3.1 Strategická finanční kontrola 

 Tato finanční kontrola se zaměřuje především na sledování plánovaných hodnot stra-

tegických finančních prvků jako je finanční struktura, vlastní a cizí dlouhodobé finanční zdro-

je a pořízení dlouhodobého majetku. Dlouhodobý finanční plán většinou brzy po sestavení 

vyžaduje jisté korekce, především proto, že skutečné vnější podmínky nevyvíjejí tak, jak 

předpokládaly původní optimistické či pesimistické předpoklady. Proto je strategická finanční 

kontrola zároveň příležitostí ke změnám v dlouhodobém finančním plánu. Chceme-li, aby 

strategická finanční kontrola plnila úlohu včasného varování, musíme do ní zahrnout tři rovi-

ny hodnocení: 

1. jak se skutečné vnější podmínky liší od předpokladů, ze kterých strategický finanční 

plán vycházel 

2. jak se skutečná finanční situace liší od plánu 

3. jaké z této situace plynou důsledky pro investování a financování 

 

3.2 Operativní finanční kontrola 

 Cílem operativní finanční kontroly je zjišťování rozdílu mezi krátkodobým finančním 

plánem a skutečností, která je vykazována na základě finančního účetnictví, tj. mezi plánovou 

rozvahou a účetní rozvahou, plánovou výsledovkou a účetní výsledovkou, a plánem peněž-

ních toků a účetním přehledem o peněžních tocích. Operativní finanční kontrola je zaměřena 

na zisk, příjmy a výdaje, krátkodobá pasiva a oběžná aktiva. V rámci této kontroly se uplatňu-

jí i ukazatele finanční analýzy, a to hlavně ukazatele likvidity a rentability. Opravdová úroveň 

ukazatelů je porovnávána s úrovní z minulých období s cílem zjistit varovné signály o nepříz-

nivých trendech. 
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4 PRINCIPY A ZÁSADY FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 V soustavě funkčních strategií hraje poněkud specifickou roli finanční strategie. Je 

zřejmé, že finanční strategie jako funkční strategie musí respektovat nadřazené strategie (ob-

chodní strategii pro příslušnou strategickou obchodní jednotku a celkovou firemní strategii), 

ale zároveň tyto vyšší strategie podstatným způsobem ovlivňuje. Finanční strategie je relativ-

ně uceleným a navzájem propojeným souborem strategických finančních cílů, rozhodovacích 

kritérií a pravidel, která tvoří základ dlouhodobého (případně krátkodobého) finančního plá-

nování. Chceme-li, aby finanční plánování, resp. finanční plány plnily svou úlohu při finanč-

ním řízení podniku, je nezbytně nutné v procesu finančního plánování neopomíjet určité zá-

kladní principy a zásady. Velmi důležitou součástí finančního plánování a finanční strategie je 

správné určení finančních cílů, které by měly splňovat určité základní požadavky, kterými 

jsou [7]: 

 Vzájemné doplňování se hlavních finančních cílů s klíčovými nefinančními záměry 

podniku. 

 Reálnost vytyčovaných finančních cílů. 

 Hierarchie a konzistence finančních cílů. 

 Kontrolovatelnost finančních cílů. 

 

 Kvalitně zpracovaný finanční plán by měl být jednoduchý a srozumitelný všem pra-

covníkům. Vždy musí vycházet z firemní strategie a jejich cílů. Je důležité, aby jednotlivé 

části plánu tvořily kompaktní celek. Plán bychom měli tvořit ve variantách, pesimistická a 

optimistická varianta tak může vytvořit hranici pro fungování podniku. Finanční plán je nutné 

sestavovat posuvným způsobem, tzn., že na konci sledovaného období, kdy se z části plánu 

stává skutečnost, by se mělo naplánovat další období a připojit se ke konci plánovacího do-

kumentu. Zachovává se tím konstantní délka plánovacího cyklu. 

 

4.1 Principy procesu finančního plánování 

 Chceme-li, aby finanční plánování plnilo svoji úlohu při finančním řízení podniku, 

musíme respektovat základní principy procesu finančního plánování: 
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Princip preference peněžních toků 

 Tento princip slouží na to, aby v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu sou-

hrnné peněžní příjmy převažovaly nad celkovými peněžními výdaji. Přestože tento požadavek 

zní zcela logicky a samozřejmě, v podnikové praxi se velmi často můžeme setkávat s názo-

rem, že rozhodujícím hlediskem finančního hospodaření jsou takové kategorie, jako je zisk, 

výnosy či náklady. Požadavek preference peněžních toků chce odlišit nárůst zisku od nárůstu 

peněžních toků, příjmy od výnosů a výdaje od nákladů a proto je chybné považovat automa-

ticky ziskový podnik za finančně stabilní podnik. Preference peněžních toků je v praxi důleži-

tá hlavně při řízení likvidity a také je důležitým faktorem při investičním rozhodování. 

