
 



 



 



 



Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „Tvorba finančního plánu ve společnosti Green Gas DPB, 

a. s.“ je teoretické vymezení zpracování finančního plánu včetně rozpočtu nákladů a výnosů, 

dále pak popis současného způsobu zpracování finančního plánu v této firmě a návrh 

na zpřesnění metodiky zpracování finančního plánu. První část je zaměřena na obecný 

plánovací proces, podstatu finančního plánování, dlouhodobý a krátkodobý finanční plán, 

výstupy finančního plánu, rozpočet nákladů a výnosů a metodiku zpracování tohoto rozpočtu. 

Ve druhé části práce je rozebrán současný způsob zpracování finančního plánu a poslední část 

je zaměřena na možnosti zpřesnění zpracování finančního plánu. 

 

Abstract 

The subject of the thesis „Creating the Financial Plan in the Company Green Gas DPB, 

a. s.“ is theoretical definition of financial plan creating including budget of costs and revenues 

and description of current method in process creating the financial plan in this company and 

proposal methodics improvement of the creating financial plan. The first part is focused on 

general planning, principle of financial planning, long-term and short-term financial plan, 

outputs of the financial plan, budget of costs and revenues and methodics elaborating of this 

budget. In the second part are discussed the current method of financial plan creating and the 

last part is focused on the possibility of improvement in creating the financial plan. 
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1 Úvod 

Diplomová práce je na téma „Tvorba finančního plánu ve společnosti Green Gas DPB, 

a. s.“ Toto téma jsem si vybrala z důvodu významnosti finančního plánu ve společnosti a také 

na základě informací, které mi mohly být v podniku poskytnuty. Každá společnost by měla 

mít představu o tom, kam má směřovat, mít reálný podnikatelský cíl a plán jak ho dosáhnout. 

Bez tohoto plánu je společnost  dříve nebo později odsouzena k problémům. Zvláště finanční 

plánování patří mezi základní řídící instrumenty společnosti, na základě kterých management 

řídí a vyhodnocuje její činnost. Při finančním plánování se zvažují možnosti financování 

a zhodnocení kapitálu do budoucnosti a posuzují se důsledky, jak se tyto možnosti projeví 

v hospodaření podniku. Finanční plánování neboli zachycení budoucích cílů pomocí čísel co 

nejpřesnější metodou je nezbytné pro úspěšné fungování na trhu.  

Prvním cílem této práce, který vyplývá z 1. bodu zadání je „Teoretické vymezení 

zpracování finančního plánu včetně rozpočtu nákladů a výnosů“. V rámci tohoto bodu jsou 

popsány obecné zásady a metodika plánování, jelikož díky správným plánovacím postupům 

lze nejenom dosáhnout daných cílů, ale lze i řešit možné změny podmínek a překvapení. Další 

část teoretických poznatků je už konkrétně zaměřena na problematiku finančního plánu, a to 

vymezení finančního plánovacího procesu, jehož úkolem je stanovení finančních cílů a hlavně 

prostředků jak těchto cílů dosáhnout a obsahu finančního plánování. Rovněž je v tomto bodě 

popsán rozpočet nákladů a výnosů, který je základní páteří finančního plánování a je důležitý 

pro definování jednotlivých druhů nákladů a výnosů. 

 Toto teoretické vymezení je důležité pro posouzení současného způsobu zpracování 

finančního plánu ve společnosti Green Gas DPB, a. s., jehož popis vychází z druhého bodu 

zadání. 

 Hlavním cílem této práce je „Návrh na zpřesnění metodiky zpracování finančního 

plánu ve společnosti Green Gas DPB, a. s.“ což je poslední bod zadání. Tento návrh 

na zpřesnění lze provést až po srovnání současného způsobu zpracování finančního plánu 

s teoreticky vymezenými požadavky a vzhledem ke specifikám samotné společnosti. 
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2 Finanční plán 

2.1 Plánovací proces 

Proces plánování lze definovat různými způsoby: 

Podle H. Žůrkové plánování, rozpočet a následná kontrola patří mezi nejdůležitější 

funkce managementu, plánování by mělo identifikovat, co se stane v  budoucnu, nastanou-li 

určité skutečnosti, abychom byli schopni čelit možným překvapením a změnám podmínek. 

Plánování můžeme považovat za projektování budoucích důsledků současných 

rozhodnutí.[20] str. 9 

Podle M. Synka představuje plánování manažerskou aktivitu zaměřenou na budoucí 

vývoj organizace, určující čeho a jak má být dosaženo; určení toho, co se má stát, nikoli 

reakce na to, co se stalo. Plánování plní svoji roli především na úrovni taktického 

a operativního řízení. K tomu, aby mohlo podnikové řízení realizovat své cíle a strategie 

k jejich dosažení, potřebuje podrobnější a krátkodobější plánování realizace tohoto procesu. 

Proto je nezbytné zavést integrovaný systém řízení, jehož základem je strategie podniku, 

od níž jsou systémově a dynamicky odvozovány plány krátkodobější, taktické 

a operativní.[18] str. 161 

Plánování je činnost, směřující k určení způsobu, pravidel, taktiky použitých 

při realizaci strategie, jakož i určení disponibilních zdrojů, představujících určitá omezení.[18] 

str. 161 

Úloha podnikového plánování vyplývá z nutnosti podniku starat se o svoji budoucnost, 

což ve svém důsledku zahrnuje řadu činností, jako je např. určení výrobků a trhů, které zajistí 

podniku splnění dlouhodobých cílů, odhad úrovně poptávky na těchto trzích za určitých 

cenových podmínek, všeobecné makroekonomické faktory, vývoj konkurence i technologie, 

ale i odhad nákladů, cen surovin atp.[18] str. 161 

Plánování je východiskem pro všechny manažerské funkce. Plán poskytuje racionální 

přístup k dosažení předem zvolených cílů. Plánování staví mosty mezi tím, kde jsme, a tím, 

kam chceme jít.[18] str. 161 

Jako každá činnost, a to nejen ekonomická, i plánování je závislé na dobré a důsledné 

primární analýze. Plánování, jako mnoho dalších ekonomických činností, prochází 
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několika stádii vývoje, kdy každé stádium je specifické a hraje v  celém procesu 

nezanedbatelnou roli. Odborná literatura neuvádí a ani není přesně stanoveno, kolik fází by 

měl proces plánování obsahovat a vše je závislé na mnoha faktorech, jako je kupříkladu 

velikost podniku či odvětví. Jednotlivé fáze plánovacího cyklu jsou znázorněny v obrázku 

č. 1. [20] str. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Jednotlivé fáze plánovacího cyklu [20]str. 12 

U jednotlivých fází je třeba postupně odpovědět na zásadní otázky a na základě 

odpovědí postupně vytvářet plán samotný. Primární přípravná fáze je analýza, a pak se jen 

postupuje ve směru hodinových ručiček od šipky a prochází se pořadím jednotlivých fází 

následovně: [20]str. 12 

1. Stanovení cílů a návrh řešení – otázka: Čeho bychom měli dosáhnout? 

2. Tvorba plánů – otázka: Jak nejlépe a nejefektivněji dosáhnout cíle? 

3. Monitorování plánů a rozpočtů – otázka: Jak si vedeme? Jak na tom skutečně jsme? 

4. Výsledek – otázka: Kde, proč a s jakým výsledkem jsme skončili?  

Plány musí reagovat na změny okolí i podmínek, které ovlivňují procesy v  podniku. 

Proto každý manažerský nástroj spojený s plánováním musí pracovat s hodnotami 

plánovanými a skutečnými, ale i s hodnotami zpřesněného plánu. Odchylky se pak zjišťují 
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a analyzují jak vůči původním hodnotám plánu, tak vůči aktuální hodnotě zpřesněného plánu, 

respektive rozpočtu.[20] str. 13 

2.2 Zásady plánování 

Proces plánování se velmi liší v  závislosti na velikosti a struktuře firmy, vyspělosti 

firmy, oboru podnikání, ekonomickém prostředí atd. Proto dříve než se přistoupí k vlastnímu 

plánování, musí být jasné, co má být plánováno, jaké výstupy se vyžadují a kde má být těžiště 

plánu. Je nutné definovat dimenze plánování s ohledem na časový horizont, obsah, hloubku 

a šířku plánování. [20] str. 24 

Každý plán by měl splňovat určité klíčové zásady: 

Plán by měl být tzv. SMART (z anglického originálu), dá se přeložit jako „CHYTRÝ“.  

Samotný název  v  sobě ukrývá 5 dalších samostatných slov, kterými je možno vystihnout 

vlastnosti, jež by každý plán měl mít: [20] str. 24 

S – Specific - plán musí být určitý, konkrétní. Musí obsahovat požadované výstupy 

ve formě, kvalitě, míře podrobnosti, vypovídací schopnosti a úplnosti odpovídající 

požadavkům vedení, popř. majitelů firmy. [20] str. 24 

M – Measurable - plán musí být měřitelný, tzn. vyjádřený v  měřitelných jednotkách 

(nejčastěji finančně). Zároveň musí být porovnatelný se skutečnými hodnotami současného 

období, ale i období minulých, aby byla zachována srovnatelnost trendů v  čase a vypovídací 

schopnost. [20] str. 24 

A – Attainable - plán musí být dosažitelný a motivující. Výsledek plánování je měřítkem 

úspěchu plánovaného období. Jde o to, aby se každý zaměstnanec firmy ztotožnil s cílovými 

hodnotami plánu a plán byl pro něj dosažitelný a motivující. [20] str. 24 

R – Realistic - plán musí být reálný, tzn. v  souladu se současným postavením firmy na trhu, 

musí reagovat na sílu a záměry konkurence, odpovídat okolnímu ekonomickému, 

politickému, technologickému, legislativnímu, sociálnímu a jinému prostředí. [20] str. 24 

T – Tangible - plán musí být materiální, hmotný v  tom slova smyslu, že je odrazem 

konkrétních hmatatelných akcí a kroků v  oblasti vývoje, nákupu, výroby, obchodu, 

marketingu a jiných rozhodujících činností.[20] str. 24 
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2.3 Podstata finančního plánování 

Podle Evy Kislingerové je finanční plánování proces rozhodování podniku o rizicích, 

která jsou pro podnik zajímavá a v  nichž spatřuje i určité příležitosti, dále o rizicích, která 

jsou nezbytná, a o těch, která pro podnik zajímavá nejsou. Hlavním úkolem finančního 

plánování je stanovení finančních cílů podniku a především určení prostředků, jak těchto cílů 

dosáhnout. Finanční plánování má vytvářet předpoklad pro zajištění finančního zdraví 

a dlouhodobé finanční stability podniku. Zahrnuje rozhodování o způsobu financování 

investic, běžné činnosti, o investování kapitálu s cílem ho zhodnotit. Patří zde i rozhodování 

o peněžním hospodaření. Finanční plánování zaujímá v  systému podnikového plánování 

specifické postavení. [7] str. 117 

Podnik získává informace pro finanční plánování jak z vnitřních zdrojů, kterými jsou 

převážně účetní informace, tak ze zdrojů vnějších. Po analýze údajů a zpracování plánu, 

ve kterém jsou definované cíle, se zvolí cesty, jak těchto cílů dosáhnout, případně různé 

varianty. Na konci si pak podnik volí „optimální cíl“ a variantu k jeho dosažení. Finanční 

plánování nachází svůj číselný výraz ve finančním plánu. [7] str. 117 

Podle Jaromíra Vebera přináší finanční plánování do firemního plánování orientaci 

na finanční cíle. Tyto cíle by měly vyplynout ze strategických záměrů firmy nebo je 

na příslušné období určí vlastníci firmy. Těžiště finančního plánování spočívá v  ročním 

finančním plánu. Ten by měl být zpracován s takovým předstihem, aby byl před koncem roku 

připraven (po projednání) ke schválení. [19] str. 156 

Finanční plánování podle Kislingerové zahrnuje několik postupových kroků: 

1. analýzy finančních a investičních možností, které má podnik k dispozici, 

2. promítnutí budoucích důsledků současných rozhodnutí s cílem vyhnout se případným 

překvapením, 

3. zvolení určitých alternativ, které jsou následně včleněny do konečného finančního 

plánu, 

4. měření výsledné výkonnosti finančního plánu v  porovnání s cíli stanovenými 

plánem[7] str. 117 

Dále uvádí Kislingerová tři požadavky pro efektivní finanční plánování: 

1. prognózování (prognózy se soustřeďují na nejpravděpodobnější budoucí situace, 

nejdůležitější je prognózovat přesně a konzistentně.), 
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2. nalezení optimálního finančního plánu, 

3. aktualizace finančního plánu. [7] str. 118 

Proces finančního plánování podle Evy Grublové zahrnuje: [6] str. 242 

1. Vzájemné souvislosti - finanční plán musí jednoznačně stanovit a analyzovat vazbu 

mezi investičními návrhy finančními možnostmi podniku (dostupnost finančních 

zdrojů). 

