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Anotace 

  

Diplomová práce se zabývá finančním plánování, které je nezbytnou součástí 

finančního řízení a velmi klíčovým prvkem podnikatelského plánu. Teoretická část 

obsahuje nejen obecnou formu finančního plánování ale také základní pojmy, klasifikaci 

finančního plánování, postupy, nástroje, metody, moderní modely a rozpočty pro tvorbu 

finančního plánu. Velká část diplomové práce je též zaměřena na principy a zásady 

finančního plánování. Praktická část je zaměřena na tvorbu krátkodobého finančního plánu 

na období jednoho roku pomocí příslušných postupů, nástrojů a metod, které slouží 

k sestavení krátkodobého finančního plánu. 

 

Annotation 

  

This thesis deals with financial planning, which is an essential part of financial 

management and a key element of the business plan. The theoretical part includes not only 

the general form of financial planning but also basic concepts, classification of financial 

planning, processes, tools, methods, modern models and budgets for creating a financial 

plan. A large part thesis is also focused on principles and financial planning. The practical 

part is focused on creating short-term financial plan a period of one year using the 

procedures tools and methods are, used to build short-term financial plan. 
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Úvod 

 

Sestavení finančního plánu ať už krátkodobého či dlouhodobého je nezbytné pro 

správné fungování podniku či společnosti. Finanční plán je z metodické stránky jedním  

z nejklíčovějších a ze stránky náročnosti na sestavení jedním z nejtěžších dílčích plánů 

podniku. Všechny aktivity, které jsou zaměřené na provoz a růst podniku závisí  

na finančním plánu.  

Podnik bez finančního plánu, který je součástí podnikatelského plánu a nezbytnou 

částí finančního řízení by nemohl prosperovat a v žádném případě by se na silně 

rozvíjejícím trhu neudržel ani jedno období. Finanční manažer, který je zodpovědný  

za tvorbu finančního plánu bere plnou zodpovědnost za finální výsledky ať už v pozitivním 

či negativním světle a samotná tvorba je tedy v jeho rukou.  

Hlavní prioritou finančního plánování je zajistit splnění podnikatelských cílů 

podniku či společnosti, zajistit jeho finanční zdraví a stabilitu. Finanční plánování  

je důležitým nástrojem finančního řízení, stejně tak, jako finanční kontrolní a rozborové 

činnosti či operativní finanční opatření. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kdy v první 

jmenované části je cílem charakterizovat význam a nástroje finančního plánování, popsat 

moderní metody, modely a postupy finančního plánování. V praktické části je cílem 

sestavit a vytvořit krátkodobý finanční plán společnosti OKK Koksovny, a. s. na období 

2012, zpracovaný finanční plán zhodnotit a navrhnou jeho případnou optimalizaci.  

V praktické části bude tedy provedena tvorba krátkodobého finančního plánu 

použitím vhodných postupů, nástrojů a metod, které slouží k sestavení krátkodobého 

finančního plánu na základě informací z teoretické části diplomové práce. Nezbytnou 

složkou k sestavení krátkodobého finančního plánu jsou tři základní finanční výkazy, bez 

kterých by nebyla tvorba krátkodobého finančního plánu možná, jedná se tedy o plánovaný 

výkaz zisků a ztrát, plánovou rozvahu a plánové peněžní toky, které jsou v diplomové práci 

použity k tvorbě krátkodobého finančního plánu.  
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1. Podnikatelský plán jeho vymezení, význam a účel 

 

 Podnikatelským plánem se rozumí psaný dokument, který popisuje budoucí 

situaci či vývoj podniku. Účelem podnikatelského plánu je získat, analyzovat a posléze 

využít důležitých interních a externích informací či dat. Podnikatelský plán neobsahuje 

jen cíle ale také podrobné a důležité postupy, jak má být plánu dosaženo.  

 Podnikatelský plán představuje význačný dokument při komunikaci s vnějšími 

subjekty. Důležitou částí podnikatelského plánu je příprava neboť díky ní můžeme 

rozpoznat příležitosti či hrozby a určit postupy jejich využití, resp. jejich prevence.  

Je lepší odhalit chybnou úvahu o vývoji podniku při přípravě podnikatelského 

plánu (cenou je čas a případně další minimální náklady), než ji realizovat v podnikatelské 

praxi (cena může být příliš vysoká). Podnikatelský plán má značný přínos pro chování  

a motivaci zaměstnanců, a to zejména malých podniků a mikropodniků, výrazně podporuje 

vztahy mezi managementem a zaměstnanci. [20] 

 V podniku bychom měli podnikatelský plán sestavovat a aktualizovat zejména při 

význačných událostech, jakými jsou např. založení podniku, zásadní rozšíření činnosti 

podniku, apod. Podnikatelský plán podává důležité informace hlavně pro vlastníky  

podniku, vrcholový management a v neposlední řadě banky a investory. 

 Účelem zpracování podnikatelské plánu je prezentovat podrobně, srozumitelně, 

pravdivě a logicky představy vlastníků podniku o budoucím vývoji podnikání a nastínit 

koncepci dalšího vývoje podniku. Důvody zpracování podnikatelského plánu jsou 

determinovány aktuální potřebou tuto koncepci prezentovat a zásadně ovlivňují termín 

jeho zpracování, strukturu a rozsah. [20]  

1. 1 Plánování 

 

Plánování lze obecně charakterizovat jako proces formulace cílů, kterými 

můžeme daného cíle dosáhnout. Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je tedy 

analýza vnitřních a vnějších podmínek, následná prognóza a hodnocení nejistot či rizik 

spojených s budoucími aktivitami. Plánování je tudíž proces, který bezprostředně navazuje 

na proces analýzy. Zpracovat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho 

okolí včetně analýzy finanční je téměř nerealizovatelné. Plánování je pravděpodobně 
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nejdůležitější dílčí funkcí podnikového řízení a je myšlenkovou přípravou účelových 

rozhodnutí. Plánování je spojovacím článkem mezi stanovením cílů a zamyšleným 

jednáním. Tvorba cílů, plánování a rozhodování jsou tedy úzce propojeny. [6, 15] 

Plánování je zaměřeno na stanovení budoucích stavů organizace a cest k jejich 

dosažení. Celý proces plánování se vine po linii „mise – cíl – plán“. [21] 

Cíle jsou vyjádřeny jako konečné stavy, ke kterým směřují všechny plánované 

aktivity a jsou aplikovány na všech úrovních podnikové struktury. Vhodně zvolené cíle 

jsou základním předpokladem pro projekci podnikové strategie a nastavení 

odpovídajících kompetenčních vztahů. Dále informují společnost o záměrech podniku  

a podávají základnu pro posouzení efektivnosti podniku. Cíle mají dvě základní funkce 

interní a externí a jsou členěny na strategické, operativní, operační cíle. [1] 

Peter Drucker
1
 doporučuje, aby byly operativní cíle stanovovány v těchto 

oblastech: postavení na trhu, inovace, rentabilita, produktivita, materiální a finanční  

zdroje, výkonnost a odpovědnost manažerů, výkonnost pracovníků a sociální odpovědnost. 

1. 2 Tvorba plánu, obsah a struktura podnikatelského plánu 

  

 Plán je souhrn dílčích aktivit potřebných k dosažení cílů. Nedílnou součástí plánu 

by mělo být i stanovení struktury a rozsahu zdrojů a určení časových dispozic realizace 

plánu. Základním nástrojem specifikujícím omezení zdrojů je rozpočet. [23] 

Východiskem pro sestavování plánu je znalost nadřízených záměrů podniku, které 

se týkají dané oblasti plánování. Například pro oblast sestavení strategických plánů jsou 

nadřízenými zájmy záměry uvedené v poslání či vizi. Sestavování ročních plánů by mělo 

respektovat záměry pro danou oblast plánování, určené ve strategických plánech apod.  

Mají-li plány být nástroji, které v rozhodující míře determinují budoucí vývoj 

podniku, musí co nejlépe předvídat budoucí vývoj s předstihem. K tomu je nutné mít 

k dispozici vhodné informace. Současné informační technické a programové zázemí 

dovoluje systematicky budovat a průběžně doplňovat datovou základnu, které lze využít 

pro plánování činností. Těžiště plánovací činnosti spočívá ve vypracování návrhu  

plánu. Ten tvoří základ, který je předmětem diskuse, připomínek, projednávání, úprav  

atd., na jejichž konci je definitivní podoba plánu. Postupy a techniky tvorby plánu  

                                                
1 DRUCKER, P. Inovace a podnikavost. 1. vyd. Praha: Management Press, 1993. 266 s. ISBN 8085603292.  
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se budou lišit v závislosti na jeho druhu a charakteru. Vždy je však nutné disponovat  

co nejpřesnějšími podklady o zdrojích a na základě těchto podkladů vypracovávat návrh  

či několik variant návrhu plánu. [21, 23] 

S návrhem plánu by měly být seznámeny dotčené útvary podniku. V prvé řadě  

jde o ty útvary, které budou zabezpečovat vlastní realizaci plánu, dále by to měly být 

útvary, kterých se záměry plánu dotýkají. Uvedené útvary by měly vypracovat stanovisko 

k návrhu plánu, popř. uvést připomínky či vlastní doporučení.  

Na základě stanovisek dotčených útvarů by zpracovatelé plánu měli provést jeho 

úpravy a v závislosti na závažnosti změn buď upravený návrh předložit k opětovným 

připomínkám, nebo již ke schválení. [21, 23] 

 Obsah ani struktura podnikatelského plánu nejsou formalizovány a závisí 

především na důvodu jeho zpracování. Nicméně finanční plán je nezbytnou součástí 

podnikatelského plánu, bez kterého se v žádném případě neobejde jeho sestavení. [20] 

1. 3 Abstrakt podnikatelského plánu a zakladatelský rozpočet 

 

 Souhrn podnikatelského plánu informuje společnost jednoduše, přehledně, logicky 

a pravdivě o nejdůležitějších informacích, které jsou v plánu uvedeny. 

Příklad struktury abstraktu: [20] 

 důvod zpracování podnikatelské plánu, 

 složení managementu podniku, 

 dosavadní výsledky podnikání, 

 přehled aktuálních podnikových cílů, 

 reálný postup pro uskutečnění cílů, 

 výrobní program podniku, 

 cílový trh, 

 finanční plán. 

Finanční plán je nezbytnou a klíčovou součástí při zpracování podnikatelského 

plánu. Propočty dokládají věcnou představu o budoucím vývoji podniku. Jestliže  

je podnikatelský plán sestavován prvotně pro poskytovatele kapitálu, finanční plán  

má zřetelný vliv na rozhodnutí zda bude kapitál poskytnut či nikoliv.  
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Založení podniku je cílevědomě řízený proces, který je podmíněn zejména 

stanovením cílů podniku, zpracováním podnikatelského záměru a zpracováním 

zakladatelského rozpočtu. Pokud je podnikatelský plán sestavován v souvislosti  

se zahájením podnikání, je jeho nezbytnou součástí zakladatelský rozpočet. Při zahájení 

podnikání, výdaje podniku vysoce převyšují jeho příjmy a podcenění významu 

zakladatelského rozpočtu zvyšuje podnikatelské riziko. Význam zakladatelského rozpočtu 

je přímo úměrný velikosti podniku, tedy předpokládanému obratu. [20] 

 Základní cílem zakladatelského rozpočtu je rozpočítat hodnotu kapitálu  

a to jednak pro založení podniku a počátek podnikání, určit strukturu kapitálu  

a zkontrolovat skutečnost zajištění kapitálu. 

 Mezi zásady zpracování zakladatelského rozpočtu patří, upřesnit a kvantifikovat 

všechny výdaje a příjmy, které jsou spojeny se založením podniku, omezit, v nejlepším 

případě zlikvidovat finanční riziko a vytvořit reálnou, optimistickou a pesimistickou verzi 

cash flow. Stejně jako finanční plán má i zakladatelský rozpočet výstupy jakými jsou 

výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztrát či výkaz cash flow.  
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2. Finanční plánování 

  

Finanční plánování lze definovat jako soubor činnosti, jejichž výsledkem  

je předpověď budoucích efektů finančních a investičních rozhodnutí firmy neboli finanční 

plán. Jiná definice finančního plánování říká, že se jedná o specificky zaměřenou 

kvalifikovanou činnost, jejímž výsledkem je řešení, zabezpečující žádoucí výnosovou 

situaci a finanční stabilitu podniku v daném časovém období. [15]  

Hlavní prioritou finančního plánování je zajistit splnění podnikatelských cílů 

podniku či společnosti, zajistit jeho finanční zdraví a stabilitu. Finanční plánování  

je důležitým nástrojem finančního řízení, stejně tak, jako finanční kontrolní a rozborové 

činnosti či operativní finanční opatření. 

Koncepce finančního plánování byla poprvé objevena v plánování státu, kde  

je sestavován státní rozpočet. Podnikové finanční plánování je velmi podobné plánování 

státu. Finanční plán je základem koncepce podniku směřující k jeho rozvoji. [15] 

H. Žůrková v knize s názvem, Plánování a kontrola klíč k úspěchu
2
 uvádí, že by 

finanční plán měl být SMART. Plán musí být: [24] 

 konkrétní (specific) a odpovídající požadavkům vedení či majitelů firmy, cíl 

z hlediska tohoto kritéria musí obsahovat jasně specifikovanou hodnotu, o kterou 

bude možné se opřít, 

 měřitelný (measurable – v měřitelných jednotkách) důvodem pro existenci tohoto 

kritéria je možnost ověření dosažené hodnoty, 

 dosažitelný (attainable) a motivující a zároveň reálný (realistic) z pohledu 

stanovených cílů musí být nastaveny tak, aby jich bylo možno dosáhnout, aby 

nepůsobily demotivujícím způsobem, 

 hmatatelná a jasný (tangible) neboli složený z naplnitelných cílů, akcí a kroků ve 

všech rozhodujících činnostech firmy. 

SMART je chytrý a je nutné pamatovat na to, že chytrý musí být plán nejen pro 

toho, kdo jej vytvořil, ale především pro toho kdo jej bude realizovat a naplňovat. Existuje 

dokonce i o něco méně známá prodloužená verze této metodiky SMARTER  

                                                
2 ŽŮRKOVÁ, H. Plánování a kontrola klíč úspěchu. Praha: Grada  Publishing, a. s., 2007. 135 s. ISBN  

978-80-247-1844-6. 
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(chytřejší), která přidává ještě evaluated (vyhodnocený), případně exciting  

(zajímavé) a reviewed (zhodnocený), popř. rewarded (odměněný).  

Finanční plán podniku jako výsledek dynamického procesu vymezuje úkoly 

finančního managementu vyplývající z celkové koncepce rozvoje podniku, které jsou 

zakotveny v souhrnu plánu podniku. Kromě stanovení základních cílů a úkolů podniku  

ve finanční oblasti je neméně důležitou funkcí finančního plánu implementace 

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

na dosažené výsledky podniku. [11] 

Komplexní finanční plán podniku napomáhá: [11] 

 Identifikovat proveditelnost strategických cílů podniku. 

 Identifikovat vzájemné vztahy podniku. 

 Identifikovat různé varianty financování firemních aktivit a dopad konkrétního 

způsobu financování na celkovou efektivnost a výslednou hodnotu podniku. 

 Zamezovat nežádoucímu vývoji, v jehož důsledku mohou nastat ztráty. 