 

Princip respektování faktoru času 

 Podstatou tohoto principu je preferovat v rámci finančního řízení dřívější příjem před 

příjmem pozdějším, je-li jmenovitá hodnota těchto porovnávaných příjmů stejná. Důvodem 

preference dřívějších příjmů před pozdějšími je to, že i v cenově stálém prostředí (tj. v případě 

nízké či nulové inflace) lze dřívější příjmy užít k zafinancování ziskových podnikových akti-

vit, nebo k investování. V praxi se tento princip dá uplatnit zejména při hodnocení efektivnos-

ti investic pomocí metody čisté současné hodnoty. 

 

Princip respektování a minimalizace rizika 

 K základům kvalifikovaného finančního řízení se řadí také to, že by stejné množství 

peněz (či peněžních výnosů) získaných s menším rizikem mělo mít preferenci před shodným 

příjmem získaným za cenu většího rizika. Tento princip je důležitý proto, že podnikání je za-

tíženo celým spektrem rizik a snahou finančního řízení je (mimo jiné) minimalizace rizika – 

neznamená to však, že nejméně riziková alternativa je vždy i ta nejvýhodnější. Zásadou je 

však vždy rizika rozpoznat a brát je v úvahu při konečném rozhodování. 

 

Princip optimalizace kapitálové struktury 

 Tento princip vede ke zvýšení pozornosti při skládání optimálního podnikového kapi-

tálu. Toto by se mělo promítat i do strategických finančních cílů. Podstatou optimalizace fi-
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remní kapitálové struktury je zajištění odpovídající finanční rovnováhy, snížení nákladů na 

kapitál (a tím i zvýšení ziskovosti) a také dosažení požadované hodnoty podniku. 

 

4.2 Zásady finančního plánování 

Mimo výše uvedené základní principy je možno respektovat i některé další specifické 

zásady: 

Zásada dlouhodobosti finančního plánování 

 Podstatou je fakt, že dlouhodobé finanční cíle podniku jsou nadřazeny krátkodobým 

finančním cílům v tom smyslu, že operační cíle (které jsou konkrétnější a jsou z podstaty věci 

limitovány aktuální situací podniku) by měly podpořit postupné utváření plánovaného hlavní-

ho směru dlouhodobého rozvoje podniku. Při uskutečňování této zásady je nutné neopomíjet 

rozdílné vnější prostředí podniku – je zřejmé, že možnost realizace zásady je objektivně lepší 

v rozvinutých a stabilizovaných ekonomikách, než v ekonomikách malých či méně vyspělých. 

 

Zásada hierarchického uspořádání firemních finančních cílů 

 Tato zásada úzce souvisí s předchozí a vyžaduje, aby jak mezi dlouhodobými finanč-

ními cíli, tak mezi krátkodobými záměry byl pouze jeden (zdůvodněně vybraný) cíl hlavním 

(vrcholového) cílem pro dané plánovací období. Jedná se tedy o to, aby v podnikovém fi-

nančním řízení bylo vždy zcela zřetelné, jakého hlavního cíle má být v daném období dosaže-

no. Dále jde o to, aby ostatní cíle byly vytyčovány a hodnoceny hlavně z hlediska dosažení 

právě toho cíle, který je v daném plánovacím období nejdůležitější. Správná realizace této 

zásady přitom požaduje, aby všechny ostatní cíle byly vůči danému hlavnímu záměru i mezi 

sebou navzájem konzistentní. 

 

Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů 

 Při uplatňování této zásady musíme vycházet ze základních informací, které jsme zís-

kali v analytické fázi finančního plánování – zejména se jedná o analýzu vnějšího a vnitřního 

prostředí (včetně závěrů z finanční analýzy) a analýzu SWOT. Význam této zásady plyne 
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zejména z faktu, že reálná dosažitelnost hlavních podnikových cílů je výraznou motivací, kte-

rou lze dále podpořit firemním pobídkovým systémem. Druhým faktorem je skutečnost, že 

pokud podnik (zejména podnik s veřejně obchodovanými akciemi) realizuje předem určené 

cíle, pak se to příznivě odrazí také v externím hodnocení jeho spolehlivosti a ratingovém hod-

nocení. 