2. Volbu alternativy - finanční plán umožňuje podniku pracovat s různými investičními 

a finančními variantami. 

3. Feasibility - vyjadřuje, zda plán zvyšuje výkonnost podniku a sleduje nejdůležitější 

podnikatelský cíl – růst tržní ceny podniku. 

4. Eliminaci rizik[6] str. 242 

Marinič uvádí konkrétní metody, které využívá finanční plánování: 

 Kauzální metody. Reprezentantem těchto metod je metoda procentního podílu 

na tržbách, která vychází z předpokladu, že hlavním akcelerátorem dynamického 

vývoje firmy je růst tržeb a všechny ostatní parametry odvozuje na základě podílu 

na tržbách. U těchto metod mohou být použity i jiné veličiny, jež tvoří základ 

pro odvození vývoje a predikci ostatních parametrů plánu podniku. 

 Statistické metody (regresní). Vycházejí z definice statistických závislostí pomocí 

regresních funkcí zpracovaných na základě minulého vývoje a tyto závislosti – 

korigované (snížení nákladů, inflace) – se promítají do budoucích cílů a úkolů. 

 Ekonometrické metody jsou založeny na vzájemné interakci skutečně dosažených 

ekonomických parametrů coby statistických proměnných a cílových ukazatelů. 

 Simulační metoda je modelování předpokládaných parametrů na základě vývoje 

makroekonomického prostředí, obyčejně v  několika variantách, přičemž nejlepší 

varianta je ta, která nejvíce konverguje ke skutečnému vývoji. [12] str. 174 

Univerzální pravidlo pro volbu metody neexistuje. V  praxi dochází často k prolínání 

těchto metod. Volba metody je velice individuální a záleží na typu podniku a zvláště 

na charakteru výroby a používané technologii. [12] str. 175 

Společným znakem všech metod a přístupů při sestavování dlouhodobého finančního 

plánu jsou následující kroky: 

 Sestavení výchozí ekonomické analýzy. 
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 Predikce vývoje tržeb. 

 Kapitálové plánování na základě investičního rozhodovacího procesu, zahrnující 

kapitálové výdaje a peněžní příjmy z investic. 

 Promítnutí změn do majetkové bilance. 

 Promítnutí vývoje tržeb a předpokládaných nákladů do výsledků hospodaření. 

 Sestavení plánovaných peněžních toků. 

 Zhodnocení dopadu plánu pomocí nástrojů měření výkonnosti a hodnotového 

managementu. [12] str. 175 

Grublová uvádí že, finanční plánování jsou podnikatelské propočty výhledu týkajícího 

se očekávaných příjmů a výdajů za období případně doplněné o vývoj stavu platebních 

prostředků a úvěrů. Finanční plánování je založeno na hodnotách: [6] str. 241 

 plánu odbytu (plán prodeje), 

 plánu výroby, 

 plánu zásobování, 

 plánu investic, 

 plánu nákladů. [6] str. 241 

Růčková tento výčet plánů doplňuje i o plán marketingu, který předchází plánu odbytu 

(plán prodeje), dále o plán výzkumu a vývoje a personální plán. Uvádí, že plán odbytu (plán 

prodeje) a marketingu je v  podstatě východiskem pro celý systém finančního plánování. 

Zahrnuje objemy prodejů jednotlivých produktů, předpokládané prodejní ceny, distribuční 

cesty, aktivity z hlediska podpory prodeje. Z hlediska finančního plánování je v tomto případě 

styčným bodem velikost tržeb, které jsou základní složkou výnosů v  rámci výsledovky. 

Plánované prodeje musí být na druhé straně také pokryty výrobou. Je tedy nezbytné nutné, 

aby plán odbytu (plán prodeje) a marketingu byl v  součinnosti s plánem výroby, který musí 

zabezpečovat základní vstupy prostřednictvím plánu zásobování (zajištění potřebných 

surovin, materiálu, polotovarů, komponentů, energie a služeb), plánu investic (specifikace 

obnovy a rozšiřování výrobně-technické základny a zavádění nových technologií 

do výrobního procesu), plánu výzkumu a vývoje (nové výrobky, nové technologie, 

zdokonalování výrobků a technologií) a personálního plánu (zabezpečení lidských zdrojů – 

počet i kvalifikace). To vše zastřešuje finanční plán, který vytváří zdrojové zabezpečení. 

Každá z fází plánování tedy specifikuje požadavky na vývojovou stránku finančního plánu. 

[16] str. 96 
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Obrázek č. 2 Provázanost jednotlivých podnikových plánů [16]str. 96 

 

2.4 Dlouhodobý a krátkodobý finanční plán 

Koráb uvádí, že finanční plán je jedním z nejdůležitějších a z hlediska náročnosti 

na zpracování jedním z nejnáročnějších dílčích plánů podniku. Vyplývá to ze skutečnosti, 

že finanční plán je kvalitativním vyjádřením všech podnikatelských aktivit zaměřených 

na provoz a růst podniku. Má integrující postavení v  systému podnikových plánů, protože se 

v  něm spojují všechny dílčí plány podniku. Finanční plán nemá jen pasivní roli sumarizace 

výstupů dílčích plánů, ale aktivně na ně působí, a tím i na celý reprodukční proces podniku. 

Tuto úlohu plní tím, že určuje disponibilní finanční zdroje pro financování podnikových 

aktivit. [8] str. 141 

Podle Pavla Mariniče finanční plán podniku jako výsledek dynamického procesu 

vymezuje úkoly finančního managementu vyplývající z celkové koncepce rozvoje podniku, 

které jsou zakotveny v  souhrnném plánu podniku. Kromě stanovení základních cílů a úkolů 

firmy ve finanční oblasti je neméně důležitou funkcí finančního plánu implementace 

vymezených úkolů do systému řízení firmy a následně případná revize v  návaznosti 

na dosažené výsledky firmy. [12] str. 163 
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Komplexní finanční plán podniku napomáhá: 

 Identifikovat proveditelnost strategických cílů firmy. 

 Identifikovat vzájemné vztahy a relaci mezi jednotlivými základními elementy firmy, 

tvořícími hodnotový řetězec. 

 Identifikovat možnosti a různé varianty financování firemních aktivit a dopad 

konkrétního způsobu financování na celkovou efektivnost a výslednou hodnotu firmy. 

 Zamezovat nežádoucímu vývoji, v  jehož důsledku mohou nastat ztráty. [12] str. 163 

2.4.1 Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán je podle Pavla Mariniče nejdůležitější dokument 

dlouhodobého financování a je základním nástrojem finančního řízení. Tento plán je součástí 

dlouhodobého komplexního plánu podniku a je s tímto souhrnným plánem propojen 

vzájemnými vazbami. Vychází na základě potřeb rozvoje firmy z plánu investic, výroby 

a prodeje, definuje prostřednictvím kapitálového plánování celkovou výši a optimální 

strukturu kapitálu, zajišťuje jeho efektivní využití a vyhodnocuje naplnění základních cílů 

podniku a především ekonomické přínosy pro vlastníky. [12] str. 174 

Dlouhodobý finanční plán podniku obsahuje: 

 analýzu finanční situace, 

 plán tržeb, 

 plán cash flow (plán peněžních toků), tj. plán příjmů a výdajů, hodnocení likvidity 

firmy, 

 plánovanou rozvahu (požadavky na majetek, potřeba finančních zdrojů, 

struktura aktiv  a pasiv), 

 investiční rozpočet, 

 rozpočet externího financování, 

 plán nákladů a výnosů (výsledovka), schopnost vytvářet zisk. [7] str. 118 

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

na 10 let i více. Slouží k realizaci podnikatelského záměru (nákupu investičního majetku). 

Jeho úkolem je také obstarat efektivně kapitál. Dlouhodobé finanční plánování musí 

explicitně reagovat na fáze životního cyklu podniku a reflektovat z něj plynoucí specifika. 

Dlouhodobé cíle podniku zajišťují dlouhodobé finanční plány (rozpočty), především rozpočet 

finančních zdrojů a potřeb. Dlouhodobé rozpočty jsou zajišťovány prováděcími ročními 
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finančními plány. Propočty dlouhodobé kapitálové potřeby zahrnují rozšíření kapacit 

a restrukturalizaci podniku. [7] str. 119 

Časový horizont plánování je ovlivněn především druhem činnosti (odvětvím) podniku. 

Na jedné straně jsou činnosti, které se plánují v  mnohaletém časovém horizontu, na druhé 

straně jsou činnosti, kde i období 3 let je již dlouhým časovým horizontem. [10] str. 65 

Časový horizont plánování je rovněž ovlivněn obdobím, které je třeba pro dlouhodobé 

investiční rozhodování. Určitá závislost je na i velikosti podniku, složitosti a formě 

organizační struktury, kdy větší a organizačně složitější podniky volí delší časový horizont 

plánování. [10] str. 65 

2.4.2 Krátkodobý finanční plán 

Koráb uvádí, že krátkodobý finanční plán se sestavuje v  ročním a kratším časovém 

horizontu (čtvrtletí, měsíce, dekády). Je sestavován s vysokou mírou podrobnosti a dále 

se rozpracovává formou rozpočtů na jednotlivé úseky činnosti. [8] str. 143 

Růčková dodává, že z hlediska krátkodobého finančního plánu je důležité stavět 

především na minulých zkušenostech, ale je také žádoucí si uvědomit, jaké jsou možnosti 

postupu či různých úvah. Krátkodobý plán by měl být postaven na analýze sezonních výkyvů, 

přičemž sezonností rozumíme pravidelně se opakující výkyvy v  rozsahu hospodářské 

činnosti, které jsou podmíněny faktory na straně poptávky a na straně nabídky. [16] str. 99 

Sestavovatelé finančního plánu mají často sklony přenášet svá přání do formy plánu 

bez reálného posouzení realizovatelnosti. Proto je potřebné plnění plánu pravidelně 

kontrolovat a podle změn v  okolí podniku a zjištěných výsledků plánu přijímat opatření 

k jeho dosažení, případně plán korigovat. Vzhledem k tomu, že finanční výsledky podniku 

jsou zřejmé z účetních výkazů, jsou nejvhodnější formou finančního plánu „pro forma“ 

výkazy. [8] str. 143 

Krátkodobý finanční plán, který zajišťuje splnění dlouhodobého finančního plánu, 

zahrnuje:  

 plán výnosů a nákladů – rok a měsíce (rozpočet), 

 plán příjmů a výdajů – rok, měsíce, dny (Cash Flow) 

 plánovanou rozvahu – rok, čtvrtletí. [10] str. 83 
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Podle Korába i jiných autorů je základem krátkodobého finančního plánu plán 

peněžních toků neboli plán příjmů a výdajů. [8] str. 143 

2.5 Výstupy finančního plánu 

Výstupy finančního plánu tvoří zejména plán nákladů, plán výnosů, plán peněžních 

toků, plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaná rozvaha, finanční analýza, výpočet bodu 

zvratu, hodnocení efektivnosti investic, plán financování aj. [17] 

Koráb uvádí, že plánové výkazy není potřebné sestavovat v  tak podrobném členění jako 

jsou účetní výkazy, mohou být vypracovány v  zkrácené formě, případně podle potřeb 

sledování cílových hodnot upravovány. [8] str. 143 

2.5.1 Rozpočet nákladů a výnosů 

Rozpočty znamenají numerické stanovení očekávaných výsledků s vazbou na zdroje. 