Finanční plánování přináší do podnikového plánování orientaci na finanční  

cíle. Ty by měly vyplynout ze strategických záměrů podniku či je na příslušné období určí 

vlastníci podniku. Těžiště finančního plánování spočívá v ročním finančním plánu, který 

by měl být zpracován s takovým předstihem, aby byl před koncem roku připraven  

(po projednání) ke schválení. Finanční plán by měl obsahovat stranu potřeb, ve které by 

byly zahrnuty všechny potřeby financování podnikatelské činnosti v daném roce a stranu 

zdrojů, ze které bude zřejmé, z jakých zdrojů boudou potřeby financovány. Struktura 

finančního plánu obvykle obsahuje: [22] 

 plán investic – určuje předpokládaný rozsah realizace investiční činnosti, 

 plánování výnosů a nákladů vyplývajících z provozní činnosti podniku. 

Organizační složky podniku jakými jsou, např. marketing, obchod, vývoj, nákup  

a výroba, údržba, opravy, zabezpečení jakosti, zvyšování kvalifikace apod., to vše musí 

obsahovat plán výnosů a nákladů. Pokud sestavujeme plán, můžeme vycházet z loňského 

roku ale do konečného návrhu, nesmíme zapomenout zařadit podnikatelské (strategické) 

cíle. Pod podnikatelským cílem si můžeme představit rozvoj nových výrobků, rozšíření  

prodeje, inovace, apod. Neměli bychom ani opomenout zařazení oprávněných požadavků 

z podnikových útvarů. Při návrhu plánu dochází k početným úpravám a vylepšením 
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jednak proto, aby bylo dosaženo strategických cílů a jednak proto, že dochází 

k připomínkám podnikových útvarů. Našim cílem je, abychom připravili vybilancovaný 

plán, který nám slouží v průběhu realizace jako vodítko podnikových financí s malým 

počtem úprav. Pokud vše projde následnými požadavky, tak se finanční plán schválí  

a je následně rozpracován na jednotlivé finanční plány či rozpočty
3
 pro jednotlivé 

vnitropodnikové útvary. 

 Výstupy finančního plánu představují důležité kritérium hodnocení a odůvodnění 

rozhodnutí, jejichž důsledkem je optimální spotřeba a minimalizace nákladů. Správně 

realizovaný proces plánování se tak stává základem rozhodovacího procesu napříč  

podnikem, s cílem chránit a obnovovat potenciální zdroje rozvoje. Neméně důležitou 

součástí finančního plánu je sladění nutné flexibility podnikové činnosti s přiměřenou  

spotřebou, vyjádřenou dodatečnými náklady. [11] 

Finanční plán musí zodpovědět čtyři otázky: [11] 

 Kolik budou činit tržby za prodané výrobky a služby, musí tedy vycházet 

z predikce vývoje prodeje a tržeb, definované v prodejním plánu podniku? 

 Kolik bude podnik stát a jak bude vypadat infrastruktura, tedy tzv. pěnění cyklus 

(cash cycle), tedy proměna investice na počátku provozního cyklu na příjmy  

na konci toho samého cyklu a jaké jsou nároky na investice a provozní kapitál? 

 Kde tyto finanční prostředky vzít a za jakých podmínek, aby byl splněn požadavek 

optimalizace financování podnikových tržeb? 

 Zda bude celý transformační proces proměny vstupů na tržby, tedy příjem, ziskový 

nebo nikoliv a potažmo zda investovaný kapitál je ve firmě zhodnocován nebo ne. 

2. 1 Podstata finančního plánování 

 

 Finanční plánování je proces rozhodování podniku o rizicích, která jsou pro 

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

nezbytná a o těch, která pro podnik zajímavá nejsou. Finanční plánování si klade za úkol 

stanovit finanční cíle podniku a především určit prostředky, jak těch cílů  

dosáhnout. Finanční plánování by mělo vytvářet předpoklad pro zajištění finančního 

                                                
3 Rozpočet stanoví pro vnitropodnikové útvary nepřekročitelné limity nákladů. Užívá se tam, kde útvar 

neprodukuje výnosy a jeho činnost je spojena pouze s čerpáním nákladů – např. rozpočet personálního 

útvaru, který může zahrnovat mzdu personalisty, náklady na udržování a zvyšování kvalifikace, náklady na 

inzerci nových pracovních příležitostí apod. 
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zdraví a dlouhodobé finanční stability podniku. Zahrnuje rozhodování o způsobu 

financování, o investování kapitálu s cílem jeho zhodnocení, jakož i o peněžním 

hospodaření. Finanční plánování zaujímá v systému plánování podniku zcela  

specifické postavení. Cílem finančního plánování je splnění obecného finančního cíle 

podniku, tj. maximalizace jeho tržní hodnoty, resp. u akciové společnosti obchodované  

na kapitálových trzích maximalizace tržní ceny akcie. [8] 

Finanční plánování zahrnuje několik postupových kroků: [8] 

 Analýzy finančních a investičních možností, které má podnik k dispozici. 

 Promítnutí budoucích důsledků současných rozhodnutí s cílem se vyhnout  

případným překvapením a hrozbám. 

 Zvolení určitých možností, které se včleňují do konečného finančního plánu. 

 Měření výsledné výkonnosti finančního plánu, který se následně porovnává s cíli 

stanovenými plánem. 

Finanční plán by měl také obsahovat výklad, zda jsou zrovna např. uvedené 

investice nutné a potřebné. Nesmíme opomenout ani textovou část, kde jsou uvedeny 

body, jakými jsou výzkum a vývoj, marketing a obchod, strategie apod. Textová část je 

samozřejmě výsledkem diskuze či nějakých dohod mezi manažery nebo vlastníky podniku. 

Finanční plán podniku je specifickou formou podnikatelského záměru, který 

formulujeme zpravidla na běžný obchodní rok s výhledem na další jeden až tři roky. Běžný 

obchodní rok je rozdělen do jednotlivých měsíců. Výslednou bilancovanou veličinou 

finančního plánu je potřeba nebo přebytek finančních prostředků v jednotlivých 

měsících obchodního roku. Podnik tak může s dostatečným předstihem podnikat příslušné 

kroky k zajištění potřebného kapitálu nebo naopak plánovat rozvojové investice či jiné 

použití finančních přebytků. Mezi tři požadavky na efektivní finanční plánování patří 

prognózování, nalezení optimálního finančního plánu, aktualizace finančního plánu. [8] 

Prognózy nám určují budoucí situace, které mohou nejpravděpodobněji  

nastat. Prognózování by mělo být co nejpřesnější a konzistentní. Neměli bychom 

zapomínat, jak si počíná a postupuje konkurence. Právě sledování konkurence nám 

umožňuje uskutečnit, např. plán agresivního růstu či zvýšit podíl na trhu, to vše závisí na 

tom, zda konkurenci vnímáme či nikoliv.  
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2. 2 Principy a zásady finančního plánování 

 

Má-li finanční plánování, resp. finanční plány plnit svou úlohu při finančním 

řízení podniku, je nutné v procesu finančního plánování respektovat určité základní 

principy a zásady: [10] 

 Princip preference peněžních toků: zdůrazňuje, aby v krátkodobém  

i dlouhodobém časovém horizontu souhrnné peněžní příjmy převažovaly  

nad celkovými peněžními výdaji, i když tento požadavek vyznívá zcela  

logicky, v podnikové praxi je možné se velmi často setkat s názorem, že 

rozhodujícím hlediskem finančního hospodaření jsou takové kategorie, jako je  

zisk, výnosy či náklady. Požadavek preference peněžních toků přikazuje odlišovat 

přírůstek zisků od přírůstku peněžních toků. Příjmy od výnosů a výdaje od nákladů 

a proto by bylo chybou považovat automaticky ziskový podnik za finančně zdravý 

podnik. Preference peněžních toků je v praxi důležitá zejména při řízení likvidity  

a uplatňuje se jako podstatný faktor při investičním rozhodováním.  

 Princip respektování faktoru času: podstatou tohoto principu je preferovat v rámci 

finančního řízení dřívější příjem před pozdějším příjmem, je-li nominální hodnota 

porovnávaných příjmů stejná. Důvodem preference dřívějších příjmů před 

pozdějšími je to, že i v cenově konstantním prostředí (tj. v případě nízké či nulové 

inflace) lze dřívější příjmy použít k financování ziskových podnikových  

aktivit, nebo k finančnímu investování. V praxi se tento princip uplatňuje zejména 

při hodnocení efektivnosti investic pomocí metody čisté současné hodnoty. 

 Princip respektování a minimalizace rizika: k základům kvalifikovaného 

finančního řízení patří to, že stejné množství peněz (či peněžních  

výnosů) získaných s menším rizikem má mít preferenci před tímtéž příjmem 

získaným za cenu většího rizika. Důležitost tohoto principu je dána  

tím, že podnikání je bijektivně zatíženo celou řadou 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 identifikovat  

a brát je v úvahu při konečném rozhodování.  

 Princip optimalizace kapitálové struktury: tento princip směřuje k tomu, aby 

podnikový finanční management věnoval náležitou pozornost optimálnímu složení 

podnikového kapitálou, která by se měla promítat i do strategických finančních  
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cílů. Podstatou optimalizace firemní kapitálové struktury je zabezpečení 

odpovídající finanční stability, snížení nákladů na kapitál (a tím i zvýšení 

ziskovosti) a dosažení požadované hodnoty podniku. 

Kromě výše uvedených základních principů je vhodné respektovat při finančním 

plánování i některé specifické zásady: [10] 

 Zásada dlouhodobosti finančního plánování: podstatou této zásady  

je skutečnost, že dlouhodobé (strategické) finanční cíle podniku by měly být 

nadřazeny krátkodobým (taktickým či operačním) finančním cílům v tom  

smyslu, že operační cíle (které jsou konkrétnější a jsou z podstaty věci limitovány 

aktuální situací podniku) by měly podporovat postupnou realizaci zamyšleného 

hlavního směru dlouhodobého rozvoje podniku. Při realizaci této zásady je však 

vždy nutné respektovat 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: úzce navazuje na 

předchozí zásadu a požaduje, aby jak mezi dlouhodobými finančními cíli, tak  

i mezi krátkodobými záměry měl pouze jeden (zdůvodněně vybraný) cíl pozici 

hlavního (vrcholového) cíle pro dané plánovací období. Jde to, aby v podnikovém 

finančním řízení bylo vždy zcela zřejmé, jaký hlavní cíl má být v daném období 

dosažen a aby ostatní cíle byly vytyčovány a hodnoceny především z hlediska 

dosažení právě toho cíle, který je v daném plánovacím období  

nejdůležitější. Správa realizace této zásady přitom bezpodmínečně vyžaduje, aby 

ostatní cíle byly vůči danému hlavnímu záměru i mezi sebou navzájem 

kompatibilní (konzistentní). 

 Zásada reálné dosažitelnosti podnikových finančních cílů: uplatnění této zásady 

předpokládá vycházet při finančním plánování ze základních poznatků získaných 

v analytické fázi finančního plánování – zejména z analýzy vnějšího  

a vnitřního prostředí (včetně závěrů z finanční analýzy) a z analýzy SWOT 

(příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek podniku). Význam zásady vyplývá 

zejména z toho, že reálná dosažitelnost hlavních podnikových cílů má výrazný 

motivační potenciál, který lze dále podpořit firemním pobídkovým  

systémem. Druhým faktorem je to, že pokud podnik uskutečňuje předem 
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deklarované cíle, pak se tato skutečnost příznivě odrazí v externím hodnocení jeho 

kreditibility a ratingovém hodnocení. 

 Zásada programové ziskové orientace podniku: v manažerské praxi (zejména  

u středních a velkých podniků) má mezi dlouhodobými záměry nejvyšší prioritu 

maximalizace tržní hodnoty podniku. To však neznamená, že by mě být přehlížena 

zisková orientace firmy – a to ze dvou základních důvodů:  

o zisk před nebo po zdanění zaujímá v hierarchii podnikových finančních cílů 

druhou nejvyšší příčku a jedná se navíc o ukazatel velmi často používaný pro 

externí hodnocení ekonomické výkonnosti podniku, 

o druhým základním důvodem je to, že zisk výrazným způsobem ovlivňuje tržní 

hodnotu podniku měřenou například hodnotou vlastního kapitálu, ukazatelem 

ekonomicky přidané hodnoty nebo ukazatelem tržní přidané hodnoty. 

 Zásada periodické aktualizace podnikových finančních plánů: tato zásada 

vychází především z reality podnikového řízení ve vztahu k měnícímu  

se okolí – i sebelépe sestavený finanční plán se postupně (zejména ve víceletém 

časovém horizontu) dostává do konfliktu s podnikovou realitou a situací ve vnějším 

okolí, v této situaci pak samozřejmě nelze striktně trvat na cílových záměrech  

a je nutné finanční plány aktualizovat. U strategických finančních plánů  

se doporučuje roční aktualizace, u ročních plánů je vhodná aktualizace čtvrtletní. 

 Zásada podstatné shody struktury a formy hlavních plánovacích podkladů  

se strukturou a formou podnikových účetních výkazů: podstata této zásady  

je poměrně jednoduchá a přesto je možné se v podnikové praxi často setkat 

s případy jejího porušování – jde o to, aby struktura, forma a metody sestavování 

finančních plánů navazovaly na strukturu, formu a metody vnitropodnikového 

ekonomického reportingu, jedině tak je možné zajistit srovnatelnost výkazů  

a možnost kontroly dosažení plánovaných záměrů. 

 Zásada jednoduchosti a transparentnosti plánovaných výpočtů: jde o velmi 

praktickou zásadu, která by měla vést podnikový management k preferenci 

takových plánovacích procedur a plánovacích výpočtů, které mají nekomplikovaný 

základ a umožňují rychlou orientaci. Podstata toho problému spočívá zejména 

v tom, že s finančními plány pracují nejen finanční odborníci, ale rovněž i manažeři 

s mnohdy relativně nízkým stupněm finančních nebo ekonomických  
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znalostí. Použití složitých a odborně náročných postupů by v tomto případě mohlo 

způsobit komplikace při realizaci finančních plánů. 

 Zásada relativní autonomie finančního plánu: plány jakéhokoliv podniku  

se málokdy podaří sestavit tak, aby plně vyhovovaly všem zainteresovaným 

skupinám – vlastníkům podniku, firemnímu managementu, jednotlivým 

podnikovým útvarům a zaměstnancům. Vnější i vnitřní okolí podniku přitom 

prochází různými změnami. To vše si vynucuje potřebné větší či menší změny  

ve finančních plánech podniku. Nemělo by však jít o takové změny, které podnik 

odvádějí od splnění jeho strategických cílů (pokud samozřejmě byly tyto cíle 

správně formulovány na základě kvalifikovaných podkladů). Zásada relativní 

autonomie finančního plánu tedy – na základě přijatých strategických cílů  

a koncepčně pojatých firemních finančních politik – umožňuje čelit eventuálním 

pokusům o rozmělnění či opuštění vytyčených záměrů. 

2. 3 Nástroje finančního plánování 

  

Základem finančního plánování jsou předběžně plánovaná rozhodnutí v oblasti 

produkce, odbytu a investic. Rozhodování v těchto oblastech vede k plánovaným příjmům 

a výdajům, jejichž saldo na konci plánovaného období mění stav peněžních prostředků. [6] 

Obr. č. 1 Data a nástroje finančního plánování 

Zdroj: GÜNTER, W.; KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H. Beck, 2007. 

569 s. ISBN 978-80-7179-897-2.  
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Finanční plánování se vztahuje také na optimalizaci vnějšího a vnitřního 

financování. Neexistují-li rezervy, potom kapitálová oblast obsahuje pouze vlastní a cizí 

kapitál a platí tedy: [6] 

Vnější financování = Optimální utváření kapitálové oblasti 

K optimalizaci patří: [6] 

 charakteristika různých forem financování z vkladů a podílnického financování, 

 charakteristika různých forem financování úvěrem, 

 optimalizace vztahu mezi financováním z vkladů úvěrem. 