 

Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánů 

 Tato zásada vychází z reality podnikového řízení ve vztahu k měnícímu se okolí – i 

nejlépe sestavený finanční plán se časem dostane do konfliktu s podnikovou realitou a situací 

ve vnějším okolí. Zde pak samozřejmě nelze bezpodmínečně trvat na cílových záměrech a je 

nutné finanční plány aktualizovat. Dlouhodobé finanční plány se doporučuje ročně aktualizo-

vat, roční plány je vhodné aktualizovat čtvrtletně. 

 

Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podkladů se strukturou a 

formou podnikových účetních výkazů 

 Podstata je celkem jednoduchá, ale přesto je možné se v podnikové praxi setkat s pří-

pady jejího porušování – důležité je, aby forma, struktura i metody sestavení finančních plánů 

navazovaly na formu, strukturu a metody vnitropodnikového ekonomického reportingu. Jedi-

ně za těchto okolností je možné zajistit srovnatelnost výkazů a možnost kontroly dosažení 

plánovaných záměrů. 

 

Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánovaných výpočtů 

 Tato zásada vede podnikový management k preferenci takových plánovacích procedur 

a plánovacích výpočtů, které jsou nekomplikované a umožňují rychlou orientaci. Podstata 

řešeného problému je zejména v tom, že s finančními plány pracují nejen finanční odborníci, 

ale rovněž manažeři s mnohdy ne příliš vysokým stupněm finančních nebo ekonomických 

znalostí. Při použití složitých a odborných postupů by se mohla zkomplikovat realizace fi-

nančních plánů. 
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Zásada relativní autonomie finančního plánu 

 Plány jakéhokoliv podniku se málokdy podaří sestavit tak, aby zcela vyhovovaly všem 

skupinám – vlastníkům podniku, jednotlivým podnikovým útvarům, firemnímu managementu 

a zaměstnancům. To vše vyžaduje potřebné větší či menší změny ve finančních plánech pod-

niku. Nemělo by se jednat o změny, které podnik odvádějí od splnění jeho strategických cílů 

(pokud byly tyto cíle správně formulovány na základě kvalifikovaných podkladů). Tato zása-

da tedy, na základě přijatých dlouhodobých cílů a koncepčně pojatých firemních finančních 

politik, umožňuje čelit eventuálním pokusům o změnu či opuštění vytyčených záměrů. 
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5 METODY FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 Při tvorbě dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu musí finanční manažeři 

používat řadu analytických a prognostických metod a jednou z jejich hlavních úloh je vybrat 

pro určitou rozhodovací situaci odpovídající metodu. V současné době podniková praxe roze-

znává tři základní metody finančního plánování - metodu intuitivní, metodu statistickou a 

metodu kauzální. V podnikové praxi se zpravidla používají tyto metody: 

a) metody vycházející z minulých údajů, např. 

 z absolutních údajů o skutečnosti minulého období v oblasti tržeb nebo nákladů, 

 s použitím statistických metod (regresní analýza, exponenciální vyrovnání atd.) – 

příkladem je určení závislosti vývoje stavu dlouhodobého majetku na tržbách 

z prodeje podnikových produktů 

b) metody, při nichž se vychází z cílů v dílčích oblastech (např. z cílového obratu  jed-

notlivých prodejců u obchodního podniku) 

c) metody vycházející ze skutečných potenciálů a jejich plánovaného využití – např. 

z efektivnějšího využití životnosti stávající výrobní kapacity 

d) metody, které staví na úspěchu zformulovaných strategií, např. prognózy vývoje trhu 

e) metody stanovené na základě konjunktivních vlivů a v minulosti zjištěné korelace me-

zi vývojem podniku a vývojem konjunktury 

f) metody vycházející ze skupinového hodnocení a modelů pravděpodobnosti (metoda 

Delphi, propočet očekávané hodnoty, počet pravděpodobnosti, rozhodovací stromy 

atd.) 

g) metody vycházející ze stávajících vztahů s odběrateli a očekávaného vývoje těchto 

vztahů a vývoje trhu odběratele 

 

5.1 Základní metody tvorby finančního plánu 

Valach ve svém díle uvádí dvě metody tvorby finančního plánu a to Metodu procent-

ního podílu na tržbách a regresní metodu, kdežto Režňáková uvádí místo druhé jmenované 

metody metodu ukazatelů doby obratu. 