Jde o finanční vyjádření programů. Musím být určeno, kdo bude odpovědný za rozpočty 

a za zpětnou kontrolu plánů. [10] str. 74 

Podle Grublové rozpočty obsahují obdobné údaje, jaké sleduje účetnictví, jsou 

nástrojem vnitropodnikového řízení a ve srovnání s finančním plánem se rozpočty orientují 

na větší podrobnosti a na kratší období (rok, čtvrtletí). [6] str. 245 

Rozpočty se sestavují za střediska podle používané metodiky v  dané společnosti. Tyto 

rozpočtová střediska mohou být totožná s účetními středisky nebo mohou být 

tvořena agregacemi účetních středisek v  případech, kdy zjišťování rozdílů mezi rozpočtem 

a skutečností nedává v  detailu za účetní středisko smysl. [10] str. 108 

Základní páteří finančního plánování je rozpočet nákladů a výnosů (budget), který 

se definuje za jednotlivé druhy nákladů a výnosů v rámci rozpočtových středisek. [10] str. 107 

Jestliže chceme firmu efektivně řídit, musíme se zabývat strukturou nákladů. Náklady 

můžeme sledovat podle:  

 druhu (materiálové, energetické, mzdové, odpisy apod.); 

 účelu (útvaru, výkonu), tzn. pro potřeby rozpočtování a kalkulací; 

 činností (provozní, finanční, mimořádné); 

 závislosti na změnách objemu výroby (variabilní a fixní). [17] str. 29 
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Každý způsob členění nákladů nám poskytuje jiné informace důležité pro řízení firmy. 

Druhové členění můžeme využít při porovnávání s obdobnými firmami. Účelové členění je 

důležité pro výpočet a kontrolu kalkulací. Cenné informace pro finanční řízení poskytuje 

rozdělení nákladů na variabilní a fixní: [17] str. 29 

 variabilní náklady jsou takové, které se mění s objemem výroby, např. přímá 

spotřeba materiálu, mezd, energie, obalů apod.; 

 fixní náklady se s objemem výroby do určité míry nemění, zůstávají stále stejné. Jde 

např. o odpisy budov, výrobních zařízení, ale i o některé další náklady, jako je 

pojištění nebo ostraha objektů. Můžeme sem zařadit i drobné položky, které by asi 

bylo obtížné rozlišovat v  závislosti na objemu výroby, jako jsou telefonní či poštovní 

poplatky atd. Po překročení prahové hranice objemu výroby se fixní náklady mění 

skokem, např. v  důsledku pořízení nové investice, např. další budovy, výrobního 

zařízení apod. [17] str. 29 

Rozpočet jednicových nákladů 

převážně vychází z plánových kalkulací, kde se celkové jednicové náklady vypočtou 

na základě: 

 plánovaných měrných spotřeb (norem) vstupů, které v  případě materiálových vstupů 

vychází z kusovníků nebo z receptur 

 plánovaných cen jednicových vstupů 

 plánovaných objemů jednotlivých kalkulačních jednic (získaných např. z plánu 

výroby) [10] str. 107 

Rozpočet režijních fixních a variabilních nákladů 

většinou vychází z účetní skutečnosti (např. za posledních 10 měsíců), která se upraví 

o očekávané vlivy (musí se počítat s vlivem kurzu, ceny, měrné spotřeby, objemu výroby) 

v plánu proti této výchozí základně. [10] str. 107 

Rozpočet variabilních výnosů 

převážně vychází z plánových kalkulací, kde se celkové variabilní výnosy vypočtou 

na základě plánovaných prodejních cen a plánovaných objemů výroby (prodeje) jednotlivých 

kalkulačních jednic. [10] str. 108 
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Rozpočet fixních výnosů 

většinou vychází z účetní skutečnosti, která se upraví v  plánu o očekávané vlivy. [10] 

str. 108 

2.5.1.1 Metodika sestavení rozpočtu 

V případě, že se při sestavování ročního rozpočtu vychází z již dosažené účetní 

skutečnosti (např. za 1. až 10. měsíc běžného roku), je velkým pomocníkem rozlišování 

nákladů a výnosů na variabilní a fixní. V tomto případě lze nejprve data převedená 

z účetnictví (za výchozí období) upravit o koeficient změny objemu výroby u variabilních 

nákladů a výnosů a o koeficient váhy období u konstantních nákladů, tj. o poměr délky 

plánovaného období (např. 12 měsíců) a délky výchozího období (10 měsíců). [10] str. 108 

Tímto přepočtem (opravou) dat za „výchozí období“ se vytvoří „přepočtená základna“ 

nebo též „srovnatelná základna“, která je přepočtena na plánovaný objem výroby 

a na plánovanou délku období. [10] str. 108 

Teprve následně se tato „přepočtená základna“ upravuje o plánované (očekávané) vlivy 

(vliv ceny, vliv měrných spotřeb, vliv oprav, apod.). [10] str. 108 

V případě jednicových nákladů mohou být tyto náklady nejprve vypočteny 

v kalkulacích a následně převedeny do rozpočtu. Nebo mohou být nejprve vypočteny 

v rozpočtu (na základě skutečnosti a opravené o celkový vliv objemu výroby a měrných 

spotřeb) a následně upřesněny převodem těchto nákladů z plánových kalkulací. [10] str. 108 

V některých případech může roční rozpočet vycházet z měsíčních plánů, jako například 

u plánu odpisů, oprav a mzdových nákladů. [10] str. 108 

Završením soustavy rozpočtů je tzv. velitelský rozpočet neboli hlavní, základní rozpočet 

(Master Budget), který zahrnuje: 

 rozpočetní výkaz zisku a ztráty, 

 rozpočetní rozvahu, 

 rozpočet peněžních toků. [21] 
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2.5.1.2 Výpočet přepočteného rozpočtu variabilních nákladů a výnosů 

V případě plánu variabilních nákladů a výnosů se doporučuje, vedle tzv. absolutního 

rozpočtu (plánu) sestaveného v  časovém předstihu, používat i přepočtený rozpočet (plán) 

variabilních nákladů a výnosů, který se provádí po ukončení hodnoceného období (měsíce, 

čtvrtletí). Pro tento výpočet je nutné používat plánové kalkulace variabilních nákladů 

a výnosů. Systém spočívá v  tom, že se plánovaná výše variabilních nákladů a výnosů 

na jednici výkonů (výroby) vynásobí skutečným objemem těchto jednic za dané období. Tím 

se vypočte hodnota variabilních nákladů a výnosů na skutečný objem a skutečnou skladbu 

výkonů (výroby) při respektování jejich plánované výše na jednotku výroby, které vychází 

z plánovaných cen a u variabilních jednicových nákladů i z plánovaných měrných spotřeb. 

[10] str. 109 

Například v  případě, že se tento pružný rozpočet vypočte za roční období, budeme mít 

vedle sebe dva plány variabilních nákladů. Jeden plán bude vycházet z plánovaného objemu 

a skladby výkonů (výroby), z plánovaných měrných spotřeb a z plánovaných cen. Druhý plán 

bude vycházet ze skutečného objemu a skladby výkonů (výroby) a z plánované výše měrných 

spotřeb a z plánovaných cen. Rozdíl mezi těmito dvěma plány je dán vlivem objemu výkonů 

(výroby) a vlivem skladby výkonů (výroby). V praxi se vypočítává vliv objemu 

a vliv  skladby je dopočtem do celkového rozdílu. [10] str. 109 

Existence „pružného rozpočtu“ je velmi důležitá při porovnávání rozpočtu 

se skutečností. V  případě, že není k dispozici pružný rozpočet (přepočtený plán variabilních 

nákladů na skutečný objem a skladbu výkonů) je nemožné zjistit hodnoty jednotlivých vlivů, 

které se podílely na celkovém rozdílu mezi plánovanou a skutečnou výši variabilních nákladů. 

Celkový rozdíl může být v  případě variabilních jednicových nákladů způsoben současně 

čtyřmi vlivy: vlivem objemu výkonů, vlivem skladby výkonů, vlivem měrných spotřeb 

a vlivem cen. V  případě, že je vytvořený pružný rozpočet variabilních nákladů, lže pracovat 

oddělené se skupinou vlivů objemu a skladby výkonů a se skupinou vlivů ceny a měrné 

spotřeby, což následně umožní jednoduše vypočítat hodnoty jednotlivých vlivů. [10] str. 109 
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2.5.1.3 Tvorba měsíčních rozpočtů 

Měsíční rozpočty se sestavují buď přímo, pokud jsou známy měsíční hodnoty (odpisy, 

opravy, mzdy), nebo se vychází z ročního plánu, kdy lze rovněž využít rozlišení nákladů a 

výnosů na variabilní a fixní. V případě variabilních nákladů a výnosů, lze roční plán rozdělit 

na jednotlivé měsíce v závislosti na objemech výroby v těchto měsících. V případě výpočtu 

měsíčních plánů z ročních hodnot je nutno znát i sezónnost jednotlivých nákladů a výnosů. 

Nejjednodušší a bohužel často v praxi používanou metodou je rovnoměrné rozdělení ročního 

plánu na jednotlivé měsíce, to je na dvanáctiny. [10] str. 110 

2.5.2 Rozpočetní výkaz zisku a ztráty 

Rozpočetní výkaz zisku a ztráty poskytuje podklady především o vývoji tržeb, marže, 

zisku, přidané hodnotě, provozním přebytku. Tento výkaz má v  ročním rozpočtování 

primární význam, protože hospodářský výsledek se považuje za základní rozpočtový ukazatel. 

Také celé vnitropodnikové rozpočtování se odvíjí od nákladových rozpočtů. [21] 

V  praxi se vychází z dílčích rozpočtů nákladů, výnosů a zisku a teprve potom 

se sestavuje rozpočetní výkaz zisku a ztráty. Tyto dílčí rozpočty jsou základem 

pro vnitropodnikové rozpočty středisek. Rozpočetní výkaz a zisku a ztráty bývá 

doplněna rozpočtem o rozdělení zisku. [21] 

Rozpočet rozdělení zisku se sestavuje samostatně a poskytuje informace o přídělu zisku 

na dividendy, o přídělech do rezervních a jiných fondů, o nerozděleném zisku popř. převodu 

ztráty. [21]  

2.5.3 Plánovaný výkaz zisku a ztráty 

Výstupem schváleného rozpočtu nákladů a výnosů je plánovaný výkaz zisku a ztráty. 