V případě optimálního vnitřního financování by se mělo vycházet  

z okolností, které plynou z předběžných rozhodnutí o produkci, odbytu a investicích. Saldo 

plynoucí z příjmů a výdajů zvyšuje (snižuje) plánovanou zásobu platebních  

prostředků. Jestliže se na konci plánovaného období kryje plánovaný stav prostředků 

s požadovaným likvidním potenciálem, další finanční plánovaní, není potřeba. Plány 

produkce, odbytu, investiční plán a finanční plán jsou odsouhlaseny a mohou  

být definitivně schváleny. Je-li však saldo plánovaných příjmů a výdajů, tedy stav 

peněžních prostředků vyšší (nižší) než požadovaná likvidita, potom musí být příliš vysoká 

(nízká) likvidita upravena pomocí vhodných nástrojů. V tomto případě je platební oblast 

pomocným nástrojem finančního plánování. [6] 

 Chceme-li stanovit budoucí objem vnitřního financování využitím prognózy 

běžných příjmů a výdajů, musíme se omezit na kratší plánovací období. Již v případě 

střednědobého plánování (1 až 5 let) je ocenění běžných příjmů a výdajů zatíženo velkou 

chybovostí prognózy. V důsledku těchto okolností e praxe donucena spokojit se v případě 

střednědobého plánování s méně přesným plánem. Jedná se zde o prognózu cash  

flow. V podnikové praxi je obvyklé sestavovat plánované bilance a plánované výkazy  

o hospodaření formou výkazů zisků a ztrát. Na rozdíl od běžného výkazu zisků a ztrát se 

však tyto přehledy nevztahují na běžném, ale budoucí období. Obvykle se vztahují na 

jeden rok a bývají sestavovány pro střednědobé plánovací období (do 5 let). [6] 

 Z finančně hospodářské hlediska je cash flow přibližnou veličinou pro  

stanovení objemu vnitřního financování. Je odvozeno z plánovaného výkazu  

o hospodaření. Cílem finančně hospodářské analýzy cash flow je odvození budoucích 

příjmů (výdajů) z očekávaných výnosů (nákladů), které jsou uvedeny v plánovaném 
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výkazu zisků a ztrát. Finančně hospodářským cash flow se rozumí očekávaný zpětný tok 

finančních prostředků z obratu, který z krátkodobého pohledu nevede k výdajům. [6] 

2. 4 Klasifikace finančního plánování  

 

 Úkolem finančního plánování je vybrat ekonomicky nejvýhodnější nástroje 

financování a současně zkoordinovat budoucí toky plateb tak, aby dosažená likvidita 

nebyla ani příliš vysoká ani příliš nízká. Také finanční plánování se z hlediska času člení 

na dlouhodobé (strategické), střednědobé a krátkodobé. Čím kratší je plánovací  

období, tím detailnější a spolehlivější jsou prognostické výpočty. Pouze krátkodobé 

finanční plánování (do 12 měsíců), kdy jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost 

prognózy, si může dovolit složitou prognózu příjmů a výdajů. Středně a dlouhodobé plány 

jsou naopak založeny na hrubějších determinantech. [6] 

 Dlouhodobé finanční plánování (více než 5 let) je strategickým rámcovým  

plánem. Jeho výsledky jsou považovány ze předlohy pro střednědobé finanční plánování  

(1 až 5 let). Výsledky střednědobého plánování jsou považovány za (předběžné) výchozí 

údaje pro krátkodobé finanční plánování (do 12 měsíců). [6] 

2. 4. 1 Dlouhodobé finanční plánování 

 

 Dlouhodobé cíle podniku zajišťují dlouhodobé finanční plány  

(rozpočty), především rozpočet finančních zdrojů a potřeb (plánují  

se výnosy, zisk, rozdělení zisku, potřeby zajišťující splnění dlouhodobých  

cílů atd.). Dlouhodobé rozpočty jsou zajišťovány prováděcími (ročními) finančními 

plány. Ty obvykle zahrnují: [18] 

 plánování aktiv a pasív (plánová, rozpočetní rozvaha), 

 plánování výnosů, nákladů a zisku (plánová výsledovka), 

 plánování peněžních příjmů a výdajů (peněžní rozpočet, pokladní rozpočet). 

Jak je již výše uvedeno dlouhodobé či strategické finanční plánování má typický 

horizont a to více než 5 let i když některé podniky či společnosti uvádějí horizont až 10 let 

v některých případech i více.  

 Dlouhodobé plánování slouží k realizaci podnikatelského záměru (nákupu 

investičního majetku). Jeho úkolem je také obstarat efektivně kapitál. Dlouhodobé 
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finanční plánování musí explicitně reagovat na fáze životního cyklu podniku a reflektovat 

specifika z něj plynoucí. Dlouhodobé cíle podniku zajišťují dlouhodobé finanční  

plány (rozpočty). Dlouhodobé rozpočty jsou zajišťovány prováděcími ročními finančními 

plány. Propočty dlouhodobé kapitálové potřeby zahrnují založení podniku, rozšíření 

kapacit a restrukturalizaci podniku. [8]  

 Nejdůležitějším dokumentem dlouhodobého financování a základním nástrojem 

finančního řízení je dlouhodobý finanční plán, který je součástí dlouhodobého 

komplexního plánu podniku a je s tímto souhrnným plánem propojen vzájemnými 

vazbami. Vychází na základě potřeb rozvoje podniku z plánu investic, výroby a prodeje, 

definuje prostřednictvím kapitálového plánování celkovou výši a optimální struktura 

kapitálu, zajišťuje jeho efektivní využití a vyhodnocuje naplnění cílů podniku. [11] 

Jako každá sofistikovaná činnost, tak i finanční plánování využívá konkrétní 

metody, kterými především jsou: [13] 

 Kauzální metody. Nejvýznamnější metodou je metoda procentního podílu  

na tržbách, vycházející z předpokladu, že hlavním akcelerátorem dynamického 

vývoje je růst tržeb a všechny ostatní parametry odvozuje na základě jejich poměru 

k tržbám. Tyto metody mohou použít i jiné veličiny, jež tvoří základ pro odvození 

vývoje a predikci ostatních parametrů plánu podniku. 

 Statistické metody (regresní). Tyto metody vycházejí z definice statistických 

závislostí pomocí regresních funkcí, zpracovaných na základě minulého  

vývoje. Tyto závislosti jsou korigovány (snížení nákladů, inflace) a promítají  

se do budoucích cílů a úkolů. 

 Ekonometrické metody. Jsou založeny na vzájemné interakci skutečně dosažených 

ekonomických parametrů coby statistických proměnných a cílových ukazatelů. 

 Simulační metoda. Tedy modelování předpokládaných parametrů na základě 

vývoje makroekonomického i mikroekonomického prostředí obyčejně v několika 

variantách, přičemž nejlepší je ta, která nejvíc konverguje ke skutečnému vývoji.  

Univerzální pravidlo pro volbu jedné konkrétní metody neexistuje, v praxi naopak 

často dochází k jejich prolínání. Je možno konstatovat, že volba metody je velice 

individuální a záleží na typu podniku a zvláště pak na charakteru výroby a používané  

technologie. Nejpřesnější metodou plánovaní je pravděpodobně individuální přístup  

ke každé jednotlivé položce. Pouze v případě, že je u dané rozvahové či výsledkové 
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položky skutečně odůvodnitelný přímý vztah k tržbám, je možno aplikovat metodu 

procentního podílu. Například u pohledávek z obchodního styku je zřejmé, že pokud se 

výrazně nezmění struktura zákazníků a požadavky a metody v oblasti credit managementu, 

je zachování dosavadního podílu na tržbách správným způsobem plánování. Praktická 

aplikace metody procentního podílu na tržbách je pak již poměrně jednoduchá. [13] 

 Společným znakem všech metod a přístupů při sestavování dlouhodobého 

finančního plánu jsou následující kroky: [10] 

 Sestavování výchozí ekonomické analýzy. 

 Predikce vývoje tržeb. 

 Kapitálové plánování na základě investičního rozhodovacího procesu. 

 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. 

Základním znakem správně sestaveného plánu je stanovení takových cílových 

parametrů, které předpokládají dlouhodobý rozvoj firmy a predikují kvalitativně lepší 

finanční výsledky oproti skutečnosti dosažené v minulém období. Především však mají  

za důsledek zhodnocení majetku vlastníků. [11] 

 Závěrem bychom neměli zapomenout, že dlouhodobý finanční plán je hlavním 

výstupem procesu dlouhodobého finančního řízení a je také jeho hlavním  

nástrojem. Sestavit ho můžeme pomocí metody procentního podílu na tržbách, která 

spadá pod kauzální metody či použit některou ze statistických a ekonometrických  

metod.  Aby mohl být tedy finanční plán vytvořen, je třeba ho nejprve sestavit  

a to za pomocí výchozí ekonomické analýzy, predikce vývoje tržeb a kapitálového 

plánování. Sděluje nám informace o zdrojích financování a jeho účelem je vést podnik ke 

kvalitnějším a co nejlepší finančním výsledkům. 

2. 4. 2 Střednědobé finanční plánování 

 

 Výchozím údajem střednědobého plánování je strategický investiční a finanční 

plán. Z nich jsou pro střednědobé plánovací období (v rozmezí 1 až 5 let) odvozovány 

požadované objemy investic, které budou realizovány v jednotlivých dílčích  
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obdobích. Tento požadovaný objem investic je (předběžně) danou skutečností. Předmětem 

střednědobého finančního plánu je otázka, jakým způsobem má být požadovaný objem 

investic financován. V tomto okamžiku jsou kladeny následující dílčí otázky: [6] 

 Má být vnější financování realizováno jako vlastní nebo cizí financování? 

 Má být využito dlouhodobé, nebo krátkodobé financování? 

 Do jaké míry může být potřeba kapitálu pokryta z vnitřního financování? 

Odpověď na poslední otázku nám přibližně zodpoví prognóza cash  

flow. Samozřejmě, že může nastat situace, kdy interní a externí finanční zdroje nepostačí 

pokrýt realizaci předběžně plánovaného objemu investičních projektů, v takovém případě 

musí být střednědobý investiční plán prověřen. 

2. 4. 3 Krátkodobé finanční plánování 

 

 Podstatnou a základní částí, kterou musí podnik splnit při krátkodobém 

plánování je, aby se vyhnul příliš vysokým či nízkým hodnotám likvidity. Abychom 

v praxi dosáhli správných hodnot, můžeme tak učinit dvěma způsoby a to: 

 propočtem ukazatelů likvidity, 

 propracováním pravděpodobného finančního plánu. 

Na rozdíl od statistických ukazatelů likvidity finanční plán jako dynamický 

propočet zohledňuje veškeré budoucí příjmy a výdaje, které se vztahují k danému 

plánovanému období v rozmezí 1 až 12 měsíců. Finanční plán, který se zabývá budoucím  

obdobím, musí splňovat následující podmínky: [6] 

 zásadu kompletnosti – je třeba zohlednit všechny očekávané příjmy a výdaje, 

 brutto princip – příjmy a výdaje nesmí být upraveny, 

 zásada přesnosti termínů – platby by měly být přiřazeny jednotlivým dnům, 

 zásadu přesnosti částek – platby by měly být pokud možno co nejpřesnější; měly by 

však být oceněny spíše pesimisticky než příliš optimisticky. 

Příklad 1) zachycuje hrubou strukturu finančního plánu. Časovým intervalem 

v záhlaví mohou být dny, týdny, dekády nebo měsíce. U všech číselných údajů se jedná  

o prognózované veličiny. Vše podstatné uvádí tab. č. 1 s názvem hrubá struktura 

budoucího finančního plánu. 
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Tab. č.  1 Hrubá struktura budoucího finančního plánu 
Časový interval 1 2 3 

Příjmy 800 400 750 

- Výdaje - 650 -500 -900 

= Zůstatek (saldo) +150 -100 -150 

    

Platební prostředky +100 +250 +150 

+/- Zůstatek +150 -100 -150 

= Platební prostředky +250 +150 0 

Zdroj: GÜNTER, W.; KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H. Beck, 2007. 

573 s. ISBN 978-80-7179-897-2. 

 

V pozadí uvedeného finančního plánu celého podniku jsou dílčí finanční plány pro 

jednotlivé obchodní partnery. V těchto dílčích plánech jsou jednotlivé příjmy a výdaje 

specifikovány podrobněji. Příjmy sahají od tržeb přes příjmy z úroků, přijetí úvěru až po 

příjmy z prodeje věcných a finančních investic. Jako výdaje připadají v úvahu platby za 

pořízení výrobních faktorů, platby daní, splátky úvěrů, finančních investic atd. [6] 

Krátkodobý finanční plán, který zajišťuje splnění dlouhodobého finančního  

plánu, zahrnuje: [8] 

 plánování výnosů, nákladů a zisku, tj. plánovanou výsledovku (obvykle roční), 

 roční plán cash flow, 

 plánování aktiv a pasiv, tj. roční plánovou rozvahu (obvykle v členění na čtvrtletí), 

 rozpočty peněžních příjmů a výdajů (jsou rozpracovány až do denních rozpočtů). 

2. 5 Metody finančního plánu 

 

 Při tvorbě finančního plánu můžeme použit metody prognózování, které lze rozdělit 

na dvě skupiny, a to metody kvantitativní a metody kvalitativní. Dále můžeme použít 

plánovaný výkaz zisků a ztrát, plánovanou rozvahu či plán peněžních toků. 

2. 5. 1 Metody prognózování 

 
Mezi metody kvantitativní především patří: [4] 

 Extrapolace časových řad, která zakládá prognózu dané veličiny (v našem případě 

tržeb) na vývoji v minulosti, tj. vychází z časové řady tržeb za několik minulých  
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let. Ke stanovení tržeb v plánovacím období lze pak využít trendové  

křivky, získané proložením dané časové řady tržeb nejvhodnějším typem  

křivky, která nejlépe vystihuje vývoj tržeb v minulých letech. K výběru této křivky 

pak slouží statické testy. Znalost funkčního tvaru této křivky 
4
 pak umožňuje 

stanovit prognózu vývoje tržeb v plánovacím období. 

 Regresivní analýza. Tato metoda stanovuje budoucí vývoj dané veličiny 

v závislosti na vývoji určitých (nezávisle proměnných) veličin, které vývoj dané 

veličiny, ovlivňují. V případě dané veličiny v našem případě tržeb to bude  

např. HDP, vývoj produkce rozhodujících odběratelských oborů aj. Pomocí 

časových řad minulých tržeb a časových řad ovlivňujících faktorů za minulé období 

se stanoví parametry regresní funkce. Pro stanovení budoucích tržeb pomocí tohoto 

modelu je třeba dále stanovit prognózy hodnot ovlivňujících faktorů v plánovacím 

období a jejich dosazením do regresní funkce získáme prognózy tržeb pro 

plánovací období.  