Metoda procentního podílu na tržbách 
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 Tato metoda předpokládá fixní poměr mezi položkami aktiv a pasiv a celkovým obje-

mem tržeb.  Při této hypotéze je třeba rozlišovat, u kterých položek je možno tuto vazbu před-

pokládat a kde by mohla být nemožná či nesmyslná. S ohledem na tuto výhradu lze u této 

metody očekávat vyšší nárůst aktiv oproti nárůstu pasiv. Dalším krokem finančního plánu je 

rozhodnutí o volbě dodatečných zdrojů takto postaveného plánu. 

 

Regresní metoda 

 Regresní metoda opouští v delším časovém horizontu obtížně udržitelný předpoklad 

konstantního vztahu mezi tržbami a dalšími veličinami. Zohledňuje statisticky podložená fak-

ta proměnlivého poměru mezi výší majetku podniku a objemem tržeb. Tato hypotéza je na-

hrazena statisticky zjištěnými skutečnými (i když proměnnými) vazbami mezi tržbami a dal-

šími ukazateli finančního plánu. Pravdivost předpokládaných vazeb je samozřejmě třeba ově-

řovat a testovat. Využitelnost této metody je vhodná pro plánování finančních zdrojů v delším 

časovém období (např. 5 let) a hlavně tehdy, kdy je díky empirickým údajům prokázán pokles 

některých položek bilance, přestože objem odbytu rostl. 

 

Metoda ukazatelů doby obratu 

 Tato metoda pracuje se vztahy mezi tržbami a položkami oběžného majetku, které se 

označují jako ukazatele aktivity. Použití této metody je v podstatě stejné jako u metody pro-

centního podílu na tržbách, rozdíl je pouze v jiných poměrových ukazatelích. Z pohledu řízení 

peněžního toku bývají zpravidla informace o době obratu vnímány lépe než podíly na tržbách. 

Nevýhodou hodnot procentního podílu na tržbách je to, že nemají tak dobrou výpovědní 

schopnost. 

 

5.2 Další metody finančního plánování 

  Finanční plán lze sestavit i jinými metodami, zde uvádím jejich přehled [9]: 

Kauzální metody 



30 

 

 Mezi tyto metody patří v podstatě nejvíce používaná metoda procentního podílu na 

tržbách, která spočívá v odvozování položek vzhledem k vývoji tržeb. Použití těchto tržeb 

jako veličiny k odvození však není podmínkou. 

 

Statistické metody 

 Tyto metody pomocí regresních funkcí, vytvořených na základě minulého vývoje, 

definují statistické závislosti, které se promítají do budoucích cílů a úkolů. 

 

Ekonometrické metody 

 Ekonometrické metody staví na vzájemném působení skutečně dosažených ekonomic-

kých veličin a cílových ukazatelů. 

 

Simulační metody 

 Touto metodou jsou určovány parametry z předpokládaného vývoje makroekonomic-

kého i mikroekonomického prostředí. Ve většině případů k tomu dochází v několika varian-

tách. Nevýhoda této metody je nerespektování principů finančního řízení. 

 

 V praxi se jednotlivé metody obvykle nevyskytují zcela odděleně, ale prolínají se. 

Otázkou zůstává, jaké metody lze zvolit pro stanovení finančního plánu, žádné pravidlo totiž 

neexistuje. Záleží na typu podniku a charakteru výroby či technologie. 
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6 VYUŽITÍ FINANČNÍHO PLÁNU V PRŮMYSLOVÉM ODVĚTVÍ 

 Je ve vlastním zájmu každého podniku pečovat o své finance promyšleně a opatrně s 

nimi nakládat. Hlavním cílem každého podniku je zúročování vložených financí. Úkolem 

finančního managementu je tok a proměna peněz v celém finančním procesu a to od začátku 

investice přes realizaci (např. prodej) až po její proměnu opět na peníze. Finanční plán mapuje 

pro daná plánovací období dopad podnikových aktivit do podnikových financí. Zároveň se 

stává nástrojem k zajišťování finanční rovnováhy. Finanční plánování má v podniku několik 

zásadních funkcí: 

 

 řídící pracovníci se musí zamýšlet nad chodem podniku jako celku, nad jeho cíli a bu-

doucností 

 při přípravě plánů se odhalují nové skutečnosti, kterými se snižuje riziko neúspěchu 

budoucích operací, rozděluje se tak i odpovědnost za výsledky celého podniku 

 při přípravě plánů se oživuje vnitropodniková komunikace 

 sestavení plánů slouží k hodnocení realizovatelnosti stanovených cílů podniku 

 plánováním dochází k vyhodnocení efektivnosti všech úseků činností podniku 

 plánováním lze sladit často protichůdné dílčí cíle manažerů nižší úrovně řízení s celo-

podnikovými zájmy 

 