Plánování výnosů 

Nejdůležitější položkou tohoto plánu jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

u výrobních podniků. K jejímu stanovení lze přistupovat buď agregovaně, nebo ve větší míře 

podrobnosti. Ke stanovení tržeb lze využít např. odhady založené na využití zkušeností 

a znalostí marketingových pracovníků nebo budoucí tržby na základě historických údajů 

z minulých let. [4] str. 40 

Je užitečné pracovat s variantními scénáři tržeb, kterých by podnik mohl dosáhnout 

za podmínek příznivého nebo nepříznivého vývoje. Důležitá je také připravenost podniku 
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na zvládání situací, které jsou spojené s negativními odchylkami skutečných tržeb 

od plánovaných hodnot. [4] str. 40 

Kromě tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb je nutné plánovat i budoucí výši 

některých dalších výnosových položek, a to ostatních provozních výkonů, dalších provozních 

výnosů a finančních výnosů. Mimořádné výnosy nejsou vzhledem ke své povaze předmětem 

plánování. [4] str. 40 

Mezi ostatní složky výkonů patří změna stavu vnitropodnikových zásob a aktivace 

dlouhodobého majetku, materiálu a služeb. Tyto položky mají význam při zásadní změně 

prodejní strategie nebo při zabezpečování investiční výstavby z vlastních zdrojů. [4] str. 40 

Další provozní výnosy mají větší význam při prodeji dlouhodobého majetku 

nebo zúčtování rezerv  do provozních výnosů. [4] str. 40 

Finanční výnosy se plánují v  případě, že podnik vlastní významný objem finančních 

investic. [4] str. 40 

Plánování nákladů 

Pro plánování nákladů některých položek nákladů lze využít jejich relaci k tržbám. Tak 

lze v  některých případech plánovat např. spotřebu materiálu a energie, služby, osobní 

náklady, odpis, provozní náklady a finanční náklady. Plán nákladů u nich stanovíme jako 

součin příslušných podílů a velikosti tržeb. [4] str. 44 

Pro přesnější plánování těchto položek použijeme individuální stanovení jejich výše. 

Například stanovení budoucí potřeby materiálu je třeba rozdělit na potřebu přímého 

a nepřímého materiálu. Přímý materiál zahrnuje základní materiál, suroviny, polotovary 

a komponenty, jejichž spotřeba je přímo úměrná objemu produkce jednotlivých produktů. 

Plánovanou výši potřeby přímého materiálu tedy určíme jako součin normy spotřeby 

na jednotku produkce, objemu produkce a nákupní ceny jednotky tohoto materiálu. 

Plánovanou výši potřebných ostatních materiálů nepřímého charakteru stanovujeme přímo 

podle jednotlivých položek v  hodnotovém vyjádření. Většinou se bude vycházet z odborných 

odhadů, založených na vývoji minulé spotřeby. [4] str. 44 

Jednu z nejvýraznějších položek nákladů tvoří nákup služeb, např. opravy a udržování, 

přepravné, spoje, cestovné, náklady na reprezentaci, pojistné aj. Jejich budoucí velikost závisí 

opět na posouzení vývoje těchto nákladů v  minulosti a jejich odhadu. [4] str. 44 
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Osobní náklady ovlivňují změny v  oblasti potřeby a plánování personálních zdrojů, ale 

také například změny technologie zaměřené na snížení lidské práce, změny organizačních 

uspořádání apod. [4] str. 44 

Odpisy dlouhodobého majetku hrají obvykle v  nákladové struktuře významnou roli. 

Jejich budoucí výše je závislá na odprodeji existujícího dlouhodobého majetku, investičním 

plánu podniku a způsobu financování investičních akcí. [4] str. 44 

Co se týká ostatních provozních nákladů, může se jednat například o zůstatkovou cenu 

prodaného investičního majetku v  případě dezinvestic, tvorbu rezerv  a opravných položek 

apod. [4] str. 44 

Finanční náklady závisí na způsobu financování podniku. [4] str. 44 

Plánování hospodářského výsledku 

Plánovaný hospodářský výsledek získáme jako rozdíl mezi plánovanými výnosy 

a náklady. Pro stanovení hospodářského výsledku po zdanění je třeba stanovit daň z příjmu, 

která závisí na výši daňového základu a sazby daně. Je tedy nutné znát nejen strukturu 

účetních nákladů, ale i výši a strukturu daňově uznatelných nákladů, aby byl podnik schopen 

plánovat hospodářský výsledek. [4] str. 50 

2.5.4 Plán příjmů a výdajů 

Autoři publikací nazývají plán příjmů a výdajů různě. Fotr uvádí, že plánové peněžní 

toky (plán příjmů a výdajů) tvoří další základní složku finančního plánu. Na rozdíl od výkazu 

zisku a ztráty, kvantifikujícího výnosy, náklady a hospodářský výsledek podniku za určité 

období, zobrazují peněžní toky na jedné straně příjmy zvyšující peněžní fondy podniku 

a na druhé straně výdaje, které tyto peněžní fondy odčerpávají. Stanovení peněžních toků 

vyžaduje tedy určit veškeré příjmy a veškeré výdaje podniku za určité období. Příjmy 

a výdaje tvořící náplň peněžních toků na toky běžné (provozní), investiční a finanční. Souhrn 

těchto peněžních toku pak tvoří čisté zvýšení (v případě, že souhrn příjmů převyšuje souhrn 

výdajů), respektive čisté snížení (v opačném případě) peněžních prostředků podniku. [5] str. 

193 

 Marinič plán příjmů a výdajů popisuje jako plán cash flow a uvádí, že zisk vykázaný 

ve výkazu zisku a ztráty vstupuje do rozvahy, v  případě kladné hodnoty jako faktor zvyšující 

a v  případě záporné hodnoty snižující majetek firmy. Zisk jako potenciální zdroj vlastního 
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kapitálu lze proto sledovat na základě pohybu peněžních prostředků ve výkazu o peněžních 

tocích. [12] str. 67 

Základní schéma, které tvoří základ pro sestavování přehledu o peněžních tocích, 

přehledu o pohybu majetkových hodnot projevujícího se změnami stavů položek 

aktiv  a pasiv, včetně změn peněžních prostředků a zisku, může mít podobu jako v následující 

tabulce č. 1. [12] str. 180  

Tabulka č. 1: Přehled cash flow 

Položka Název 

A Počáteční stav  finančního majetku 

I. Zisk po zdanění (před rozdělením hospodářského výsledku) 

II. Úpravy o nepeněžní operace (1. + 2.) 

1. + odpisy 

2. + tvorba rezerv, - snížení dlouhodobých rezerv 

III. Netto cash flow 

IV. Úpravy o některé položky pracovního kapitálu (3. + 4. + 5. + 6. + 7.) 

3. + zvýšení krátkodobých závazků, - snížení krátkodobých závazků 

4. - zvýšení pohledávek, + snížení pohledávek 

5. - zvýšení zásob, + snížení zásob 

6. - aktivace výkonů vlastní výroby 

7. - vyplácení dividend 

B. Cash flow z běžné činnosti (III. + IV.) 

8. - celkové investiční výdaje na hmotný a nehmotný majetek (pořízení + 

reprodukce) 

9. + příjmy z prodeje stálých aktiv 

10. - finanční investice 

C. Cash flow z investiční činnosti (8.+9.+10.) 

11. +/- změna stavu dlouhodobých finančních závazků (úvěrů) 

12. +/- změna stavu krátkodobých finančních závazků (úvěrů) 

13. + zvýšení základního kapitálu a emisního ážia 

14. - vyplacení majetkových podílů 

V. +/- výdaje z fondů tvořených ze zisku a výdaje z výsledků hospodaření (15. + 16. 

+ 17. + 18.) 

15. +/- změna stavu fondů tvořených ze zisku 

16. +/- změna stavu hospodářského výsledku za účetní období 

17. +/- změna stavu nerozděleného hospodářského výsledku z minulých let 

18. - hospodářský výsledek za účetní období 

D. Cash flow z finančních aktivit (11. + 12. + 13. + 14. + V.) 

E. Přírůstek, úbytek finančního majetku (B. + C. + D.) 

F. Konečný stav  finančního majetku (A. + E.) 
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Klíčovým faktorem peněžních příjmů z běžné činnosti je prodej výrobků a služeb, 

v účetnictví zachycený jako tržby, které jsou snížené o náklady a výdaje (daňové), tedy čistý 

zisk po zdanění zvýšený o odpisy, které představuje opotřebení hmotného majetku firmy, 

zaplaceného v tržbách zákazníkem. Tyto peněžní příjmy jsou analytiky nazývané také čisté 

peněžní příjmy (netto cash flow). Čistý peněžní tok upravený o změnu položek pracovního 

kapitálu představuje celkový peněžní tok z běžné činnosti. Podstatnou součást peněžních toků 

z investiční činnosti představuje pořízení hmotného a nehmotného majetku, jehož součásti je 

jak pořízení nového hmotného majetku, tak i „náhrada“ opotřebovaného majetku, vyjádřená 

odpisy a již zaplacená zákazníky v ceně výrobků, tedy v tržbách. Základem peněžních toků 

z finančních aktivit jsou finanční závazky a zvýšení vlastního kapitálu firmy ze zisku (příděly 

do fondu podniku + meziroční změna nerozděleného zisku – čistý zisk po zdanění). Takto 

konstruovaný přehled cash flow nám dává přehled o přírůstku, respektive úbytku finančního 

majetku (rozvaha na počátku sledovaného období), dostaneme konečný stav finančního 

majetku na konci sledovaného období, jenž se shoduje se stavem zobrazeným v rozvaze 

(na konci sledovaného období). [12] str. 181 

2.5.5 Plánová rozvaha  

Při sestavování této rozvahy se postupně naplňují jednotlivé položky 

aktiv a pasiv  a konkrétní výběr položek závisí na společnosti. [13] str. 508 

Aktiva: 

 Pohledávky za upsaný základní kapitál představující u většiny společností nulovou 

položku, která se mění v  závislosti na plánu dlouhodobých finančních zdrojů 

ve formě emisí kmenových a prioritních akcií. 

 Dlouhodobý majetek, který tvoří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

a dlouhodobý finanční majetek. Pro plán se používají údaje získané z investičního 

plánu, který nabízí všechny potřebné informace o veškerém pořizovaném, 

zařazovaném do užívání a vyřazovaném dlouhodobém majetku a odpisového plánu. 

Zůstatková cena dlouhodobého majetku ke konci plánovaného období lze zjistit jako 

rozdíl na jedné straně součtu zůstatkových cen nově pořizovaného majetku a na straně 

druhé součtu odpisů a zůstatkových cen vyřazovaného majetku v průběhu 

plánovaného období.  

 Oběžná aktiva, jejichž plán se musí rozčlenit na: 

 plán zásob, 
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 plán dlouhodobých a krátkodobých pohledávek, 

 plán krátkodobého finančního majetku. 

 U časového rozlišení aktiv  se jedná o hodnotově zanedbatelnou nebo naopak velmi 

obtížně plánovanou položku[13] str. 508 

Pasiva: 

 Plánový zůstatek vlastního kapitálu ke konci plánovaného období bývá ovlivněn 

plánovanou výší výsledku hospodaření z plánovaného výkazu zisku a ztráty, plánem 

rozdělení výsledku hospodaření a také plánem dlouhodobých finančních zdrojů (emise 

akcií, čerpání dotací a přijímaní darů). 