Při porovnání obou kvantitativních metod zjistíme, že regresní analýza  

je v porovnání jemnějším nástrojem než trendové křivky, protože má k dispozici daleko 

více faktorů, které působí na výši tržeb. Ale právě regresní analýza je i daleko složitější  

na vstupní data. Jednotným nedostatkem obou metod je předpoklad stejného  

působení ovlivňujících faktorů v budoucnosti, jako tomu bylo v minulosti (předpoklad 

ceteris paribus). [4] 

Tento předpoklad zvláště v současném období dynamických změn externích 

faktorů obvykle neplatí, což snižuje využitelnost obou těchto metod pro prognózování 

veličin strategických finančních plánů. Je proto zřejmé, že výše uvedené kvantitativní 

metody mohou poskytovat pouze určité podpůrné údaje pro tvorbu prognóz tržeb pomocí 

kvalitativních metod, vycházejících z aktuálních informací externím prostředí a jeho 

vývoji. [4] 

Kvalitativní metody prognózování jsou převážně charakteristické tím, že jsou 

založeny na odborných vyjádřeních a názorech expertů. Na základě těchto informací 

                                                
4 Může jít o lineární růst zobrazený přímkou, nelineární růst s rostoucím či klesajícím trendem, resp. růst 

charakterizovaný esovitou křivkou (nejprve mírný růst, pak postupné zvyšování tempa růstu vystřídané jeho 

poklesem a závěrečnou stagnací).  
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následně dochází ke zpracování prognózy pomocí diskuse expertů (panel expertů nebo 

technika nominální skupiny) či pomocí delfské metody
5
 aj. 

Na závěr k metodám prognózování je třeba zdůraznit, že: [4] 

 V současném období dynamických změn podnikatelského okolí nejsou 

kvantitativní metody vhodné a je třeba preferovat kvalitativní metody. Ani ty však 

nemohou obvykle odhalit náhlé změny a diskontinuitu vývoje, kterým však může 

firma alespoň zčásti čelit svoji flexibilitou.  

 Stanovení prognózy jsou vzhledem k existenci většího počtu neovlivnitelných 

faktorů značně nespolehlivé. Proto je třeba pracovat s variantními prognózami 

v podobě scénářů (např. optimistický, nejpravděpodobnější, pesimistický, případně 

i varovný scénář), resp. ke stanovení dopadu změn vstupních veličin na strategický 

finanční plán využít analýzu citlivosti či What if analýzy. Ke snížení 

nespolehlivosti prognóz může přispět i uplatnění více metod prognózování. 

 Vhodné je zpětně zjistit odchylky prognózovaných hodnot významných veličin
6
 od 

skutečnosti a příčiny těchto odchylek (např. nepřesná data, použití nevhodných 

metod prognózování, chybný úsudek experta, aj.). Zjištění těchto příčin a snaha  

o jejich eliminaci, resp. oslabení může pak vést ke zvýšení spolehlivosti dalších 

prognóz na základě učení se z minulých chyb. 

Vzhledem k dlouhodobým dopadům strategických rozhodnutí plní prognózování 

důležitou roli ve strategickém plánování a zřetelně ovlivňuje kvalitu strategických  

plánů. Proto je velmi důležité, aby se prognózování věnovalo dostatek pozornosti a snažilo 

se o zvýšení jeho spolehlivosti. 

BENNETT, R. ve své knize s názvem  Corporate Strategy and Business Planning 

doporučuje pro tvorbu prognóz tento postup: [2] 

                                                
5 Panel expertů, resp. nominální skupina jsou založeny na skupinové diskusi, kdy jsou konfrontovány 

jednotlivé názory, zjišťují se příčiny odlišností (informace a předpoklady, ze kterých jednotliví experti 

vycházejí) a snahou je dospět k jednotnému názoru na vývoj dané veličiny. Na rozdíl od toho je delfská 

metoda víceetapová procedura založená na písemném dotazování expertů, přičemž jejich výpovědi  

se statisticky zpracují (např. rozpětí hodnot, střední hodnota, aj.) a výsledek pak experti dostanou, aby  

mohli, a mohou v dalším kole korigovat svoje názory. Postup pak končí tím, že se expertní názory  

sblíží, nebo v opačném případě vznikne několik odlišných prognóz. Je zřejmé, že skupinové diskuse  

i delfskou metodu je možno vzájemně kombinovat. [4] 
6 Užitečné může být i zjištění, zda jsou prognózy v průměru převážně vyšší nebo nižší než skutečné  

hodnoty, tj. zda vedou k jejich přecenění či podcenění. [4] 
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 Stanovení veličin, které je třeba prognózovat včetně určení, proč jsou dané 

prognózy nutné, kdy a kdo je bude zpracovávat. 

 Volba metod prognózování, identifikace interních a externích zdrojů dat a zajištění 

potřebného doplnění z odborných pramenů a terénním výzkumem.  

 Zpracování projekcí minulých trendů a identifikace faktorů vyvolávajících zlomové 

změny. Ohodnocení kvality a implikací disponibilních informací. Zpracování 

prognóz. 

 Stanovení dopadů prognóz na další oblasti. Sledování přesnosti zpracovaných 

prognóz a vhodnosti užitých metod prognózování.  

2. 5. 2 Plánová rozvaha 

 

 Náplň rozvahy tvoří v prvé řadě aktiva (majetek) společnosti na straně jedné  

a v řadě druhé pasiva, tzn. zdroje financování aktiv na straně druhé.  

Obr. č. 2 Plánová rozvaha 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Vlastní kapitál 

 dlouhodobý nehmotný majetek 

 dlouhodobý hmotný majetek 

 dlouhodobý finanční majetek 

 základní kapitál 

 kapitálové fondy 

 rezervní fondy, nedělitelný fond, 

ostatní fondy ze zisku 

 výsledek hospodaření minulých let 

 výsledek hospodaření běžného 

období 

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

 zásoby 

 pohledávky (krátkodobé a 

dlouhodobé) 

 krátkodobý finanční majetek 

 rezervy 

 dlouhodobé závazky 

 krátkodobé závazky 

 bankovní úvěry 

Ostatní aktiva (časové rozlišení) Ostatní pasiva (časové rozlišení) 

Aktiva celkem  Pasiva celkem 

Zdroj: Autor 

2. 5. 3 Plánový výkaz zisků a ztrát 

 

 Mezi důležité složky finančního plánu patří bezesporu plánový výkaz zisků  

a ztrát, ze kterého zjistíme výnosy, náklady a dosažený hospodářský výsledek před  

a po zdanění v jednotlivých letech plánovacího období.  
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Jelikož charakter plánu je dlouhodobý zaměřujeme se tedy jen na důležité  

položky, popř. položky menší, které v případě změn výrazně neovlivní výnosy, náklady  

a hospodářský výsledek.  

2. 5. 4 Plánové peněžní toky (Cash Flow) 

 

 Třetí složku finančního plánu tvoří Cash Flow tedy plánové peněžní toky, které 

zobrazují na jedné straně příjmy, které zvyšují peněžní fondy společnosti a na straně druhé 

výdaje, které tyto peněžní fondy využívají. Společnost tedy musí mít k dispozici veškeré 

své příjmy a výdaje za určité období, aby mohla stanovit Cash Flow.  

Jelikož jsou příjmy a výdaje (které tvoří náplň Cash Flow) odlišné svou  

povahou, tak se dělí na Cash Flow provozní, investiční a finanční. Sečtením  

těchto Cash Flow získáme čisté zvýšení (pokud příjmy převyšují výdaje) v opačném 

případě čisté snížení (pokud tedy výdaje převyšují příjmy) peněžních prostředků 

společnosti. Výsledkem je čistý peněžní tok, kterým se označuje čisté zvýšení, popř. čisté 

snížení peněžních prostředků.  

Výpočet Cash Flow je založen na dvou základních metodách a to přímé a nepřímé 

metody. Přímá metoda je charakteristická stanovením jednotlivých položek příjmů  

a výdajů a je vhodnější pro kratší období, jako je měsíční či týdenní Cash Flow. Zatímco 

nepřímá metoda je vhodnější pro stanovení Cash Flow jako součásti strategického 

finančního plánu. Tato metoda vychází z hospodářského výsledku (před či po zdanění)  

a ostatních zvolených položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

 Cash Flow hraje velmi významnou roli hlavně jako nástroj plánování a řízení  

likvidity. Pohotovými prostředky se myslí peněžní prostředky na konci jednotlivých let 

plánovacího období. Pohotové prostředky jsou bez určitého určení, tudíž s nimi můžeme 

platit libovolné závazky. Čím vyšší pohotové prostředky jsou, tím je likvidní situace 

společnosti a tím i její finanční stabilita lepší.  

Vzhledem k velkým nejistotám, které ovlivňují hospodářský výsledek i Cash Flow 

v plánovacím období (pokud je období delší, tím je nejistota vyšší) je zapotřebí, aby 

společnost posuzovala finanční stabilitu jednotlivých variant strategického finančního 

plánu pomocí Cash Flow i za méně vhodných situací vývoje podnikatelského okolí. Jelikož 

jsou propočty velmi časově náročné, je vhodné využít počítačový systém podpory 

strategického finančního plánování. [4] 
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2. 6 Systém STRATEX 

 

 Jednou z možností, jak podpořit přípravu strategického finančního plánu je použití 

počítačové podpory systémem STRATEX. Tento systém je účelným řešením, jak předejít 

častým chybám, které mohou nastat při tvorbě strategického finančního plánu v rámci 

ručních propočtů.  

Tato tvorba je jednak časově velmi náročná ale také dochází k zanedbání určitých 

vazeb, zatímco počítačová podpora systémem STRATEX může výrazně přispět ke zvýšení 

kvality tohoto plánu, jeho optimalizaci a do velké míry zlehčuje aktualizace finančního 

plánu v závislosti na důležitých změnách podnikatelského okolí.  

 Systém STRATEX tvoří velmi rozsáhlý a propracovaný systém, který podporuje 

tvorbu a analýzy strategického finančního plánu společnosti a hodnocení jejich 

investičních projektů. Systém je vytvořen v prostředí MS Excelu a jeho strukturu uvádí 

obr. č. 3 struktura systému STRATEX (jádro systému). [4] 

Obr. č. 3 Struktura systému STRATEX (jádro systému) 

 
Zdroj: FOTR, J.; VACÍK, E.; SOUČEK, I.; ŠPAČEK, M.; HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické 

plánování. Praha: Grada Publishing a. s., 2012. 198 s. ISBN 978-80-247-3985-4.  
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Vstupy systému STRATEX tvoří výkazy zisků a zrát a rozvahy za období  

historie, veličiny, které se vztahují k plánovacímu období v trvání až 20 let, tedy vlastní 

vstupy pro sestavení finančního plánu.  

Výstupy systému tvoří plán výnosů, plán nákladů a plánový výkaz zisků  

a ztrát, dále jsou výstupy tvořeny plánovou rozvahu jak v plném, tak i ve zkráceném  

rozsahu, plánové Cash Flow a v neposlední řadě soubor finančních analýz, které hodnotí 

strategický finanční plán. Podstatnou výhodou systému při sestavení strategického 

finančního plánu je výběr mezi jednodušším a náročnějším systémem práce. [4] 

Jednodušší způsob nepracuje s podpůrnými modely, ale uživatel pracuje se vstupy 

pro tvorbu finančního plánu a zadává je podle povahy přímo do výkazu zisků a ztrát nebo 

rozvahy. Systém následně dokompletuje výkaz zisků a ztrát a rozvahu, určí Cash Flow  

a zpracuje všechny uvedené vstupy pro hodnocení finančního plánu. Náročnější způsob 

spočívá z užití volitelných podpůrných modelů systému. [4] 

FOTR, J. ve své knize s názvem Tvorba strategie a strategické plánování tvrdí, že 

z volitelných podpůrných modelů systému jsou užitečné především tyto: 

 model tržeb, 

 model přímých nákladů, 

 model oběžných aktiv a krátkodobých závazků, 

 model investic a odpisů, 

 model úvěrů a emisí obligací, 

 model plánových kalkulací. 

Tudíž značnou předností systému je, že uživatel nemusí pracovat se všemi 

podpůrnými modely, ale jen s určitým výběrem v závislosti na charakteristických rysech 

společnosti. Podpůrné modely, které jsou zvoleny, se následně propojí s jádrem systému  

a jejich výstupy vstupují do jednotlivých složek finančního plánu. STRATEX může 

provádět i analýzu citlivosti a porovnání variant. [4] 

2. 7 Modely finančního plánování 

 

 Modely finančního plánování jsou často využívány ke zjišťování následků 

alternativních finančních strategií. Liší se složitostí. Většina velkých podniků buď 

disponuje vlastním finančním modelem, nebo k němu má přístup a aktivně jej využívá  
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ve své praxi. V některých podnicích se lze setkat i s případy, kdy je využíváno  

několik modelů, např. detailní model spojující kapitálový rozpočet s provozním 

plánováním, jednodušší model zobrazující agregátní vlivy finanční strategie a speciální 

model pro vyhodnocování fúzí. [8] 

Je velmi nezbytné podotknout, že modely finančního plánování významně 

pomáhají v procesu finančního plánování tím, že poskytují vypracování finančních výkazů 

levně a jednoduše. V současnosti se řeší vypracování složitých plánovacích problémů 

pomocí standardních tabulkových editorů.  

Většina modelů představuje pohled na svět z hlediska účetního. Jsou navrženy 

k prognózování a finanční výkazy a jejich rovnice ztělesňují účetní konvence, které  

firma používá. Následkem toho modely nekladou důraz na nástroje finanční analýzy  

– přírůstkové peněžní toky, současnou hodnotu, tržní riziko atd. [8] 

 Finanční plánování využívá také matematických modelů, které můžeme rozdělit  

do tří skupin, na modely simulační, modely optimalizační, ostatní optimalizační modely. 

2. 7. 1 Simulační modely 

 

 Simulační modely tvorby finančního plánu usnadňují odbornému pracovníkovi 

obvykle finančnímu manažerovi sestavit plánové finanční výkazy hned v několika 

provedeních podle předem zadaných odhadů o vývoji ukazatelů podmiňující sestavení 

plánu. Díky počítačové technice umožňují automatizovat klíčovou část plánování, která  

je rutinní a složitá z hlediska práce i času. Klást důraz na finanční kategorie jako  

je např. riziko trhu, čistá současná hodnota a jiné by mělo být u finančních modelů 

samozřejmostí, ale právě tyto kategorie simulační model nesplňuje, tudíž je to u těchto 

modelů značnou nevýhodou. Mezi další nevýhodu bychom mohli zahrnout neposkytnutí 

informací o optimální finanční strategii a plánu. [3] 

2. 7. 2 Optimalizační modely 

 

Optimalizační modely tvorby finančního plánu slouží a napomáhají finančnímu 

manažerovi vyhledat nejlepší možné řešení při určitých předpokladech a omezeních. Co  

 se týče optimalizace a jejich řešení úloh, ve většině případů se používá lineární 

programování, které vybere z množiny řešení to nejlépe vyhovující. Mezi informace, které 

se zavádějí při použití lineárního optimalizačního modelu, zahrnujeme informace  
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finanční, ale též informace z plánu prodeje, výrobních kapacit, apod., což zlepšuje 

vzájemnou závislost jednotlivých částí a zvyšuje kvalitu plánu. [3] 

Lineární optimalizační modely se většinou používají k tvorbě ročního finančního 

plánu. Výhody lineárního optimalizačního modelu spočívají: [3] 

 v poměrné jednoduchosti matematického modelu, což umožňuje snadné podání, 

 v řešení za pomocí simplexové metody,  

 v kvalitních vstupních informacích, dostupných pro daný časový horizont, 

 v přiblížení exitující ekonomické závislosti ve výrobním procesu. 

Mezi nevýhody můžeme zařadit nezohlednění vlivů náhodných činitelů  

a nezačlenění všech potřebných informací na tvorbu komplexního finančního plánu. 