 Dlouhodobé plánování je proces mnohem náročnější než krátkodobé plánování, jeli-

kož lidé, kteří sestavují tyto plány, musí v dané době předvídat situace a navrhovat řešení pro 

situace, které nastanou mnohdy až za několik let. Pracuji v potravinářském průmyslu a z pra-

xe vím, že je sestavování dlouhodobého plánu velmi ošemetné. Mohu například uvést případ, 

který vznikl při uvádění nového výrobku na trh. Nový výrobek měl podle provedených analýz 

a odhadů u zákazníků úspěch, avšak výrobní proces už tak úspěšný nebyl. I přes použití nej-

novějšího technického vybavení se při rozjezdu nové linky na výrobu tohoto výrobku objevilo 

několik komplikací. Jednalo se o druh výrobku, který doposud neměl na trhu většího konku-

renta, tím měl být právě tento výrobek. Z toho důvodu byla většina strojního vybavení proto-

typového charakteru, a proto bylo obtížné odhadnout, jak se bude toto zařízení chovat v ostré 

výrobě. Vznikaly dlouhé strojní prostoje a vyrábělo se velké množství nestandardního pro-
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duktu. Zpočátku bylo s těmito komplikacemi sice ve finančním plánu počítáno, protože se 

jednalo o spuštění výroby nového výrobku, ale tyto komplikace bohužel přetrvávaly i po pře-

chodu do standardní výroby a zde už docházelo k prodražování výrobku. Došlo to až fáze, 

kdy bylo nutno použít krizový scénář, protože linka spotřebovávala obrovské finanční částky. 

Tímto příkladem jsem chtěl poukázat na skrytá rizika a hrozby, na které musí být finanční 

manažer připraven a se kterými se musí umět vypořádat. 

 Myslím si, že finanční plánování je dlouhodobý, náročný proces, který vyžaduje zku-

šenosti a znalost mnoha zákonitostí, které souvisí s tokem a oběhem financí. 
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ZÁVĚR 

 Toto téma jsem si vybral kvůli tomu, protože pracuji ve výrobě a zajímá mě, co tuto 

výrobu umožňuje. Z vlastní zkušenosti vím, že ne vždy probíhá výroba podle plánů a spolkne 

mnohem více finančních prostředků, než bylo plánováno, a přesto všechno má vedení podni-

ku vždy v rukávu záložní plán, kterým zabrání možné hrozbě v podobě mnohem větší ztráty. 

Tok peněz v podniku je velmi složitou, ale zajímavou problematikou. 

Podle zásad pro vypracování této práce jsem měl popsat význam plánování, druhy 

plánů a postupy při sestavování finančních plánů. Dále jsem měl popsat nejčastější metody 

usnadňující procesy finančního plánování a zhodnotit možné využití finančního plánu v prů-

myslových odvětvích. Při studiu odborných publikací, jsem si své povědomí o této problema-

tice obohatil o cenné informace. 

Cíle, které jsem si v úvodu této práce vytyčil, jsem splnil. Podařilo se mi definovat po-

jem finanční plánování, určit jeho význam a charakterizovat jednotlivé druhy plánů. Poznal 

jsem, jakým úskalím musí čelit podnikatel, který si chce pro svůj podnik nechat vytvořit fi-

nanční plán. Jeho sestavení totiž vyžaduje znalosti a schopnosti, kterými ne každý podnikatel 

oplývá. Jak jsem se dozvěděl při studování materiálů k této práci, plánování je složitý a ná-

ročný proces, vyžadující množství analýz, odborných výpočtů a odhadů. 

Důležité je si při plánování zvolit takové cíle, které by měly vycházet právě z výsledků 

finanční analýzy podniku a samozřejmě by měly být v souladu s celkovými strategickými cíly 

podniku. Při procesu určování finančních cílů pro následující plánovací období je třeba brát 

do úvahy také externí faktory jako například stávající pozici na trhu vzhledem ke konkurenci, 

vývoj poptávky a tržních cen v daném odvětví a podobně. Velmi důležitou součástí je také 

průběžná kontrola, při které zjišťujeme, zda podnik plní stanovené cíle. Pro účinnost této kon-

troly musí firma plnit obecné požadavky jako je například hospodárnost, přímočarost při udr-

žování žádoucích stavů, snaha o nápravu apod. 

Jelikož je toto téma velmi obsáhlé zaměřil jsem se z mého hlediska na důležité prvky, 

které tvoří finanční plánování. Doufám, že touto prací nastíním problematiku plánování a kri-

téria důležitá pro vytvoření plánu tak, aby mohl být podnik o krok před konkurencí. 
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