 Plán cizích zdrojů obsahuje plán rezerv, plán dlouhodobých a krátkodobých závazků 

a plán dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů. 

 U časového rozlišení pasiv  se jedná o hodnotově zanedbatelnou nebo naopak velmi 

obtížně plánovanou položku. [13] str. 508 
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3 Charakteristika podniku Green Gas DPB, a. s. 

3.1 Historie 

Firma byla založena v  roce 1960 za prvotním účelem zajistit prevenci před nebezpečím 

výronů plynů a průvalů vod do důlních děl a dále degazaci (odsávání metanu) budoucích 

důlních polí na černouhelných hlubinných dolech ostravsko-karvinského revíru. [20] 

Postupně byly rozšiřovány aktivity zaměřené na poskytování komplexních 

inženýrských, vrtných a laboratorních služeb pro doly v  ostravsko-karvinském revíru 

se zaměřením na prevenci před nebezpečnými jevy v  horninovém masivu při dobývání uhlí. 

[22] 

V  90. letech došlo v  souvislosti s útlumem těžby uhlí v  ostravsko-karvinském revíru 

k rozvoji nových aktivit zaměřených na zahlazování následků hornické činnosti na povrchu. 

Jednalo se zejména o sanaci starých důlních děl a výstupů důlních plynů na povrch. 

Firma převzala centrální plynovod pro distribuci a prodej důlního plynu z dolů ostravsko-

karvinského revíru a získala licenci pro plynárenské činnosti. Byla zahájena těžba důlního 

plynu také z uzavřených dolů v  ostravsko-karvinském revíru. [22] 

Po roce 2000 se dále rozvíjel trend v  rozšiřování služeb poskytovaných mimo doly 

v ostravsko-karvinském revíru. Laboratoře prováděly analýzy všech složek životního 

prostředí. Byla pořízena speciální vrtná technika a technologie pro realizaci vrtů pro tepelná 

čerpadla. V  roce 2005 byla spuštěna kogenerační jednotka pro výrobu elektrické energie 

a tepla z důlního plynu. [22] 

Do února roku 2008 byla firma součástí holdingu OKD, a. s. V dnešní době je 

firma součástí nadnárodní společnosti Green Gas International B. V. [22] 
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3.2 Organizační schéma 

Ing. Antonín Kunz, Ph.D. předseda představenstva 

Joost Knoll místopředseda představenstva 

René Marcel Pit člen představenstva 

Ing. Jana Klečková ředitelka pro finance 

Ing. Jiří Koníček ředitel pro výrobu 

Ing. Bohdan Lasák ředitel CMM Services 

Ing. Petr Hemza, Ph.D. ředitel pro důlně technické služby 

Ing. Karel Lanzendörger představitel vedení pro IMS 

 

3.3 Divize činností 

Plynárenské činnosti 

Společnost má stanoveny dobývací prostory pro těžbu důlního plynu na všech lokalitách 

uzavřených dolů v  ostravsko-karvinském revíru. Od činných dolů společnost nakupuje 

přebytečná množství důlního plynu, která doly nevyužijí pro vlastní potřebu. Na základě 

příslušných licencí a oprávnění se společnost zabývá průzkumem, těžbou, distribucí 

a prodejem důlního plynu. [24] 

 

Energetika 

V  roce 2005 společnost zahájila kombinovanou výrobu elektrické energie 

a tepla z důlního plynu v  kogeneračních jednotkách s pístovými plynovými motory. 

Po úspěšné první instalaci byl vypracován program výstavby cca 30 kogeneračních jednotek 

na uzavřených i činných dolech v  ostravsko-karvinském revíru. Tento dlouhodobý program 

se stal nosnou činností společnosti. [23] 

Kogenerační jednotky jsou malé decentralizované energetické zdroje. Společnost 

využívá kogeneračních jednotek pro spalování důlního plynu s obsahem metanu 35 – 60 %. 

Agregát vyrábí elektrickou energii, která je dodávána do distribuční sítě nebo 

spotřebována v  místě výroby. Tepelná energie jako vedlejší produkt může být 

po vyhodnocení místních podmínek využita pro vytápění objektů a přípravu teplé užitkové 

vody v  místě instalace jednotky. [23] 
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Při instalaci kogeneračních jednotek na jednotlivých lokalitách společnost intenzivně 

spolupracuje s partnerskou firmou Green Gas Germany, která disponuje know-how v oblasti 

projektování, provozu a údržby kogeneračních jednotek na základě více jak 20-letých 

zkušeností v  Německu a ve světě. Ve spolupráci se zahraničními a českými partnery jsou 

rozvíjeny projekty zaměřené na obchodování s emisními povolenkami. Emisní povolenky 

jsou generovány významným ekologickým přínosem kogeneračních jednotek. Metan 

obsažený v  důlním plynu je spálen, a tak je eliminován výrazný skleníkotvorný efekt metanu 

při jeho úniku do atmosféry. [23] 

Provoz kogeneračních jednotek je řízen dispečerským pracovištěm společnosti. 

Pro výrobu a prodej elektrické energie a tepla společnost vlastní příslušné licence vydané 

Energetickým regulačním úřadem v  České republice. [23] 

 

Vrtné práce 

Dodavatelské provádění důlních vrtů na činných dolech v  ostravsko-karvinském revíru 

má více než 40letou tradici. Od poloviny 90. let společnost realizuje také vrtné práce 

na povrchu. Vrty jsou prováděny jednak v  ostravsko-karvinském regionu, tak na území 

České a Slovenské republiky v  případě vrtů pro tepelná čerpadla. [24] 

 

Specializované inženýrské činnosti 

Společnost poskytuje specializované inženýrské služby pro hlubinné černouhelné doly 

jak v  ostravsko-karvinském revíru, tak v  zahraničí. Odborníci společnosti řeší složité 

problémy z oborů degazace a větrání dolů, důlní geomechaniky, geofyziky, geologie 

a hydrogeologie zaměřené na bezpečnost činných i uzavřených dolů. Na lokalitách 

s uzavřenými doly je realizován program plynové prevence s cílem ochrany obyvatel 

a stavebních objektů před povrchovými výstupy důlního plynu. [24] 

 

Geologické laboratoře 

Geologické laboratoře jsou zaměřeny na potřeby činných dolů v  ostravsko-karvinském 

revíru. Jedná se o mineralogicko-petrografické vyhodnocení uhlí a průvodních hornin, 

mechanických hornin a rozborů důlních vod. S postupným útlumem hornictví 

vyvstala problematika zahlazování následků hornické činnosti. [24] 
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CMM Services 

V  návaznosti na rozvíjející se zahraniční aktivity Green Gas International počátkem 

roku 2009 společnost zahájila novou činnost: poskytování vysoce specializovaných služeb pro 

mezinárodní projekty v  oblasti degazace hlubinných černouhelných dolů. Jedná 

se o identifikaci zdrojů, jímání, těžbu a využití důlního plynu, který se uvolňuje 

z uhlonosného souvrství v  důsledku hornických prací. [24] 

4 Současný způsob zpracování finančního plánu 
Současný proces finančního plánování ve firmě Green Gas, a. s. se řídí podle dvou 

dokumentů. Prvním dokumentem je „Směrnice č. 18“, který vydává generální ředitel 

společnosti. Druhý dokument stanovující harmonogram a požadavky na zpracování plánu 

vydává finanční ředitelka této společnosti. 

4.1.1 Postup tvorby souhrnného, dílčího finančního plánu a rozsah 

odpovědnosti 

Směrnice generálního ředitele se vydává z důvodu zajištění dodržování správného 

postupu tvorby ročního finančního plánu a zároveň stanovuje rozsah odpovědnosti včetně 

poskytování informací pro tvorbu ročního plánu. Generální ředitel pověřuje kontrolou plnění 

této směrnice finanční ředitelku společnosti. 

Roční plán je zpracováván na základě pokynů a konzultací s mateřskou společností. 

Před zahájením sestavování plánu se stanovují základní údaje pro tento plán. Mezi tyto údaje 

patří plánované období členěné po měsících, vývoj externích a interních cen plynu, vývoj cen 

energií, inflace, nárůst mezd a další důležité informace, které v  daném období ovlivní plán.  

Celkový finanční plán společnosti se sestavuje z dílčích plánů odborů plynárenské 

činnosti, energetiky, vrtných prací, specializovaných inženýrských činností, geologické 

laboratoře a CMM Services. 

Základní údaje pro zpracování dílčích plánů poskytuje zaměstnancům útvar finanční 

ředitelky. Zodpovědnost za zpracování konkrétních dílčích plánů, jejich reálnost a úplnost 

nesou vedoucí jednotlivých divizí. Tito vedoucí zaměstnanci mohou určit ve svém útvaru 

zaměstnance odpovědného za zpracování dílčího plánu. Dílčí plány ostatních režijních 

středisek zpracovává specialista plánování ve spolupráci s odbornými řediteli. 

Specialista plánování sestavuje i souhrnný plán na základě údajů z dílčích plánů. Plány 
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jednotlivých divizí se musí odeslat na odbor controllingu a financování v elektronické 

podobě. Tištěná podoba komentáře spolu se sumární finanční tabulkou, která zahrnuje externí, 

interní tržby a některé položky nákladů musí být opatřena podpisem nadřízeného konkrétního 

zodpovědného zaměstnance a předána rovněž na odbor controllingu a financování. 

Dílčí plány mají dvě části: 

a) Výpočtová část – soubor pro vyplnění výpočtové části plánu sestavuje a rozesílá 

příslušným odpovědným zaměstnancům specialista plánování. 

b) Textová část – obsahuje komentáře k vybraným položkám plánu jako je marketing, 

personalistika, strategický rozvoj a jiné. 

Detailní časový harmonogram pro daný rok a doplňující informace k plánu neuvedené 

ve směrnici generálního ředitele se v  dostatečném předstihu rozesílají e-mailem příslušným 

odpovědným zaměstnancům. Osoby zodpovědné za zpracování plánů zodpovídají rovněž 

za dodržení daného časového harmonogramu a za poskytnutí všech požadovaných údajů 

ve výpočtové i textové části dokumentů. 

 

Specifické požadavky a odpovědnost při zpracování plánu:  

a) Investice  - přehled plánovaných investic (projednaný ve vedení společnosti) je 

sestaven zvlášť z pohledu očekávaného toku peněz v  jednotlivých měsících a zvlášť 

z pohledu zařazení majetku pro výpočet odpisů. Přehled musí rovněž obsahovat údaj 

o době odpisování. Zodpovědný za správnost a dodání těchto informací zaměstnancům 

zodpovědným za zpracování dílčích plánů a specialistovi plánování je vedoucí odboru 

strategie a rozvoje. Tento přehled investic pro plán následujícího roku musí být 

schválen poradou vedení do konce srpna daného roku, kdy se plán tvoří. Schválený 

seznam investic je považován za závazný set položek, se kterým plán pracuje. Reálný 

vývoj jednotlivých položek (hlavně jejich časové rozložení je následně v  průběhu 

roku aktualizován odborem strategie a rozvoje. 

b) Stavy zaměstnanců – stavy zaměstnanců dle kategorií stanoví za své organizační 

celky jednotliví vedoucí zaměstnanci a tyto informace předají písemně odboru 

personálních věcí. Stavy zaměstnanců musí být v  souladu s trendem růstu hrubého 

zisku, a to především u servisních činností a následně rovněž za celou společnost. 