2. 7. 3 Ostatní optimalizační modely 

 

Dalšími optimalizačními modely jsou  Carletův model, Warenův a Sheltonův 

model, Franciscův a Rowelův model, kterých je možno jako ostatních modelů  

ve finančním plánování využít. Typickým znakem pro tyto modely je zaměření pouze  

na finanční rozhodování. Obsah vstupních informací se skládá z většího  

rozsahu finančních charakteristik společnosti a jejího okolí. Skládá se tedy  

z úvěrů, úroků, dividend, finančních rizik, emisi akcií, nerozděleného zisku apod. [3] 

2. 8 Rozpočet 

 

 Rozpočet je ve většině případů vyjádřen peněžní částkou, kterou musí odborní  

a odpovědní pracovníci dodržet, pokud se tak nestane, plně se zodpovídají vrcholovému 

vedení ve společnosti. Peněžní či podnikový rozpočet slouží jako nástroj krátkodobého 

finančního plánování neboť se zpravidla sestavuje za rok či za jednotlivé měsíce 

v některých případech se ve společnostech sestavuje za týdny ale také za dny a tím právě  

plní podmínky pro sestavování krátkodobého finančního plánu. Plánování, koordinace  

a motivace, kontrola či mnoho dalších plní funkce rozpočtování. Nyní se podrobněji 

podíváme na peněžní rozpočet. Sestavení tohoto zvláštního finančního plánu vyplývá 

z rozdílů mezi ziskem (ten je plánován v rozpočtové výsledovce) a cash flow.  

Peněžní rozpočet sestává z rozpočtu všech příjmů a rozpočtu všech výdajů. Rozdíl 

příjmů a výdajů (saldo) je hlavní informací, kterou rozpočet poskytuje – signalizuje 
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především nedostatek peněžních prostředků (manko), které podnik musí nějakým 

způsobem získat (např. půjčkou od banky, odložením plateb, vydáním dluhopisů), nebo 

přebytek, který podnik může umístit na peněžním trhu nebo jej převádí do dalšího  

měsíce. Podnik počítá i s určitou peněžní rezervou pro nepředvídané výdaje. Sledování  

a napravování odchylek skutečnosti od plánovaného stavu se stalo náplní nové aktivity 

controllingu. Ten by mimo jiné měl včas signalizovat nebezpečí finanční tísně a blížící se 

finanční krize. [17] 

 Nesmíme opomenout, že při sestavování a tvorbě rozpočtů můžeme použít 

následující metody, jakými jsou, např. metody top-down, bottom-up a protisměrná 

metoda. Tyto metody si následně představíme v přílohách a pro snadnější pochopení 

zobrazíme. 

 V případě top-down metod vedení podniku vypracovává plánovanou rozvahu  

a plánovaný výkaz zisků a ztrát, z nichž jsou následně odvozeny rozpočty jednotlivých 

úseků. Z příkladu marketingového rozpočtu (příloha číslo 3 rozpočtování podle metody 

top-down.) je patrné, že pracovník odpovědný za rozpočet na střední nebo nižší úrovni 

řízení má volnost při výběru varianty rozhodování (v rámci výše rozpočtu). [6] 

Při využití metod bottom-up je rozpočtování realizováno opačným směrem: Vedení 

podniku se s pracovníky odpovědnými za rozpočty na nižších a středních řídicích úrovních 

dohodne na jednotlivých rozpočtech. Ze základních informací pocházejících z nižších 

úrovní řízení je rekapitulací a sumarizací odvozena plánovaná rozvaha a výkaz zisků  

a ztrát. Ty jsou opět základem strategického plánování realizovaného vedením podniku 

(příloha číslo 4 rozpočtování podle metody bottom-up). [6] 

 Podle Gutenbergova zákona vyrovnaného plánu začíná rozpočtování konkretizací 

rozpočtu odbytu, protože odbyt je považován za úzké místo. Na základě rozpočtu odbytu 

jsou vypracovány rozpočty nákladů, investic a financování. Na konci procesu rozpočtování 

je plánovaný výkaz zisků a ztrát a plánovaná rozvaha. Podle doby platnosti rozlišujeme 

mezi víceletým, ročním a měsíčním rozpočtem. Se snižující se dobou platnosti roste 

přesnost a stupeň závaznosti rozpočtu. [14] 

Rozpočtování je i přes svůj velký praktický význam spojeno s nebezpečím: [6] 

 Úhybné reakce pracovníků odpovědných za rozpočtování: 

o Budget slack = Sjednání „pohodlných“ rozpočtů. 
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o Budget wasting = Nesmyslné výdaje k zajištění dosavadních rozpočtů. 

o Budget-Schere = Nejsou realizována potřebná opatření. 

 Neplnění podnikových cílů: 

o Number game = „Hra čísel“ přehlíží dlouhodobý potenciál úspěchu. 

o Budget-Egoismus = Pracovníci odpovědní za rozpočet přehlížejí působení 

externích vlivů na jiné oblasti rozpočtu. 

2. 8. 1 Základní klasifikace rozpočtů 

 

Z hlediska časového se rozpočty stejně jako plány či plánování rozlišují na rozpočty 

krátkodobé (měsíční, čtvrtletní, roční), střednědobé a dlouhodobé (období 2 až 3 let nebo  

i delší). Nesmíme zapomenout na rozpočty dílčí (rozpočet režijních nákladů, rozpočet 

krátkodobé likvidity, atd.), které se dělí z hlediska předmětu. 

Z hlediska technik sestavení dělíme rozpočty: [10] 

 pevný a variantní rozpočet, 

 přírůstkový rozpočet a rozpočet vycházející z nuly, 

 rozpočty sestavované za pevné období a klouzavé rozpočty, 

 rozpočet limitní a indikativní. 

Pevný rozpočet je stanoven zpravidla pro určitou úroveň činnosti (objem aktivity)  

a nerozlišuje proto variabilní a fixní část nákladů. Z tohoto důvodu není vhodný pro 

případy, kdy kolísá objem činností a kde se může skutečný objem podstatně lišit od 

rozpočtové (plánované) úrovně. Při kontrole tohoto typu rozpočtu lze postupovat dvojím 

způsobem: 

 rozpočet se nepřepočítává vzhledem k tomu, že výsledky činností (výstupy)  

nejsou vázány na vstupy v daném rozpočtovém období (např. náklady na výzkum  

a vývoj), tento typ rozpočtu tedy vyjadřuje určitý limit nákladů. 

 Rozpočet se přepočítává jako celek na základě odchylky mezi plánovaným  

a skutečným stavem objemu činností (aktivit). 

Variantní (alternativní, flexibilní) rozpočet je stanoven pro různé varianty 

budoucího vývoje. 
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Přírůstkový rozpočet vychází ze dvou základních hodnot a to z rozpočtu za minulé 

období a ze skutečných výsledků za minulé období. Takto získané údaje se pak pro účely 

sestavení rozpočtu na aktuální období upravují snížením (zvýšením) příslušných  

dílčích položek, které vychází z předpokládané změny rozsahu určitých činností  

nebo z cenových úprav.  

Naproti tomu rozpočet vycházející z nuly (tzv. zero based budget – ZBB) je 

rozpočet, při jehož sestavování se všechny činnosti nově hodnotí, tj. jako by se rozpočet 

sestavoval pro zcela novou činnost.  

 Rozpočet sestavený na pevné období zahrnuje určité časové období  

(měsíc, čtvrtletí, rok). Klouzavý rozpočet vychází z hlediska své tvorby z následujících 

zásad: 

 sestavuje se na určité základní období a navíc i v členění na kratší časové úseky, 

 tyto kratší časové úseky neplní pouze pasivní funkci „rozpisu“ rozpočtu, ale aktivní 

roli aktualizace rozpočtu. 

 proto na konci dílčího úseku rozpočtu (např. na konci 1. čtvrtletí) se úkoly na další 

období zpřesňují, a to především tím, že se bere v úvahu dosavadní plnění rozpočtu 

a budoucí očekávané změny podmínek, které se mezitím staly pravděpodobnými, 

  aby se zachovala základní rozpočtové období, připojí se rozpočet následujícího 

dílčího období (např. 1. čtvrtletí následujícího roku). 

Rozpočet limitní stanovuje úkol, kterým se určuje částka nákladů, která by neměla 

být překročena. Tento limit představuje buď absolutně nepřekročitelnou částku pro dané 

období, nebo relativně nepřekročitelnou částku. V tomto případě pak překročení limitu 

podléhá schválení nadřízeného vedoucího.   

Na rozdíl od limitního rozpočtu stanoví indikativní rozpočet odhad (předpoklad) 

částky nákladů relativně vzhledem k nějaké rozhodné skutečnosti. 
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3. Charakteristika společnosti OKK Koksovny, a. s. 

 

Hlavním výrobním programem OKK Koksovny, a. s. je produkce koksu - suroviny 

nezbytné nejen pro výrobu železa, ale i pro celou řadu dalších odvětví. Koks se vyrábí 

prakticky ze všech druhů uhlí vhodného pro koksování, těženého v OKD i dodávaného ze 

zahraničí. Společnost podniká ve velmi perspektivním oboru, jehož prosperita se odvíjí od 

dramaticky rostoucí poptávky po hutních produktech a od explozivního růstu ekonomik 

třetího světa.  

OKK Koksovny, a. s. jsou největším evropským výrobcem slévárenského  

koksu. Vyráběný slévárenský koks se již dlouhou dobu těší pověsti výrobku špičkové 

evropské kvality. Provozy OKK Koksovny, a. s. nabízejí široký sortiment koksů pro 

slévárenskou a hutní výrobu, pro speciální metalurgii, vytápění a další účely. Dalšími 

výrobky jsou koksochemické produkty, které vznikají při vysokoteplotní karbonizaci  

uhlí. OKK Koksovny, a. s. je významným členem České koksárenské společnosti.
7
 

OKK Koksovny, a. s. dodává na trh kompletní sortiment koksu a dalších produktů 

zpracování prakticky všech druhů uhlí vhodného pro koksování vytěženého nejen v dolech 

OKD, ale i v zahraničí, například v Polsku či zámoří. Koks z OKK je vhodný pro speciální 

metalurgii, vytápění i další účely. OKK Koksovny, a. s. vyrábí tyto produkty:
8
 

 metalurgický koks, 

 otopový koks, 

 koks k technologickým účelům, 

 koksochemické výrobky (koksárenský plyn, dehet, benzol, síran amonný). 

Historie koksárenství na Ostravsku sahá až do 40. let 19. století. S postupným 

rozvojem těžby koksovatelného uhlí a vlivem majetkových, politických a historických 

vlivů vznikla na území Ostravsko - Karvinska zhruba dvacítka koksoven. Řada z nich po 

poměrně krátké existenci zanikla. Bližší popis historie OKK Koksovny, a. s. najdeme 

v příloze číslo 5 s názvem Historie OKK Koksovny, a. s.
 9
 

                                                
7 OKK Koksovny, a. s. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.koksovny.cz/cs/o-nas/profil-

spolecnosti. 
8 OKK Koksovny, a. s. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.koksovny.cz/cs/vyrabime-koks. 
9 OKK Koksovny, a. s. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.koksovny.cz/cs/o-nas/strucna-

historie-spolecnosti. 
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OKK Koksovny, a. s. je vlastněna společností New World Resources  

Plc. V současnosti je OKK Koksovny, a. s. tvořena jedním provozem na území města 

Ostravy - koksovnou Svoboda. Provozuje čtyři koksárenské baterie o celkovém počtu  

210 komor. Slévárenský koks vyráběný v OKK Koksovny, a. s. se již dlouhou dobu těší 

pověsti výrobku špičkové evropské kvality, OKK se staly největším evropským  

výrobcem slévárenského koksu.
10

 Organizační struktury obou společností najdeme 

v příloze číslo 6 a 7, u druhé jmenované se jedná o strukturu akcionářskou. 

3. 1 Konkurence
11

 

 

V evropském i globálním měřítku je hlavním konkurentem čínský koks. Produkce 

koksu v Číně přesáhla v roce 2007  300 mil. tun.  

Vysokopecní koks – zásadním konkurentem pro vysokopecní koks produkovaný 

převážně Koksovnou Šverma jsou polské koksovny. V globálním měřítku je Polsko 

druhým největším exportérem koksu. Kapacita polských koksoven je prakticky z poloviny 

kontrolována koncernem ArcelorMittal. Ostatní producenti fungují na bázi komerčních 

koksoven. Kvalita produkce většiny koksoven je v zásadě srovnatelná s produkcí OKK. Ve 

prospěch hovoří vyšší spolehlivost dodávek, serióznost jednání a stabilní kvalita. Ostatní 

výrobci vysokopecního koksu v regionu jsou plně integrováni, výjimečně vstupuje na trh 

produkce koksovny Dunaferr (Maďarsko) a Lukavac (Global Ispat).  

Slévárenský koks – provoz Koksovna Svoboda je největší producent slévárenského 

koksu v Evropě. Hlavním konkurentem ve středoevropském prostoru, zejména  

pak v Německu, je koksovna Walbrzych s roční produkcí cca 300 kt slévárenského  

koksu. Na jihu Německa, případně na Balkáně se setkáváme s importy italského  

koksu, na francouzském trhu konkurujeme kromě italského též španělského  

koksu. V teritoriu Balkánu konkurujeme koksu vyráběnému koksovnou společnost i 

Dunafrerr. Negativní roli, zejména pak při převisu nabídky, sehrávají producenti 

slévárenského koksu nižší kvality zejména z Polska (Zdziesowice, Zabrze, Bytom), kteří 

na trh vrhají prakticky jen odtříděný vysokopecní koks.  

  

                                                
10 OKK Koksovny, a. s. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.koksovny.cz/cs/onas/majetkova 

struktura. 
11 Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a.s 
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4. Krátkodobý finanční plán OKK Koksovny, a. s. 2011 

 

Společnost může s optimismem pohlížet do budoucnosti, protože výroba 

 železa - a tedy i potřeba koksu - v posledních letech se ve světovém měřítku rychle 

zvyšuje. Také ceny koksu od roku 2005 vytrvale rostou. Kromě nejrůznějších druhů  

koksu, vyráběných pro náročnou klientelu na domácím i zahraničním trhu, produkují 

koksovny nezanedbatelné množství koksárenského plynu, odsířeného pod hranici  

50 mg/m3, dehet, benzol, síran amonný a elementární síru. Výrobní kapacita  

OKK Koksovny, a. s. s celkovým počtem 720 zaměstnanců činí cca 800 kt ckm/rok.
12

 

Nutno podotknout, že k řízení společnosti OKK Koksovny, a. s. je používám systém 

garantů. Tento systém spočívá v tom, že za určitou oblast ve společnosti zodpovídá  

jeden vedoucí, který je zodpovědný za výběr nejlepšího dodavatele, následně zadá 

objednávku, podepíše kontrakt a až nastane zdanitelné plnění, tak teprve pak pravomoci 

zodpovědného vedoucího skončí. Jednoduše řečeno jestliže nastane v určité oblasti 

problém, právě na zodpovědného vedoucího padá veškerá zodpovědnost s tím spojena. 

Finanční plán je ve společnosti OKK Koksovny, a. s. sestavován patřičným 

vedoucím oddělení financí, který má za úkol stanovit nejvhodnější plánovací metody 

včetně plánovacího období, zanalyzovat veškeré finanční výkazy pro tvorbu finančního 

plánu, zjistit současnou situaci a na základě všech těchto údajů finanční plán sestavit.  

Společnost OKK Koksovny, a. s. plánuje krátkodobě s horizontem na jeden  

rok, tzn., že převážně sestavuje krátkodobý finanční plán, ale spolu s ním plánuje na tři 

plánovací období dopředu ve stálých cenách a také vytváří dlouhodobý finanční plán na 

deset let, který má charakter hrubého odhadu.  

Závěrem je třeba zmínit, že na finanční plánování navazuje finanční  

kontrola, která porovnává finanční plán s účetními výkazy, má za úkol zjistit rozdíly a na 

to i její příčiny. Finanční kontrola informuje společnost a na základě těchto informací 

navrhuje nápravná opatření zajišťující plánové cíle či poupraví finanční plán, aby předešla 

případným hrozbám, které by mohly za daných situací nastat. 