Stavy zaměstnanců ostatních režijních činností stanovuje po konzultaci s příslušnými 

vedoucími útvarů odbor personálních věcí. Odpovědný za úplnost a správnost těchto 
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údajů a za zpracování písemného komentáře k zaměstnanecké politice společnosti 

v  plánovaném období je vedoucí odboru personálních věcí. 

c) Osobní náklady – odbor personálních věcí zpracovává na základě údajů o stavu 

zaměstnanců, inflaci a procentu plánovaného růstu mezd (rozhoduje vedení 

společnosti) sestavu osobních nákladů dle syntetických účtů, v  měsíčním členění 

a po organizačních celcích. Sestava obsahuje průběh dohadných položek na odměny 

a 13. plat v  měsíčním členění. Mzdové náklady musí mít lineární průběh 

v  jednotlivých měsících a musí odpovídat počtu zaměstnanců. Součástí informace je 

rovněž propočet dohodné položky na nevyčerpanou dovolenou ve čtvrtletním členění. 

Výsledný soubor údajů předá odbor personálních věcí specialistovi plánování, 

který údaje zakomponuje do jednotlivých dílčích plánu organizačních celků. 

Odpovědný za správnost, úplnost a logickou návaznost je vedoucí odboru 

personálních věcí. 

d) Vnitropodnikové výkony – vnitropodnikové práce včetně konkretizování organizační 

jednotky, pro kterou jsou práce prováděny a jejich hodnotu zahrnou zaměstnanci 

odpovědní za tvorbu plánu do dílčích plánů svých organizačních jednotek. Náplň 

a hodnota vnitropodnikových prací musí být před zahrnutím do plánu vzájemně 

projednána. Za tyto úkony jsou zodpovědní příslušní zaměstnanci zodpovědní 

za zpracování dílčích plánů. Příslušné vnitropodnikové náklad se do jednotlivých 

souborů dílčích plánů automaticky načtou při jejich konečném zpracování specialistou 

plánování. 

e) Operativní leasing – operativní leasing automobilů (stávající, na obnovu autoparku 

a nové automobily). Odpovědný za sestavení a správnost přehledu operativních 

leasingů (začátek a konec leasingu, měsíční náklad, organizační jednotka) a zajištění 

souladu s údaji v  dílčích plánech (projednání potřeby automobilů s odpovědnými 

zaměstnanci za zpracování dílčích plánů) je vedoucí střediska vnitřních služeb. Údaje 

o obnově autoparku a návrhy na pořízení nových automobilů musí být odsouhlaseny 

vedením společnosti do konce srpna daného roku, kdy se plán tvoří. 

f) Poplatky za vydobyté nerosty – předpokládanou hodnotu pro výpočet poplatku 

za vydobyté nerosty stanoví odbor účetnictví a daní. Hodnota je vztažena k m
3 

plynu 

(aktuální odhad roku navýšená o cca 5 %). 

g) Finanční náklady a výnosy – údaje o úrocích z půjček, SWAP a ostatních finančních 

nákladech doplní do dílčích plánů odbor controllingu a financování. Odpovědná 

za správnost údajů je vedoucí odboru controllingu a financování. 
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h) IFRS – pro zpracování plánu z pohledu IFRS poskytne podklady odbor účetnictví 

a daní. Za zpracování těchto podkladů je odpovědná vedoucí odboru účetnictví a daní. 

i) Daně z příjmů -  výpočet plánované daně z příjmu (odložené i splatné z pohledu CAS 

i IFRS) provede odbor účetnictví a daní na základě údajů vyplývajících ze souhrnu 

dílčích plánů zpracovaného specialistou plánování. Za zpracování těchto podkladů je 

odpovědná vedoucí odboru účetnictví a daní. 

Vedoucí jednotlivých divizí a ostatní zaměstnanci zpracovávající dílčí plány 

zodpovídají za soulad mezi tržbami, mzdovými náklady a investicemi v plánech svých 

organizačních jednotek. U nových či rozšiřujících investic vedoucí divize odpovídá za časový 

nesoulad náběhu nových či vyšších tržeb s datem zahájení odpisování uvedeném v souboru 

odboru strategie a rozvoje. 

 

 Celkovou zodpovědnost za konzistenci plánu má vedoucí odboru controllingu 

a financování. 

Konzistentnost musí spočívat: 

 Časové řady jednotlivých nákladových druhů za celou firmu musí být konzistentní 

na roční bázi. V  případě významných odchylek vedoucí odboru controllingu 

a financování doloží jejich podstatu. 

 Mzdové náklady musí mít lineární průběh v  jednotlivých měsících a musí odpovídat 

počtu zaměstnanců (tj. vývoj mzdových nákladů na 1 zaměstnance musí mít na roční 

bázi nárůst maximálně o stanovenou inflaci a růst mezd schválený vedením 

společnosti). 

 Investiční náklady a vývoj tržeb v  daném období musí být v  souladu (na úrovni firmy 

i jednotlivých divizí). 

 Vývoj % hrubého zisku celé firmy na roční bázi musí být konzistentní. V případě 

odchylek doloží vedoucí odboru controllingu a financování na základě analýzy údajů 

v  plánu a informací zpracovatelů dílčích plánu důvody těchto odchylek. 
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4.1.2 Postup tvorby finančního plánu divize energetiky 

Navazující části práce jsou vzhledem dostupnosti finančních dat věnovány pouze divizi 

energetiky, jejíž vedoucí je konzultantem této práce a nemůže mi poskytnout informace 

týkající se celého podniku. 

Finanční plán divize energetiky se řídí podle „Směrnice č. 18“, kterou vydává generální 

ředitel společnosti. Sestavuje se každý rok v měsíci září na 3 roky s tím, že daný rok je vždy 

aktualizován. Z důvodu rozdílných dodávek elektrické energie a tepla v období zimy a léta a 

z důvodu většího přehřívání kogeneračních jednotek v létě jsou jednotlivé roky rozděleny i po 

měsících. Vyhotovený finanční plán odevzdává divize energetiky v říjnu daného roku odboru 

controllingu a financování. Výpočtová část finančního plánu se provádí v programu Microsoft 

Excel. Poslední finanční plán byl zpracován pro roky 2013 – 2015. 

Dílčí finanční plán divize energetiky se skládá z: 

 plánu tržeb, 

 plánu nákladů, 

 plánu investic, 

 plán cash flow. 

V tomto výčtu plánů chybí plánovaná rozvaha, jelikož ta se nesestavuje za středisko, ale 

celopodnikově.  V rámci plánované rozvahy se pouze plánují pro podnik klíčové položky, 

jako jsou např. stavy: 

 dlouhodobého majetku, 

 zásob, 

 pohledávek a závazků, 

 krátkodobého finančního majetku. 

Plánování těchto položek vychází z poslední konečné rozvahy a tyto finanční údaje se 

dále upravují. V případě dlouhodobého majetku se poslední známý stav upraví o údaje 

z jednotlivých plánů investic všech divizí. Stavy zásob jiných divizí než je divize energetiky 

vychází z plánu zásobování a ten vychází z plánu výroby, který je dán objemem očekávaných 

zakázek a objemem uzavřených smluv. Stav pohledávek a závazků se upravuje také dle 

objemu očekávaných zakázek a objemu uzavřených smluv. Stav krátkodobého finančního 

majetku vychází z plánovaného cash flow. 
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4.1.2.1 Plán tržeb 

Plán tržeb je prováděn jednoduchým vynásobením množství z plánu výroby a 

jednotkové ceny. Tento plán je členěn po měsících z důvodu rozdílného odběru tepla, který je 

závislý na ročním období a v průběhu tepla bývá nižší, čímž ovlivňuje část tržeb. Následující 

tabulka č. 2 obsahuje plánované jednotlivé tržby divize energetiky pro rok 2013 – 2015 a 

vycházejí z předpokládaných tržeb roku 2012. Jednotlivé hodnoty jsou reálné.  

Tabulka č. 2 Tržby divize energetiky  

 Předpoklad Plánované údaje 

2012 2013 2014 2015 

Tržby externí [tis. Kč] 596 671 607 088 619 717 628 642 

Tržby interní [tis. Kč] 8 630 7 418 7 533 7 643 

Tržby celkem [tis. Kč] 605 301 614 506 627 250 636 285 

Zdroj: Finanční plán divize energetiky 2013-2015 

Faktory ovlivňující tržby divize energetiky: 

 Cena silové energie a výše příspěvků k vyrobené elektrické energii stanovených 

Energetickým regulačním úřadem. 

 Chod kogeneračních jednotek (např. pokud kogenerační jednotky nejsou v provozu 

z důvodu poruch, havárie, nedostatku plynu nebo pokud je omezená dodávka 

elektrické energie do sítě) a jejich řízení. 

 Plánované a neplánované odstávky lokální distribuční sítě. 

 Množství plynu a jeho kvalita pro provoz kogeneračních jednotek. 

 Ceny plynu a uhlí, dle kterých se stanovuje výše ceny tepla. 

 Kvalita prováděných servisních prací. 

 Úroveň efektivnosti řízení dispečinkem a automatizace řídících procesů. 

 Prodej elektrické energie ve správnou dobu (v době vyšších cen na burze). 

Následující tabulka č. 3 obsahuje data týkající se výroby elektrické energie divize 

energetiky rozdělené na výrobu z obnovitelných a z druhotných zdrojů. Rovněž obsahuje 

údaje o dodávce elektrické energie, spotřebě plynu a celkový prodej tepla rozdělený na 

externí a interní prodej. Data jsou reálné. 
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Tabulka č. 3 Množstevní data divize energetiky 

 Předpoklad Plánované údaje 

2012 2013 2014 2015 

Výroba el. energie [MWh] 224 700 233 587 233 792 232 992 

z obnovitelných zdrojů [MWh] 127 400 139 865 140 018 138 960 

z druhotných zdrojů [MWh] 97 300 93 722 93 774 94 302 

Dodávka el. energie [MWh] 212 543 221 816 222 015 221 257 

z obnovitelných zdrojů [MWh] 119 271 131 849 131 998 130 732 

z druhotných zdrojů [MWh] 93 272 89 967 90 017 90 525 

Prodej tepla celkem [GJ] 172 996 161 060 164 560 163 870 

z toho externí [GJ] 154 729 143 960 147 460 146 770 

z toho interní [GJ] 18 267 17 100 17 100 17 100 

Spotřeba plynu [tis. m
3
] 58 800 61 277 61 347 61 141 

Zdroj: Finanční plán divize energetiky 2013-2015 

Základním faktorem pro stanovení plánu výroby a dodávky elektrické energie 

z kogeneračních jednotek je účinnost využití stroje, která je kalkulována z maximální možné 

výroby elektrické energie. 

Z provozních zkušeností vyplývá, že účinnost využití kogenerační jednotky je 

v průměru 90 % z maximální možné produkce. Účinnosti se liší dle lokality a instalované 

jednotky a je také respektováno omezení výroby vlivem vysokých teplot v letních měsících. 

Všechny tyto parametry jsou zvýrazněny v podrobných rozborech finančních a množstevních 

dat uvedených v příloze finančního plánu. 

Předpoklady dodávek tepla jsou zpracovány na základě předběžných požadavků 

odběratelů a charakteristiky odběru předchozích období. 
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Tabulka č. 4 Prodejní ceny divize energetiky 

 2012 2013 2014 2015 

Silová energie OZ [Kč/MWh] 1 262,92 1 100 1 133 1 167 

Silová energie DZ [Kč/MWh] 1 267,85 1 121 1 155 1 189 

Zelený bonus [Kč/MWh] 1 530 1 530 1 550 1 569 

Příspěvek z DZ [Kč/MWh] 1 130 1 277 1 291 1 305 

Decentrální výroba [Kč/MWh] 0 27 27 27 

Příspěvek z KVET 

(kombinovaná výroba 

elektrické energie a tepla) 

[Kč/MWh] 

45 45 45 45 

Teplo [Kč/GJ ] průměr 129 137 138 139 

Zdroj: Finanční plán divize energetiky 2013-2015 

 

Největším rizikem na trhu s elektřinou je hodnota tržní ceny elektrické energie a výše 

příplatků za druhotný zdroj u kogeneračních jednotek provozovaných na plyn z činných dolů 

a v budoucnu u všech nových instalací. 

Minimální cena stanovená energetickým úřadem pro výkup elektřiny vyrobené 

z důlního plynu z uzavřených dolů je stanovována podle Zákona o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie tak, aby byla zaručena 15letá návratnost investice. Výše 

výkupní ceny tedy není závislá na vývoji velkoobchodních cen elektřiny. Cena se postupně 

zvyšovala z 2 230 Kč/MWh pro rok 2006 až na současných 2 580 Kč/MWh platných pro rok 

2012. V dalších letech se předpokládá pomalejší nárůst. 
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Graf č. 1 Cenový vývoj za silovou energii a příspěvky za elektřinu z obnovitelných 

a z druhotných zdrojů  

 

Zkratky týkající se grafu č. 1: BL .... based load (typ silové elektřiny, pojem používaný na burze) 

  OZ …. obnovitelné zdroje 

  DZ …. druhotné zdroje 

4.1.2.2 Plán nákladů 

Převážná část nákladů divize energetiky je v přímé závislosti na vyrobené elektrické 

energii. V případě výroby vyššího množství než plánovaného ve finančním plánu dochází k 

poměrnému navýšení nákladů na nákup plynu a navýšení nákladů za servisní služby. Dále 

může dojít k dodatečnému navýšení nákladů vlivem neočekávané havárie zařízení. Tyto 

náklady však mohou být z větší části uhrazeny z pojištění.  

Mezi nejvýznamnější náklady divize energetiky patří: 

 náklady na plyn (poplatek za kubický metr), 

 náklady na opravy a udržování, náklady na servis z vyrobené elektřiny (poplatek 

za KWh), 

 osobní náklady, 

 náklady na PHM, 

 ekologické poplatky, 
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 poplatky 

 pojištění kogeneračních jednotek, 

 odpisy, 

 správní režie (interní energie, údržba, cestovné, odpady), 

 nájemné za pozemky, 

 náklady věcných břemen (vedení přes pozemek), 

 služby (internet), 

 náklady na ostrahu areálů. 

Náklady na plyn 

Plán těchto nákladů se odvíjí od výroby elektrické energie. Vyšší množství způsobuje 

zvýšení těchto nákladů a naopak. Pro plánování těchto nákladů je používaná dosažená minulá 

skutečnost, která je upravená o plánovanou výrobu elektrické energie. Další plánovanou 

položkou je cena za plyn, která je rozdílná pro plyn pocházející z aktivního či uzavřeného 

dolu. 

Náklady na opravy a udržování 

Velkou část nákladů představují náklady na opravy a udržování. Plánování těchto 

nákladů je založeno na množství vyrobené elektrické energie, na servisních intervalech 

daných výrobcem motoru a na technologii kogenerační jednotky. Tyto opravy jsou 

zajišťovány na základě rámcové smlouvy o technické obsluze, údržbě, opravách 

a odstraňování závad. Opravy, které jsou prováděny nad rámec smlouvy, jsou zařazeny 

do položky ostatních nákladů. U těchto nákladů se tedy vychází z uzavřených smluv a tyto 

smlouvy vycházejí opět z množství vyrobené elektrické energie. 

 

Tabulka č. 5 Náklady na opravy a udržování divize energetiky 

 

Zdroj: Finanční plán divize energetiky 2013-2015 

 

 

 

Skutečné 

údaje 

[tis. Kč] 

Plánované údaje 

[tis. Kč] 

 2012 2013 2014 2015 

Náklady na opravy a 

udržování 
63 948 69 586 71 077 72 232 
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Osobní náklady 

Plán mzdových nákladů vychází z plánu personálního zajištění divize energetiky a to 

vyplývá z organizační struktury Green Gas, a. s. a požadavků na nepřetržitý a spolehlivý 

provoz kogeneračních jednotek, v přímé návaznosti na plnění technického režimu divize 

energetiky a zajištění bezpečnosti práce. Personální plán vytváří personální odbor, který 

vychází z plánovaného počtu zaměstnanců, z plánovaných nákladů na samotné mzdy, 

zdravotní a sociální pojištění a z ostatních osobních nákladů, příplatků a náhrad. V této 

souvislosti je na divizi energetiky pro rok 2013 plánováno personální obsazení následujících 

činností: 

Obrázek č. 3 Personální zajištění 

 

Náklady na PHM 

Plán těchto nákladů vychází z aktuálního stavu vozového parku, z plánované ceny 

PHM, ze vzdáleností kogeneračních jednotek od místa výjezdu a z dosažené skutečnosti 

týkající se množství výjezdů. 

 

Poplatky 

Podkladem pro plán poplatků je kvalifikovaný odhad pracovníků znalých podmínky 

energetického businessu.  
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Náklady na pojištění kogeneračních jednotek 

Tento plán vychází z plánovaného počtu kogeneračních jednotek a zároveň se vychází 

z minulých uzavřených smluv opravených o plánovanou cenu tohoto pojištění. 

 

Odpisové náklady 

Plánování odpisů je nyní přesnější než v minulosti, díky využívání komponentního 

odepisování. Odpisy jsou přímo úměrné investicím divize. 

 

Náklady na správní režii 

Plán těchto nákladů vychází z dosažené minulé skutečnosti upravené o vlivy cen energií 

a ostatních využívaných služeb. 

 

Nájemné za pozemky, náklady věcných břemen, služby, náklady na ostrahu areálů 

Plán těchto nákladů vychází opět z dosažené minulé skutečnosti upravené o vlivy cen a 

množství. 

 

4.1.2.3 Plán investic 

Plán investic divize energetiky vychází v současné době převážně z plánovaných 

činností zajišťujících stabilní chod kogeneračních jednotek, zvýšení dodávek tepla nebo z 

plánovaného financování generálních oprav kogeneračních jednotek. Tyto generální opravy 

motorů se plánují dle servisní osy daného typu motoru (co 6 nebo 8 let). Další významnou 

složkou investic, která je plánovaná v dlouhodobém plánu je výstavba kogeneračních 

jednotek a ta se odvíjí od rozhodnutí vedení a detail investice se dále tvoří a připravuje na 

kontrolních poradách. Východiskem pro tento plán je i plán tržeb jednotlivých minulých 

období, který je důsledkem uvedení minulých investic do provozu. 

Plán investic obsahuje plánovanou hodnotu celého investičního projektu tj. nejen 

předpokládanou částku v nejbližším období, ale i v následujících letech a rovněž seznam 

všech případných vyvolaných činností, které v souvislosti s navrhovaným projektem bude 

nutné realizovat. Cílem je dosáhnout toho, aby při propočtech návratnosti investice 

nedocházelo k tomu, že bude počítána návratnost pouze pro část potřebné investice. V případě 

pořizování strojních investic je nutné do hodnoty zahrnout i očekávanou výši nutných ND 

pořizovaných pro tento stroj (které by jinak pořízeny být nemusely). V případě pořízení 

investice v cizí měně je nutné uvést směnný kurs, který byl použit pro výpočet hodnoty v Kč. 
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Součástí plánu je rovněž doba očekávaného užívání dané investice. Tato doba musí 

být shodná s počtem let, ze kterých se propočítává čistá současná hodnota a vnitřní výnosové 

procento a musí odpovídat reálnému odhadu toho, jak dlouho dané zařízení bude spolehlivě 

fungovat, dokud jej nebude nutné nahradit nebo provést generální opravu. Základním 

vodítkem pro určení životnosti je odpisový plán společnosti. 

Další částí plánu je popis investice, který je závislý na tom, zda se jedná o novou 

investici, rozšiřující investici nebo o náhradu stávajícího zařízení. U nové investice je potřeba 

uvést, jak je poskytování nové služby smluvně zajištěno, kdo jsou zákazníci, jaký se očekává 

nárůst tržeb, jaké další nové náklady budou poskytováním této nové služby vyvolány (nárůst 

personálních nákladů, provozní náklady, subdodávky apod.). U rozšiřující investice je nutno  

popsat, jaké změny se touto investicí má dosáhnout (např. vyšší produktivita práce, úspora 

nákladů apod.). Také je možné uvést dopad nerealizace dané investice popř. popis možné 

alternativy, díky které bude dosaženo stejného praktického efektu (např. místo nákupu 

nějakého stroje možnost řešit jeho funkčnost dodavatelský a za jakých podmínek).  Popis 

každé investice musí obsahovat definici rizik, které s danou investicí souvisejí (v případě její 

realizace i v případě jejího zamítnutí). 

Propočet čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta – tento propočet 

je nutné provádět z očekávaných hotovostních toků, které díky dané investici budou po dobu 

životnosti majetku dosahovány.  Vedoucí divize je zodpovědný za detailní popis úvah, které 

aplikoval při identifikaci budoucích hotovostních toků vyvolaných danou investicí.  Propočty 

budou prováděny bezinflačně, změny jednotkových cen v budoucnu mohou odrážet jen 

očekávané změny z důvodu nabídky a poptávky nebo očekávaný nárůst cen komodit. 

V propočtech čisté současné hodnoty se hotovostní výdaj za investici bude zadávat v 0. roce a 

všechny příjmy vyvolané výdaji v 0. roce až od 1. roku. U investic je nutné identifikovat 

očekávané budoucí finanční toky, které daná investice má přinést.  U některých invest ic za 10 

a více milionů korun (majících charakter náhrady popř. měnících vnitřní technologickou 

strukturu dané divize) může útvar finanční ředitelky požadovat propočet vlivu dané investice 

na finanční toky celé divize.  

Na základě plánu investic je upřesňován plán odpisů a předpokládané příjmy a výdaje 

v jednotlivých letech realizace investice se zpracovávají do plánu cash flow. 
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Tabulka č. 6 Plán investic divize energetiky 

Položka 

Účetní 

odpisy 

v letech 

Zařazení do 

majetku 

měsíc/rok 

Částka v tis. Kč 

Generální oprava KJ Sviadnov 4 7/13 4 700 

Generální oprava KJ Odra Přívoz 4 7/13 4 000 

Generální oprava KJ Orlová 4 12/13 5 700 

Výstavba KJ Rychvald 3  10 1/13 4 136 

Instalace vyrovnávací tlakové nádoby na 

plynové přípojce pro KJ Darkov 1 a 2 
6 6/13 1 050 

Úprava rozvaděče R2 Rychvald 5 7/13 300 

Bezpečnost provozu trafostanic KJ 10 6/13 350 

Vyvedení tepla z KJ (Odra Přívoz, Dukla, 

Orlová)-studie prov., projekt, real.(lokalita 

dosud neupřesněna) 

5 1/14 2 650 

KJ Orlová 2 - Poplatky za připojení ČEZu 
  

112 

Generální oprava KJ Paskov 1 2 4/15 7 500 

Generální oprava KJ Staříč 2 6/15 7 500 

Generální oprava KJ František 1 2 8/15 7 500 

Generální oprava KJ Dukla 2 10/15 7 500 

Generální oprava KJ Muglinov    2 12/15 7 500 

Výstavba KJ Ludvík 1,2 MW (ostrovní 

provoz) 
10 11/15 25 000 

Zdroj: Finanční plán divize energetiky 2013-2015 

 

4.1.2.4 Plán cash flow 

Plán cash flow se sestavuje za celý podnik a rovněž ho sestavují některé divize, které 

jsou pro podnik nejvýznamnější z hlediska příjmů a výdajů. Celopodnikový plán cash flow 

vychází z výkazu zisku a ztráty, kdy nejdůležitější položku představuje EBIT (zisk před 

odečtením úroků a daní) a ta se upravuje o položky, jako jsou odpisy, změna stavu rezerv, 
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zásob, pohledávek a závazků. Mimo tohoto plánu, který je sestavován na 1 rok se sestavuje i 

výhledový cash flow na 3 roky, který je důležitý pro bankovní instituce z hlediska 

poskytování dlouhodobých úvěrů. 