 

                                                
12 OKK Koksovny, a. s. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.koksovny.cz/cs/o-nas. 
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4. 1 Zásady pro tvorbu KFP 2011 

 

Zásady pro tvorbu KFP pro rok 2011 byly následující:
13

 

Tab. č.  2 Zásady pro tvorbu KFP 2011 
  Zásady společnosti OKK Koksovny, a. s. Zásady v číselných údajích 

Výroba koksu    710 tis. tun 

Prodej koksu  400 tis. tun 

Předpokládaná výše úvěru                                                      2 100 tis. Kč 

Pokračování v realizaci projektu obnovy 10. KB     691 100 tis. Kč 

Omezení finanční náročnosti investic (cash) na max.       550 000 tis. Kč 

Čerpání rezerv na opravu 8. KB 224 896 tis. Kč 

Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s.  

4. 2 SWOT analýza společnosti OKK Koksovny, a. s. 

 

K sestavení KFP vychází společnost OKK Koksovny, a. s. ze SWOT analýzy: 

Obr. č. 4 SWOT analýza společnosti OKK Koksovny, a. s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s. 

                                                
13 Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky: 

 vysoká profesionalita zaměstnanců, 

 nadstandardní kvalita zejména slévárenského 

koksu, 

 flexibilita výroby všech požadovaných druhů 

koksu, 

 umístitelnost produkce koksu a chemických 

výrobků na trzích EU, 

 vyřešená logistika zásob. 

 

Slabé stránky: 

 postupně klesající objem nejkvalitnějších 

druhů UVPK  ze zdrojů OKD – roste 

závislost na dovozu, 

 nízký počet odběratelů chemických produktů,  

 nevyrovnaná bilance prodeje koksárenského 

plynu v letním období - částečné řešení 

výstavbou tzv. plynové chladničky v roce, 

 malá flexibilita objemu výroby kvůli potřebě 

plynu. 

 

Příležitosti: 

 navýšením kapacity výroby slévárenského 

koksu výstavbou 10. KB KSv dosáhnout 
vyšší rentability, rovnoměrnosti v odbytu i 

vyšších odbytových cen, 

 Koncentrace výroby pouze v jedné lokalitě  

s cílem snížení režijních nákladů, tím zvýšit 

rentabilitu výroby koksu a zvýšit 

produktivitu páce. 

 

Hrozby: 

 výrazné snížení odbytu koksu a razantní 

pokles cen koksu a chem. výrobků vlivem 
celosvětové krize, 

 Nárůst ceny elektrické energie o dalších 30% 

nad úroveň předchozího roku, 

  neustále se zvyšující nároky na ochranu 

životního prostředí. 
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4. 3 Cíle společnosti OKK Koksovny, a.s. v období 2011 

 

Cíle společnosti OKK Koksovny, a. s. pro tvorbu KFP v období 2011 byly následující: 
14

 

Tab. č.  3 Cíle společnosti OKK Koksovny, a. s. pro tvorbu KFP 2011 
Cíle společnosti OKK Koksovny, a. s. 

 minimalizací výroby a nákladů se vyrovnat s dopady celosvětové krize, 

 vyrobit 710 tis. tun koksu, 

 realizovat prodej 400 tis. tun koksu při spotřebě 58 tis. tun koksárenského prachu, 

 vyrobit a prodat veškerou produkci chemických derivátů (dehet, benzol, síran amonný, síra),  

 realizovat rozhodující opravy, které jsou nezbytné pro udržení bezpečnosti, 

 realizovat další etapu generální opravy 8. KB KSv v rozsahu 14 koksárenských komor, 

 pokračovat v realizaci projektu obnovy 10. KB na Koksovně Svoboda, 

 zabezpečit realizaci investic ve výši: 946 016 tis. Kč, z toho  

- výstavba 10. KB KSv 691 100 tis. Kč, 

- ekologické investice 85 900 tis. Kč, 

- ostatní reprodukční investice 169 016 tis. Kč. 

Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s.  

4. 4 Základní ukazatelé společnosti OKK Koksovny 2011 

 

V následujících tabulkách si představíme základní ukazatelé společnosti OKK 

Koksovny, a. s. v období 2007 – 2011. 

Tab. č.  4 Základní ukazatelé pro tvorbu KFP 2011 
 

Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s.  

                                                
14 Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a.s. 

 

Ukazatel 

 

Jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 

Výroba kt 1300 1333 1340 1296 710 

Prodej kt 1169 1276 1260 1185 400 

Výnosy celkem tis. Kč 7227162 5740126 6994790 9588174 3205831 

EBITDA tis. Kč 825403 48897 650570 1223386 -1202057 

EBITDA marže % 11,42 0,85 9,30 12,76 -37,50 

EBITDA/Zaměstnanci tis. Kč 636 39 541 1018 -1200 

EBIT tis. Kč 312261 -298458 369256 830910 -1385218 

EBIT marže % 4,32 -5,20 -5,28 8,67 -43,21 

HV po zdanění tis. Kč 238579 -207101 307723 796351 -1414719 

HV marže % 3,30 -3,61 4,40 8,31 -44,13 

čistý dluh tis. Kč -187904 -402001 -981281 -2068604 1761008 

čistý dluh/EBITDA 1 -0,23 -8,21 -1,51 -1,69 -1,46 

Pracovní kapitál/Obrat % 10,25 2,64 3,24 -1,87 36,70 

Capex tis. Kč 207614 176624 185591 315196 946016 

Zaměstnanci celkem osob 1297 1248 1202 1202 1002 
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Následujícími ukazateli jsou ukazatelé výrobní a obchodní, které zobrazují výrobu 

a prodej koksu v období 2007 – 2011 a jsou zohledněny v tabulce č. 5 s názvem výroba  

a prodej koksu 2011. 

Tab. č.  5 Výroba a prodej koksu 2011 
Ukazatel 

Jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 
Výroba koksu 

Svoboda kt 601 608 609 572 442 

Šverma kt 699 725 731 724 268 

Výroba celkem kt 1300 1333 1340 1296 710 

Ukazatel 
Jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 

Prodej koksu 

SLK kt 392 460 446 420 127 

SLK 1 kt 245 301 285 267 60 

SLK 2 kt 124 140 142 134 60 

SLK 3 kt 14 19 19 19 7 

VK kt 425 565 586 545 179 

VK 40/90 kt 425 565 586 531 177 

Hr. O1 kt 0 0 0 14 2 

Otopové kt 286 216 177 171 57 

DOK kt 4 5 4 5 1 

O1 kt 124 73 62 65 12 

O2 kt 157 138 112 101 44 

Technologické kt 67 35 52 49 37 

hrášek kt 31 18 31 31 18 

prach kt 36 17 22 18 19 

Prodej celkem kt 1169 1276 1260 1185 400 

Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s.  

Na rozdíl od předchozí tabulky č. 5, která představuje výrobu a prodej  

koksu, tabulka č. 6 představuje ceny koksu EXW 2011.  

 

Tab. č.  6 Ceny koksu EXW 2011 
 

Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s.  

Ukazatel Jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 

SLK Kč/t 6081 4500 5746 9456 4985 

SLK 1 Kč/t 5919 4293 5667 9703 5242 

SLK 2 Kč/t 6377 4894 5958 9139 4742 

SLK 3 Kč/t 6377 4894 5356 8245 4867 

VK Kč/t 5658 3885 4531 6207 3494 

VK 40/90 Kč/t 5658 3885 4531 6207 3494 

Hr. O1 Kč/t kt 0 0 0 6182 3494 

Otopové Kč/t 4134 3117 3809 4884 2689 

DOK Kč/t 4317 3900 4068 5434 2848 

O1 Kč/t 4460 3221 40690 5425 2848 

O2 Kč/t 3872 3035 3659 4510 2642 

Technologické Kč/t 3290 2580 3374 3970 2590 

hrášek Kč/t 4411 2877 3608 4534 2631 

prach Kč/t 2308 2279 3042 2975 2550 

Průměrná cena Kč/t 5292 3941 4812 7077 3769 
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4. 5 Základní finanční výkazy společnosti OKK Koksovny, a. s. 2011 

 

Náplní krátkodobého finančního plánu jsou tři základní finanční výkazy, které  

si v následujících tabulkách postupně představíme, prvním finančním výkazem v období 

2011 ve společnosti OKK Koksovny, a. s. je výkaz zisků a ztrát, který je zobrazen 

v tabulce č. 7 s názvem výkaz zisků a ztrát ve společnosti OKK Koksovny, a. s. v období 

2011. Cílem toho výkazu je optimalizovat zisk. 

  

Tab. č.  7 Výkaz zisků a ztrát ve společnosti OKK Koksovny, a. s. v období 2011 
 

Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s.  

Z předchozí tabulky č. 7 s názvem výkaz zisků a ztrát ve společnosti  

OKK Koksovny, a. s. v období 2011 zjistíme následující údaje, které jsou  

směrodatné, jedná se o tržby celkem, provozní náklady celkem a hospodářský výsledek jak 

před, tak i po zdanění v období 2011. Tabulka č. 8 s názvem tržby a provozní náklady na 

tunu koksu zobrazuje taktéž provozní náklady celkem a výsledek hospodaření po zdanění 

Ukazatel Jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 

Výkony tis. Kč 7227162 5740126 6994790 9588174 3205831 

Tržby 

celkem 
tis. Kč 6770889 5735111 6757309 8944731 1924052 

Tržby do skupiny tis. Kč 6190047 5051384 6067304 8386281 1683945 

Tržby mimo skupinu tis. Kč 580842 683727 690005 558450 240107 

Změna stavu zásob + 

aktivace tis. Kč 456273 5015 237481 643443 1281779 

Tržby dle produktů 

Tržby za koks tis. Kč 6188916 5029433 6062934 8383545 1682445 

Tržby ostatní tis. Kč 581973 705678 694375 561186 241607 

Provozní náklady 

celkem 
tis. Kč 6914901 6038584 6625525 8757264 4591049 

Materiál celkem tis. Kč 5230836 4469554 5075592 6617762 2689932 

Energie celkem tis. Kč 314677 330023 329269 596231 480706 

Opravy celkem tis. Kč 177268 173787 233092 345462 279224 

Ostatní služby tis. Kč 157025 164024 131662 159556 250092 

Osobní náklady tis. Kč 510137 537001 552678 623291 696920 

Daně a poplatky tis. Kč 3274 3770 4385 2890 4742 

Odpisy tis. Kč 289343 339886 406115 354637 548516 

Ostatní provozní 

náklady, výnosy  

a rezervy 

tis. Kč 232341 20539 -110568 57435 -359083 

EBITDA tis. Kč 825403 48987 650570 1223386 -1202057 

EBIT tis. Kč 312261 -298458 369265 830910 -1385218 

HV z finančních 

operací 
tis. Kč 1144 23869 30743 201503 -29172 

HV před zdaněním tis. Kč 315645 -270625 397462 1034416 -1414719 

Daň z příjmu tis. Kč 77066 -63524 89739 238065 0 

HV po zdanění tis. Kč 238579 -207101 307723 796351 -1414719 



47 

 

jako tabulka předchozí jen s tím rozdílem, že následující tabulka je zaměřena na tržby  

a provozní náklady na tunu koksu v období mezi lety 2007 – 2011. 

Tab. č.  8 Tržby a provozní náklady na tunu koksu 

Ukazatel Jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za koks Kč/t 4761 3773 4525 6469 2370 

Tržby ostatní Kč/t 448 529 518 433 340 

Změna stavu zásob + 

aktivace 
Kč/t 351 4 177 496 1805 

Provozní náklady 

celkem 
Kč/t 5319 4530 4944 6757 6466 

Materiál celkem Kč/t 4024 3353 3790 5106 3789 

Energie celkem Kč/t 242 248 246 46 677 

Opravy celkem Kč/t 136 130 174 267 393 

Ostatní služby Kč/t 121 123 98 123 352 

Osobní náklady Kč/t 392 403 412 481 982 

Daně a poplatky Kč/t 3 3 3 2 7 

Odpisy Kč/t 223 255 303 274 773 

Ostatní provozní 

náklady, výnosy a 

rezervy 

Kč/t 179 15 -83 44 -506 

EBITDA Kč/t 635 37 486 944 -1693 

EBIT Kč/t 240 -224 276 641 -1951 

HV po zdanění Kč/t 184 -155 230 614 -1993 

Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s.  

Druhým klíčovým finančním výkazem pro tvorbu krátkodobého finančního plánu 

je plánová rozvaha, která je zobrazena v tabulce č. 9 s názvem přehled aktiv a pasiv 2011. 

Tab. č.  9 Přehled aktiv a pasiv 2011 

Ukazatel Jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva tis. Kč 3965651 2867426 3692933 4883434 4000921 

Stálá aktiva tis. Kč 2069783 1614550 1681146 1787077 2178627 

Oběžná aktiva tis. Kč 1625507 1252540 2010307 3094178 1821794 

Zásoby tis. Kč 282298 164832 171658 371660 1430987 

Dlouhodobé pohledávky tis. Kč 512 515 528 512 500 

Krátkodobé pohledávky tis. Kč 1154793 685192 856840 386664 318060 

Finanční majetek tis. Kč 187904 402001 981281 2335342 72274 

Ostatní aktiva tis. Kč 361 336 1480 2179 500 

Pasiva tis. Kč 3695651 2867426 3692933 4883434 4000921 

VK tis. Kč 2551922 1806821 2114545 2925958 759188 

Cizí zdroje tis. Kč 1439975 1059117 1578388 1957476 3241233 

Rezervy tis. Kč 503238 283568 463209 444904 170353 

Dlouhodobé závazky tis. Kč 91470 27839 56759 838 0 

Krátkodobé závazky tis. Kč 845267 747710 1058420 1244989 970880 

Bankovní úvěry tis. Kč 0 0 0 266745 2100000 

Ostatní pasiva tis. Kč 3754 1488 0 0 500 

Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s.  
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Plánová rozvaha nám poskytuje údaje o aktivech a pasivech společnosti OKK 

Koksovny, a. s. Což vystihuje předchozí tabulka č. 9 s názvem přehled aktiv a pasiv 2011.  

Třetí základní složkou krátkodobého finančního plánování je plánování peněžních 

toků čili Cash Flow, zobrazující příjmy na straně jedné, které zvyšují peněžní fondy 

společnosti a na straně druhé výdaje, které právě tyto peněžní fondy odčerpávají, všechny 

potřebné údaje si následně představíme v následující tabulce č. 10 s názvem přehled 

peněžních toků 2011. 

 

Tab. č.  10 Přehled peněžních toků 2011 

Ukazatel Jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 

PS peněz tis. Kč 513636 187904 402001 981281 2335342 

Čerpání úvěrů, půjček tis. Kč 0 0 0 266738 1833255 

Splátky úvěrů, půjček tis. Kč -20000 0 0 0 0 

Výdaje na investice tis. Kč -207614 -176624 -186702 -315196 -550000 

Změna stavu pohledávek 

 - ; + 
tis. Kč -301332 469601 -171661 470192 68616 

Změna stavu závazků 

 + ; - 
tis. Kč -60553 -101685 261202 -122412 -400409 

Změna stavu zásob - ; + tis. Kč -205031 196615 -6826 -290807 -968523 

Změna stavu rezerv tis. Kč 122461 -208654 179641 -18305 -274551 

Opravné položky tis. Kč 101337 216213 304451 56316 -90804 

Ostatní příjmy tis. Kč 607793 69312 809697 1395092 -866203 

Ostatní výdaje tis. Kč -362813 -250681 -1620 -87557 -1014476 

KS peněz tis. Kč 187907 402001 981281 2335342 72247 

Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s.  