Celopodnikový i dílčí plán cash flow vychází z tržeb a nákladů, jelikož většina 

pohledávek je v daném roce vymahatelná a také závazky po splatnosti jsou nulové. 

Při sestavení plánu cash flow vychází divize energetiky ze všech ostatních plánů, tedy 

z plánu tržeb, nákladů a investic.  

Divize energetiky plánuje hospodářský výsledek na základě minulé dosažené 

skutečnosti. 

Dalším krokem v rámci plánovaného cash flow je plánování příjmů a plánování výdajů 

rozdělené na plánované běžné, investiční a finanční položky. Suma těchto plánovaných 

peněžních toků tvoří zvýšení nebo snížení plánovaných peněžních prostředků podniku. 

Časový posun u inkasa pohledávek či závazků se projevuje ve změně na účtech 

pohledávek a závazků. U tržeb firma aplikuje rozdělení na 55 % splatných do 30 dnů od tržby 

a 45 % do 45 dnů od tržby. Závazky se dělí jiným procentem.  V úvahu se berou také 

dlouhodobé závazky a pohledávky. Téměř u každé stavební smlouvy jsou pozastávky 5 – 

15 % splatné v rozmezí 5 – 10 let. 

Firma vychází z nákladů a výnosů, jelikož sestavu příjmů a výdajů by bylo těžké 

koncipovat a kontrolovat a zároveň by to byl velký zásah do softwarového vybavení.  

Plánované peněžní příjmy vychází z plánu tržeb a tento plán je dán objemem 

očekávaných zakázek, objemem uzavřených smluv a rovněž očekávanými cenami elektrické 

energie na burzách. 

Součástí plánovaných peněžních příjmů je i položka plánovaných bankovních úvěrů, 

která se většinou týká plánovaných investic. 

Plán výdajů vychází především z plánu nákladů a z plánu investic. Je tvořen vybranými 

plánovanými výdaji, které jsou spojeny s: 

 zajišťováním oprav a udržování, 

 úhradou mzdových závazků, 

 úhradou daní a poplatků, 
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 úhradou ekologických poplatků, 

 úhradou pojištění kogeneračních jednotek, 

 úhradou nájemného, 

 úhradou nákladových úroků, 

 zajišťováním ostatních služeb, 

 zajišťováním ostrahy areálů. 

 úhradou hmotného, nehmotného či finančního majetku. 
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5 Návrh na zpřesnění metodiky zpracování finančního 

plánu ve společnosti Green Gas DPB, a. s. 

5.1 Uvádění detailních vlivů při tvorbě finančního plánu 

U plánování nákladů a výnosů navrhuji, aby byly všechny uvažované vlivy detailně 

popsány a uvedeny ve finančním plánu. Např.:  

 V případě variabilních nákladů jak režijních tak jednicových uvádět vliv měrné 

spotřeby, ceny a objemu výroby. 

 V případě nákladů společnosti, které jsou fixní uvádět vliv množství a ceny. 

 Pokud společnost prodává nebo nakupuje výrobky či služby v zahraničí je důležité 

definovat i vliv kurzu. 

 

Například:  

Náklady na plyn  

 u těchto nákladů by neměl chybět vliv ceny plynu rozdělený na vliv ceny plynu 

získávaného z uzavřených nebo činných dolů, kdy tato cena je rozdílná, 

 vliv měrné spotřeby plynu, 

 vliv objemu výroby. 

Osobní náklady 

 vliv počtu pracovníků, 

 vliv výše mzdy. 

5.2 Využívání přepočteného plánu variabilních nákladů a výnosů 

Rovněž navrhuji používat výpočet přepočteného rozpočtu variabilních nákladů 

a výnosů. Význam tohoto přepočteného plánu spočívá v tom, že bez něho je nemožné zjistit 

hodnoty jednotlivých vlivů, které mají podíl na celkovém rozdílu mezi plánovanou 

a skutečnou hodnotou variabilních nákladů. Tento rozpočet se má zpracovávat po ukončení 

daného hodnoceného období a vycházet z  plánových kalkulací variabilních nákladů a výnosů. 

Zpracování spočívá ve vynásobení plánované výše variabilních nákladů a výnosů na jednici 

výroby se skutečným objemem těchto jednic za dané období. Takto se vypočte výše 

variabilních nákladů a výnosů na skutečný objem výroby (případně i skladbu výroby, pokud 



41 
 

je více jednic výroby). Přepočtený plán respektuje jejich plánované hodnoty na jednotku 

výroby, které vychází z plánovaných cen, u variabilních jednicových nákladů i z plánovaných 

měrných spotřeb jednotlivých výrobních (kalkulačních) jednic a u variabilních režijních 

nákladů z průměrné měrné spotřeby. Pokud společnost vypočte tento rozpočet za roční 

období, bude mít dva plány variabilních nákladů. První plán bude zpracován na základě 

plánovaného objemu a skladby výroby, plánovaných měrných spotřeb a plánovaných cen. 

Druhý plán bude zpracován ze skutečného objemu a skladby výroby a z plánované výše 

měrných spotřeb a z plánovaných cen. Rozdíl mezi těmito plány je roven vlivu objemu 

výroby a vlivu skladby výroby. Pokud firma vypočte tento přepočtený plán, může pak 

pracovat odděleně se skupinou vlivů objemu a skladby výroby a se skupinou vlivů ceny 

a měrné spotřeby. Toto následně umožňuje jednodušší výpočet hodnot jednotlivých vlivů, 

ke kterým je jednodušší definovat odpovědné útvary a osoby. 
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6 Závěr 

Kvalitní a propracované plánování je nedílnou součástí podniků, které chtějí udržovat 

svou pozici na trhu a ovlivňovat výsledky hospodaření podniku. Zvláště pak finanční 

plánování, které je předmětem této práce, a které je důležitou součástí finančního řízení 

podniku napomáhá k tomu, aby při tomto řízení byla přijímaná správná rozhodnutí, a aby byly 

maximálně využity všechny zdroje, kterými podnik disponuje. Tímto způsobem může podnik 

zabezpečit efektivní hospodaření a rozvoj podniku, což je v dnešní době náročným úkolem. 

Samozřejmě i firma Green Gas DPB, a. s. chce dosahovat svých daných cílů efektivními 

plánovacími postupy a metodami. Jak vyplývá z teorie, je kvalitně zpracovaný finanční plán 

prostředkem dosažení předvídané budoucnosti a prostředkem určení směru, který má být 

zabezpečován v současnosti různými opatřeními. I většina autorů publikací věnovaných 

tématu finančního plánu se shoduje, že je spojovacím článkem mezi představami a touhami 

vlastníků podniku a realitou.  

První bod zadání této diplomové práce „Teoretické vymezení zpracování finančního 

plánu včetně rozpočtu nákladů a výnosů“ je řešen v bodě 2 této práce, ve kterém jsou 

definovány pojmy jako plánování, finanční plánování, dlouhodobý a krátkodobý finanční 

plán, rozpočet nákladů a výnosů, metodika zpracování tohoto rozpočtu. Rovněž jsou popsány 

výstupy finančního plánu. Z důvodu významnosti tohoto podnikového plánu je bod 2.3 

věnován podstatě finančního plánování, což také mnoho autorů popisuje jako orientaci na 

finanční cíle. V tomto bodě jsou popsány také konkrétní metody, které může, ale nemusí 

finanční plánování využívat. Veškeré plány podniku jsou velmi provázané a právě finanční 

plán je založen na hodnotách těchto plánů. Z tohoto důvodu je několik odstavců zaměřeno 

právě na tyto podnikové plány a získané informace jsou dále využity v praktické části. 

Vzhledem k tomu, že se zabývám v práci krátkodobým finančním plánem, popisuji v bodě 

2.4.2 i jeho charakteristiku a náležitosti. V bodě 2.4.1 je uvedena charakteristika i 

dlouhodobého finančního plánu a rozdíly mezi těmito plány. Vedlejší cíl práce rozpočet 

nákladů a výnosů, který je základní páteří finančního plánu je popsán v bodě 2.5.1. Aby firma 

byla efektivně řízena, musí se zabývat strukturou nákladů. Proto je v tomto bodě uvedeno 

možné rozlišení nákladů, které usnadňuje jejich řízení. V závěru teoretické části v bodě 2.5 se 

věnuji popisu výstupů finančního plánu. V rámci plánovaného výkazu zisku a ztráty, který 

vychází právě z rozpočtu nákladů a výnosů je popsáno plánování nejdůležitějších položek a to 

tržby a některé nákladové položky jako je spotřeba materiálu a energie, služby, osobní 

náklady, odpisy, provozní náklady a finanční náklady. Rovněž je popsán plán cash flow a 
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uvedeno možné základní schéma pro jeho výpočet. Jako poslední výstup finančního plánu je 

uvedena plánovaná rozvaha a možnosti plánování vybraných jednotlivých položek aktiv 

a pasiv. 

Navazující praktická část řešená v bodě 4 této práce, se zabývá současným způsobem 

zpracování celopodnikového finančního plánu a v bodě 4.1.2 je detailněji popsáno zpracování 

finančního plánu divize Energetiky, která je pro tuto společnost velice významná. Součástí 

popisu je aktuální zpracovávání plánů, jako je plán tržeb, plán nákladů, plán investic a plán 

cash flow. U plánu tržeb jsou uvedeny některé finanční údaje, způsob jejich propočtu a možné 

faktory ovlivňující velikost tržeb. Plán nákladů obsahuje popis nejdůležitějších plánovaných 

nákladových položek divize Energetiky. Plán investic obsahuje kromě seznamu budoucích 

investičních záměrů i požadavky generálního ředitele na obsah investičního plánu, způsob 

propočtu čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Posledním bodem této 

části je způsob sestavování plánu příjmů a výdajů. 

 V bodě 5 této diplomové práce je řešen hlavní cíl, a to „Návrh na zpřesnění metodiky 

zpracování finančního plánu ve společnosti Green Gas DPB, a. s.“. V rámci bodu 5.1 navrhuji 

používání vlivů objemu výroby, ceny, měrné spotřeby, kurzu a množství při tvorbě finančního 

plánu týkající se jednotlivých variabilních a fixních nákladů a výnosů. Dalším návrhem 

v bodě 5.2 je používání přepočteného plánu variabilních nákladů a výnosů, který umožní 

firmě pracovat odděleně se skupinou vlivů objemu výroby, ceny, měrné spotřeby, kurzu 

a množství a toto následně umožňuje jednodušší výpočet hodnot jednotlivých vlivů. 
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