Z doložených údajů společností OKK Koksovny, a. s. se zřejmé, že při tvorbě 

krátkodobého finančního plánu pro rok 2011 vycházela společnost z číselných  

hodnot, které byly představeny z doložených tabulek. 

Závěrem této kapitoly nesmíme opomenout hlavní investice roku 2011, které byly 

součástí plánu pro uvedený rok, jednalo se o následující investice:
15

  

 pokračování obnovy 10. KB na Koksovně Svoboda (691 mil. Kč), 

 dokončení dochlazovací jednotky v okruhu nezávadných vod na KSv (84 mil. Kč), 

 ekologizace obsluhovacího stroje 8. KB KSv (155 mil. Kč), 

 likvidace odpadních vod KJŠ (2 mil. Kč), 

 rekonstrukce plynového potrubí na KSv a KJŠ (6 mil. Kč). 

                                                
15 Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a.s. 
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Následný přehled je znázorněn v tabulce č. 11 s názvem hlavní investice 2011. 

 

Tab. č.  11 Hlavní investice 2011 

Ukazatel Jedn. 2007 2008 2009 2010 2011 

Odpisy tis. Kč 289343 339886 406115 354516 548516 

Investice celkem tis. Kč 207614 176624 185591 315196 946016 

Bezpečnostní tis. Kč 24009 23472 4051 5069 0 

Ekologické tis. Kč 47982 52651 42536 75486 85900 

Reprodukční tis. Kč 135623 100501 139004 234641 860116 

Rozdíl Odpisy - 

Investice 
tis. Kč 81729 163262 220524 39441 -397500 

Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s.  
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5. Návrh krátkodobého finančního plánu na období 2012 

  

Cílem páté kapitoly je sestavení krátkodobého finančního plánu (dále KFP)  

na období 2012 pro společnost OKK Koksovny, a. s., na základě interních materiálů, dat  

a číselných údajů z předchozích let. OKK poskytla interní materiály pro vypracování KFP 

za období 1994 – 2010 a neúplných materiálů za období 2011. Výsledkem je tedy  

KFP na období 2012. 

Při tvorbě KFP, musíme zohlednit tři základní finanční výkazy, bez kterých  

by nebylo možné zmíněný KFP sestavit. Jak už bylo zmíněno, jedná se o: 

 plánovaný výkaz zisků a ztrát, kde je cílem optimalizovat zisk, 

 plánovanou rozvahu, která poskytuje údaje o aktivech a pasivech společnosti, 

 plánové peněžní toky (cash flow), které zobrazují příjmy, zvyšující peněžní fondy 

a výdaje, snižující peněžní fondy společnosti.  

5. 1 Postup a tvorba krátkodobého finančního plánu 

 
Základní postup přípravy KFP: [8] 

 Krok č. 1: Zpracovat účetní výkazy, díky kterým budou následně vypočteny  

hlavní charakteristiky budoucí finanční situace společnosti, které se poté stanou  

pomocnou složkou pro její vyhodnocení. Pokud nastane situace, že finanční manažer  

zjistí, že finanční výkazy nejsou v některé oblasti v pořádku a může dojít k narušení 

rovnováhy či ke zhoršení výsledků, musí se vrátit zpět na úplný počátek a zvážit, jaká 

nejlepší opatření přijmout k dosažení patřičnému zlepšení. 

Krok č. 2: Velmi důležitou části tvorby krátkodobého finančního plánu je propočet 

dodatečné potřeby financování. Finanční manažer má za úkol nejen propočítat, kolik 

zdrojů potřebuje pro budoucí fungování, ale musí také současně zvážit i jejich  

reálnost, dostupnost a náklady s tím spojené. 

Krok č. 3: Ze strany financování mohou společnosti pro financování svých potřeb 

využít externích dodatečných zdrojů, na druhou stranu každá společnost generuje vnitřní  

zdroje, jejich zapojení nenarušuje dlouhodobou finanční rovnováhu podniku. Úkolem 

finančního manažera je kvantifikace potřeby dodatečných zdrojů pro financování růstu.  
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Krok č. 4: Růst společnosti, který se zpravidla měří tržbami, mnohdy znamená, že 

společnost potřebuje dodatečné zdroje pro jeho profinancování. Nejen, že se musí 

propočítat, kolik činí tato potřeba korigována o již v předchozím bodě zmíněné vnitřní 

zdroje, ale součástí tvorby je i následné rozhodnutí, z jakých zdrojů bude profinancována  

a jaké bude mít důsledky na vývoj zadluženosti. 

Krok č. 5: Nemělo by se zapomínat na úvahy v podobě analýzy citlivosti tj. zvážení 

okolností, co se může stát, jestliže základní předpoklady, na kterých byl krátkodobý 

finanční plán postaven, nebudou naplněny. Výrazný předpoklad, který zásadně ovlivňuje 

další veškeré úvahy, je tempo růstu tržeb v kontextu s informací, do jaké míry je stávající 

kapacita aktiv, kterými společnost disponuje využita. 

 

Obr. č. 5 Krátkodobé finanční plánování podniku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 112s. ISBN 978-80-7400-194-9. 

 

5. 2 Výchozí předpoklady pro tvorbu KFP 2012 

 

 V následující tabulce č. 12 s názvem výchozí předpoklady pro tvorbu KFP 2012 

jsou představeny výchozí předpoklady, nejvíce zajímavými body jsou výroba a prodej 

koksu, které jsou výrazně vyšší než v roce 2011.  
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Tab. č.  12 Výchozí předpoklady pro tvorbu KFP 2012 
Výchozí předpoklady Předpoklady v číslech 

 Výroba koksu 1 000 tis. tun 

 Prodej koksu   1 090 tis. tun 

 Poskytnutí úvěru mateřskou spol. NWR N. V.   1 185 760 tis. Kč 

 Dokončení realizace projektu obnovy 10. KB  800 533 tis. Kč 

 Dokončení opravy 8. KB   307 789 tis. Kč 

 Meziroční změna nákladů na energie  

o elektrická energie 

o ostatní energie 

 

- 3,0% 

0,0% 

 Meziroční snížení počtu zaměstnanců o 51 osob     - 4,6% 

 Meziroční změna nákladů na materiál  - 10,0% 

 Meziroční změna nákladů na služby vč. oprav  - 10,0% 

 Devizový kurz ČNB střed                         24,55 Kč/EUR 

 Celková hodnota investic 36 mil. EUR                                          883 800 tis. Kč 

Zdroj: Autor  

 

5. 3 Cíle pro tvorbu KFP 2012 

  

Tabulka č. 13 s názvem cíle společnosti na období 2012 popisuje jednotlivé  

a vybrané cíle, které slouží k vypracování plánu na období 2012.  

 

Tab. č.  13 Cíle společnosti na období 2012 
Cíle 

 minimalizací nákladů se vyrovnat s dopady celosvětové krize, 

 vyrobit 1 000 tis. tun koksu, 

 vyrobit a prodat veškerou produkci chemických derivátů, 

 realizovat rozhodující opravy, které jsou nezbytné pro udržení bezpečného provozování 

koksoven,  

 dokončení generální opravy 8. KB KSv v rozsahu 28 koksovacích komor, 

 dokončit realizaci projektu obnovy 10. KB na Koksovně Svoboda, 

 zabezpečit realizaci investic ve výši:  883 800 tis. Kč,   

o z toho: výstavba 10. KB KSv  800 533 tis. Kč, 

o ekologické a bezpečnostní investice 68 267 tis. Kč, 

o nákup nezbytných strojů a zařízení 15 000 tis. Kč. 

Zdroj: Autor 
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5. 4 Plánový výkaz zisků a ztrát  

 

Velmi významnou fází pro sestavení KFP je analýza a sběr vstupních podkladů 

provozních rozpočtů, rozpočtu tržeb, přímých a nepřímých nákladů, tedy jeden ze tří 

základních finančních výkazů, který slouží k sestavení krátkodobého finančního plánu a to 

výkaz zisků a ztrát.  

Následující tabulka č. 14 s názvem plánový výkaz zisků a ztrát na období 2012 

zobrazuje přehled tržeb a nákladů pro tvorbu krátkodobého finančního plánu na období 

2012. Z finančního výkazu zisků a ztrát jsou pro nás směrodatné položky tržby  

celkem, provozní náklady celkem, hospodářský výsledek před i po zdanění.  

Náplň plánového výkazu zisků a ztrát tvoří plánování tržeb a dalších výnosů, 

plánování nákladů a plánování hospodářského výsledku a daně z příjmů. Jednotlivé 

položky v roce 2012 byly vypočteny pomocí jednotlivých vzorců k dosažení cílové 

hodnoty. 

 

Tab. č.  14 Plánový výkaz zisků a ztrát na období 2012 

Ukazatel Jedn. 2008 2009 2010 2011 
2012 

Plán 

Rozdíl plánu 

2012 - 2011 

Absolutní % 

Tržby celkem tis. Kč 5735111 6757309 8944731 2730133 5679591 2949818 108,05 

Tržby za koks tis. Kč 5029433 6062934 8383545 2395065 5369304 2974239 124,18 

Tržby ostatní tis. Kč 705678 694375 561186 335068 310647 24421 -7,29 

Provozní náklady celkem tis. Kč 6038584 6625525 8757264 5260685 5935134 674449 12,82 

Materiál celkem tis. Kč 4469554 5075592 6617762 3076881 4241607 1164726 37,85 

Energie celkem tis. Kč 330023 329269 596231 540243 541460 1217 0,23 

Opravy celkem tis. Kč 173787 233092 345462 326778 372613 45835 14,03 

Ostatní služby tis. Kč 164024 131662 159556 189094 207969 18875 9,98 

Osobní náklady tis. Kč 537001 552678 623291 610893 678397 67504 11,05 

Daně a poplatky tis. Kč 3770 4385 2890 5857 6411 554 9,46 

Odpisy tis. Kč 339886 406115 354637 496206 163950 -332256 -66,96 

Ostatní provozní náklady, 

výnosy a rezervy 
tis. Kč 20539 -110568 57435 14773 -277273 -292006 -1981,99 

EBITDA tis. Kč 48987 650570 1223386 -919353 -937836 -18483 2,01 

EBIT tis. Kč -298458 369265 830910 -1430436 -787836 642600 -44,92 

HV z finančních operací tis. Kč 23869 30743 201503 -396 -134778 -134382 33934,85 

HV před zdaněním tis. Kč -270625 397462 1034416 -1431162 -922614 508548 -35,53 

Daň z příjmu tis. Kč -63524 89739 238065 -180597 -165324 15273 -8,46 

HV po zdanění tis. Kč -207101 307723 796351 -1250565 -757290 493275 -39,44 

Zdroj: Autor 
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KFP na období 2012 vykazuje ztrátu - 757 290,- tis. Kč, což je oproti období 2011 

snížení ztráty o 493 275,- tis. Kč vyjádřené v absolutním vyjádření a – 39,44% vyjádřené 

v procentuálním vyjádření.  

Rozdíl plánu vyjádřený v absolutní hodnotě: 

                                                    Rok 2012 – Rok 2011               (1) 

 

Rozdíl plánu v procentuálním vyjádření: 

                                     Absolutní hodnota/Největší hodnota*100              (2) 

 

EBITDA: vyjadřuje provozní výkonnost společnosti, jinak řečeno hrubý provozní  

zisk, který nezahrnuje úroky, daně, odpisy: 

                                                       Výnosy – Náklady               (3) 

 

EBIT (provozní HV): vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky: 

                                             Hrubý zisk + Nezaplacené úroky              (4) 

 
HV z finančních operací:  

                                        Finanční výnosy – Finanční náklady              (5) 

 

HV před zdaněním neboli hrubý zisk:  

                                                Čistý zisk + Daň z příjmu                           (6) 

 

HV po zdanění neboli čistý zisk: 

                                               Hrubý zisk – Daň z příjmu                                     (7) 

 

Plánování tržeb – ke zjištění budoucích tržeb můžeme zvolit agregovaný  

či desagregovaný přístup. Plán tržeb u prvního jmenovaného se sestavuje pro jednotlivé 

roky plánovacího období pomocí prognózy celkových tržeb v peněžním vyjádření  

a zohledňován vývojem externího prostředí. Výrazným mínusem tohoto přístupu  
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je nerozlišitelnost dvou základních faktorů tvorby tržeb, jedná se o velikost prodeje  

a prodejní ceny. Druhý jmenovaný přístup je charakteristický tím, že je založen  

na rozčlenění výrobního programu. Tržby je pak možno plánovat v peněžním, anebo 

naturálním vyjádření a odhadovaných prodejních cen. 

Při plánování tržeb bychom neměli opomenout tzv. cyklický vývoj na specifických 

trzích, který bude mít vliv na dosahované prodeje, ale především bude mít vliv na prodejní 

ceny. Právě proto je předpoklad stálého růstu prodejních cen ve většině případů velmi 

optimistický. Při plánování tržeb má na jejich velikost vliv vysoký počet obvykle externích 

faktorů, jež může společnost jen mírně ovlivnit, a které následně představují rizikové 

faktory.  

Proto je velmi důležité, abychom při plánování tržeb byli velmi opatrní  

a nepodléhali velkému optimismu. Výhodné je pracovat s variantními předpoklady  

tržeb, které by mohla společnost získat za situace více či méně příznivějšího vývoje 

rizikových faktorů. Velmi zásadním bodem je připravenost společnosti zda je schopna 

zareagovat v případě výrazných negativních odchylek skutečných tržeb od tržeb 

plánovaných a tuto situaci bez prodleně, vyřešit. 

Plánování dalších výnosů – u ostatních položek výnosů mohou mít v prvé řadě 

zásadní význam tržby z prodeje dlouhodobého majetku a v některých případech také 

finanční výnosy. V našem případě jsou pro nás významnější finanční výnosy, poněvadž 

společnost OKK Koksovny, a. s. vlastní finanční investice, základem je investiční plán  

a předpokládané výnosnosti jednotlivých složek těchto investic. Zatímco v prvém případě 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku nepřipadají v úvahu, jelikož společnost neprochází 

větší restrukturalizací a neodprodává určité složky majetku, které jsou nepotřebné, jsou 

využívány jen zřídka či nejsou v souladu se strategií společnosti.   

 Plánování nákladů – podle způsobu stanovení dělíme náklady na přímé  

(variabilní, které jsou závislé na objemu produkce) a většinou jsou tvořeny spotřebou 

materiálů, přímých mezd, surovin a energií, jejichž velikost roste či klesá v závislosti na 

změnách objemu prodeje či produkce. Normy spotřeby, které vyjadřují velikost spotřeby 

existujících nákladových položek na jednotku produkce, jsou základní složkou pro určení 

právě těchto nákladů. Následují náklady závislé na určitých položkách, zejména rozvahy  

a náklady závislé na ostatních faktorech, zejména odpisy. 
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 Plánování hospodářského výsledku a daně z příjmů – zisk před zdaněním neboli 

hrubý zisk stanovíme rozdílem plánovaných výnosů a nákladů. Zisk po zdanění neboli 

čistý zisk získáme, tak že si stanovíme daň z příjmů. Velikost daňové základny a výše 

sazby daně z příjmů jsou dva faktory, které jsou závislé na velikosti daně z příjmů. Jestliže 

chceme, dospět k základu daně z příjmů je třeba stanovit korekcí zisk před zdaněním 

neboli rozdíl výnosů a nákladů o položky přičitatelné, odčitatelné a o odpočty.
16

 Součinem 

základu daně a sazby daně z příjmu PO získáme daň z příjmů v letech plánovacího  

období. Rozdílem hrubého zisku a daně z příjmů získáme čistý zisk. 

 

Graf č. 1 Vývoj HV před i po zdanění 2008 – 2012 

 
Zdroj: Autor  

 

Graf č. 1 znázorňuje vývoj HV před i po zdanění v období 2008 – 2012. Hrubý 

zisk činil na konci období 2012 – 922 614 tis. Kč. Čistý zisk činil na konci období 2012 

taktéž – 757290 tis. Kč.  

Následující tabulka č. 15 s názvem tržby a náklady vyjádřené v tunách koksu 

2012 znázorňuje hodnoty plánovaného období 2012 včetně hodnot předcházejících, které 

                                                
16 Mezi přičitatelné položky (zvyšují HV) patří většinou daňově neuznané náklady (náklady na reprezentaci), 

mezi odčitatelné položky (snižují HV) patří většinou příjmy, které jsou osvobozené od daně a odpočty 

vztahující se k daňové ztrátě minulého období. 
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jsou následně graficky zpracovány v grafu č. 2 s názvem vývoj tržeb a nákladů vyjádřený 

v Kč/t koksu 2012. 

 

Tab. č.  15 Tržby a náklady vyjádřené v Kč/t koksu 2012 

Ukazatel Jedn. 2008 2009 2010 2011 
2012 

Plán 

Rozdíl plánu 

2012 - 2011 

Absolutní % 

Tržby za koks Kč/t 3773 4525 6469 2851 5369 2518 88,31 

Tržby ostatní Kč/t 529 518 433 399 311 -88 -22,12 

Změna stavu zásob + 

aktivace 
Kč/t 4 177 496 1310 -533 -1842 -140,67 

Provozní náklady celkem Kč/t 4530 4944 6757 6263 5935 -328 -5,23 

Materiál celkem Kč/t 3353 3790 5106 3663 4242 579 15,80 

Energie celkem Kč/t 248 246 46 643 541 -102 -15,81 

Opravy celkem Kč/t 130 174 267 389 373 -16 -4,22 

Ostatní služby Kč/t 123 98 123 225 208 -17 -7,62 

Osobní náklady Kč/t 403 412 481 727 678 -49 -6,72 

Daně a poplatky Kč/t 3 3 2 7 6 -1 -8,05 

Odpisy Kč/t 255 303 274 591 164 -427 -72,25 

Ostatní provozní náklady, 

výnosy a rezervy 
Kč/t 15 -83 44 18 -277 -295 -1680,87 

EBITDA Kč/t 37 486 944 -1094 -938 157 -14,31 

EBIT Kč/t -224 276 641 -1703 -788 915 -53,74 

HV po zdanění Kč/t -155 230 614 -1489 -923 566 -38,03 

Zdroj: Autor 

 

Graf č. 2 Vývoj tržeb a nákladů vyjádřený v Kč/t koksu 2012 

   Zdroj: Autor 
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5. 5 Plánová rozvaha 

 

Druhým velmi významným finančním výkazem pro tvorbu KFP je plánová 

rozvaha, kterou si následně představíme v následující tabulce 5. 5 s názvem přehled  

aktiv a pasiv 2012. Plánová rozvaha kvantifikuje aktiva společnosti na straně jedné, které 

zahrnují stálá aktiva, která mají podobu dlouhodobého majetku hmotného, nehmotného či 

finančního, aktiva oběžná (zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, finanční 

majetek) a nesmíme opomenout ostatní aktiva. Na straně druhé kvantifikuje  

pasiva společnosti v podobě vlastního kapitálu a cizích zdrojů, které zahrnují  

rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry a samozřejmě pasiva ostatní. 

 Po shrnutí náplně plánové rozvahy můžeme začít s plánováním aktiv, které závisí 

na tom zda, jestliže jde o majetek dlouhodobý či aktiva oběžná. Tudíž je více než jasné, že 

jinak se plánuje majetek dlouhodobý a aktiva oběžná. Výchozím bodem pro plánování 

dlouhodobého ať už hmotného či nehmotného majetku je investiční program a plán 

divestic.
17

 Výsledkem investičního programu je příbytek složek tohoto majetku, zatímco  

z plánu divestic vyplývají úbytku tohoto majetku. Pomocí vzorce (8) můžeme zjistit 

velikost každé složky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: [4] 

                                                   Di+1 = Di + Ni - Zi - Oi               (8) 

kde:  

 Di … hodnota složky dlouhodobého majetku na počátku i-tého roku, 

 Di+1 … hodnota složky dlouhodobého majetku na konci i-tého roku, 

 Ni … vstupní cena složky dlouhodobého majetku uvedeného do užívání 

v i-tém roce, 

 Zi … zůstatková cena složky dlouhodobého majetku odprodaného, resp. 

vyřazeného v průběhu i-tého roku, 

 Oi … odpisy složky dlouhodobého majetku v i-tém roce. 

Oběžná aktiva se plánují pomocí metody procentní, která je založena na relaci 

složek oběžných aktiv k tržbám vyjádřena v procentech a metody ukazatelů  

obratu.   

                                                
17 Obvykle jde o odprodeje jednotlivých složek dlouhodobého majetku, odstavení určitého výrobního 

zařízení a jeho jednorázový odpis aj.         [4] 
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Ukazatel obratu zásob: 

                                                           Tržby/Zásoby                           (9) 

 

Ukazatel obratu pohledávek: 

                                                       Tržby/Pohledávky             (10) 

  

 Plánování pasiv tedy zdrojů financování souvisí, jak s plánováním aktiv, tak  

i s plánováním pěněžních toků a to takovým postupem, kdy na sebe vzájemně  

působí. Celková výše aktiv  je specifickým východiskem plánování pasiv a právě celková 

výše aktiv určuje nezbytnou velikost zdrojů financování a tím tedy i velikost pasiv 

v jednotlivých plánovacích obdobích. Nesmíme opomenout ani strukturu pasiv, která je 

stejně důležitá jako jejich celková velikost, a to nejen se strany podílu vlastního a cizího 

kapitálu, ale také dělení na zroje financování (interní a externí). Tab. č. 16 přehled aktiv 

a pasiv 2012 kvantifikuje aktiva na straně jedné a pasiva na straně druhé. Směrodatným 

výsledkem je pro nás rovnováha aktiv a pasiv v daném období 2012, kdy byl KFP tvořen, 

všechny důležité položky jsou graficky znázorněny v grafu č. 3 vývoj aktiv a pasiv 2013. 

Tab. č.  16 Přehled aktiv a pasiv 2012 

Ukazatel Jedn. 2008 2009 2010 2011 
2012 

Plán 

Rozdíl PP 

2012 – 2011 

Absolutní % 

Aktiva tis. Kč 2867426 3692933 4883434 4171786 4041102 -130864 -3,13 

Stálá aktiva tis. Kč 1614550 1681146 1787077 2160798 2857673 696875 32,25 

Oběžná aktiva tis. Kč 1252540 2010307 3094178 2010438 1182929 -827509 -41,16 

Zásoby tis. Kč 164832 171658 371660 1160703 193903 -966800 -83,29 

Dlouhodobé 

pohledávky 
tis. Kč 515 528 512 181050 181050 0 0,00 

Krátkodobé 

pohledávky 
tis. Kč 685192 856840 386664 529135 757976 228841 43,25 

Finanční majetek tis. Kč 402001 981281 2335342 139550 50000 -89550 -64,17 

Ostatní aktiva tis. Kč 336 1480 2179 500 500 -50 -9,09 

Pasiva tis. Kč 2867426 3692933 4883434 4171786 4041102 -130684 -3,13 

VK tis. Kč 1806821 2114545 2925958 923342 728 -922614 -99,92 

Cizí zdroje tis. Kč 1059117 1578388 1957476 3248444 4039874 791430 24,36 

Rezervy tis. Kč 283568 463209 444904 382923 68973 -313950 -81,99 

Dlouhodobé 

závazky 
tis. Kč 27839 56759 838 1772039 2957799 1185760 0 

Krátkodobé 

závazky 
tis. Kč 747710 1058420 1244989 1093482 1013102 -80380 -7,35 

Bankovní úvěry tis. Kč 0 0 266745 0 0 0 0,00 

Ostatní pasiva tis. Kč 1488 0 0 0 500 500 0,00 

Zdroj: Autor 
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Graf č. 3 Vývoj aktiv a pasiv 2012 

   Zdroj: Autor 

5. 6 Plánové peněžní toky 

 

Třetí základní složkou KFP je plánování peněžních toků čili Cash Flow, který si 

následně představíme v následující tabulce č. 17 s názvem přehled peněžních toků 2012. 

Tab. č.  17 Přehled finančních toků 2012 

Ukazatel Jedn. 2008 2009 2010 2011 2012 Plán 

Rozdíl PP 

2012 – 2011 

Absolutní % 

PS peněz tis. Kč 187904 402001 981281 2355342 139550 -2195792 -94,02 

Čerpání úvěrů, půjček tis. Kč 0 0 266738 1772039 1185760 -586279 0,00 

Splátky úvěrů, půjček tis. Kč 0 0 0 -266738 0 266738 0,00 

Výdaje na investice tis. Kč -176624 -186702 -315196 -523100 -1310040 -786940 150,44 

Změna stavu pohledávek 

- ; + 
tis. Kč 469601 -171661 470192 136991 -205816 -342807 -250,24 

Změna stavu závazků  

+ ; - 
tis. Kč -101685 261202 -122412 -584015 346360 930375 -159,31 

Změna stavu zásob  

- ; + 
tis. Kč 196615 -6826 -290807 -865834 966800 1832634 -211,66 

Změna stavu rezerv tis. Kč -208654 179641 -18305 -61981 -313950 -251969 406,53 

Opravné položky tis. Kč 216213 304451 56316 76858 0 -76858 -100,00 

Ostatní příjmy tis. Kč 69312 809697 1395092 581041 136950 -417091 -71,78 

Ostatní výdaje tis. Kč -250681 -1620 -87557 -2461053 -922614 1538439 -62,51 

KS peněz tis. Kč 402001 981281 2335342 139550 50000 -89550 -64,17 

Zdroj: Autor 
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Početní stav na začátku období 2012 činil 139 550,- tis. Kč. Koncový stav 

finančních prostředků na konci období 2012 po vytvoření KFP činil rovných 50 000,-  

tis. Kč oproti období 2011 je zaznamenán mírný pokles, který je vyjádřený v absolutní 

hodnotě částkou – 89 550,- tis. Kč a v hodnotě procentuální – 64,17%.  

V následujícím grafu č. 4 s názvem vývoj vybraných peněžních toků 2012 jsou 

graficky vyobrazeny všechny zajímavé peněžní toky v období 2008 – 2012. 

 

Graf č. 4 Vývoj vybraných peněžních toků 2012 

   Zdroj: Autor 

Závěrem nesmíme opomenout investice pro rok 2012, které jsou následně popsány 

v tabulce č. 18 s názvem hlavní investice 2012 a graficky znázorněny v grafu  

č. 5 s názvem vývoj investic a odpisů 2012. 

 dokončení obnovy 10. KB na Koksovně Svoboda (801 mil. Kč), 

 dokončení dochlazovací jednotky v okruhu nezávadných vod na KSv (36 mil. Kč), 

 ekologizace obsluhovacího stroje 8. KB KSv (32 mil. Kč), 

 nákup nezbytných strojů a zařízení (15 mil. Kč). 
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Tab. č.  18 Hlavní investice 2012 

Ukazatel Jedn. 2008 2009 2010 2011 
2012 

Plán 

Rozdíl PP 

2012 – 2011 

Absolutní % 

Odpisy tis. Kč 339886 406115 354637 496206 163950 -322256 -66,96 

Investice celkem tis. Kč 176624 185591 315196 949340 883800 -65540 0,49 

Bezpečnostní tis. Kč 23472 4051 5069 0 0 0 0 

Ekologické tis. Kč 52651 42536 75486 62405 68267 5862 9,39 

Reprodukční tis. Kč 100501 139004 234641 886935 815533 -71402 -8,05 

Rozdíl Odpisy - 

Investice 
tis. Kč 163262 220524 39441 -453134 -719850 -266716 0 

Zdroj: Autor 

 

Graf č. 5 Vývoj investic a odpisů 2012 

  Zdroj: Autor 

  

 Výsledek hospodaření za účetní období 2012 činí ztrátu - 757 290,- tis. Kč. Oproti 

období 2011 byla ztráta snížena o 493 275 tis. Kč a procentuální vyjádření činí  

– 39,44%. Tržby celkem dosáhly za hodnocené období výše 5 679 591,- mil. Kč, což je  

o 2 949 818,- mil. Kč více než v období 2011 a procentuální vyjádření činí 108,05% z toho 

tržby za prodej koksu činí 5 369 304 mil. Kč což je o 2 974 239,- mil Kč více než v období 

2011 a vyjádřeno v procentech hodnotou 124,18%.  Náklady činí 5 935 134,- mil. Kč, což 

je o 674 449,- tis. Kč více než v období 2011 a vyjádřeno hodnotou 12,82%.  
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6. Porovnání KFP 2011 a 2012, doporučení a návrhy 

 

 V porovnání obou finančních plánů je KFP 2011 založen na údajích společnosti 

OKK Koksovny, a. s. a je zahrnut do podnikatelského plánu, zatímco KFP 2012 je založen 

pouze na základě základních plánových finančních výkazů mezi které patří plánový výkaz 

zisků a ztrát, plánová rozvaha a plánové peněžní toky. Rozdíl KFP 2011 a 2012  

je vyjádřený v každé tabulce ať už ve vyjádření absolutním či procentuálním.  

 HV po zdanění je v obou letech ve ztrátě, v roce 2012 činí – 757 290,- tis. Kč což je 

v absolutním vyjádření o 493 275,- tis. Kč méně než v roce 2011 a v procentuálním 

vyjádření – 39,44%. Rozvaha splnila tzv. bilanční pravidlo, kdy se součet aktiv rovná 

součtu pasiv a výsledná hodnota činí 4 041 102 mil. Kč což je v porovnání s rokem 2011  

o 130 684,- tis. Kč méně než v roce 2012 a v procentuálním vyjádření – 3,13%. Konečný 

stav peněžních prostředků na konci roku 2012 je 50 000,- tis. Kč a v porovnání  

o 89 550,- tis. Kč méně než v roce 2011. A procentuálně vyjádřeno hodnotou – 64,17%.  

 Tvorba KFP se neobešla, bez použití kauzálních metod mezi které patří metoda 

procentního podílu na tržbách, vycházející z předpokladu, že hlavním akcelerátorem 

dynamického vývoje je růst tržeb a všechny ostatní parametry odvozuje na základě jejich 

poměru k tržbám u kterých, lze použít i jiné veličiny, jež tvoří základ pro odvození vývoje 

a predikci ostatních parametrů plánu podniku. Nejpřesnější metodou plánovaní  

je pravděpodobně individuální přístup ke každé jednotlivé položce 

 Při vypracovávání několika pracovně složitých alternativních krátkodobých 

finančních plánů jsem vybral takový, který představuje nejreálnější variantu, založenou na 

pesimistických prognózách či předpokladech, tzn., že jsem tedy vybral takovou, která 

představuje vyšší výdaje a nižší příjmy.  

Návrhy a doporučení 

Návrh a doporučení č. 1: Držet se obezřetnosti a ze všech vypracovaných variant 

KFP vybrat takovou, která je založena na nejvíce pesimistických předpokladech 

z důsledku, že vždy je lepší vyházet z takových výsledků, které jsou pro nás reálnější než 

spoléhat na takové výsledky, ke kterým se není možné ani zdaleka přiblížit.  

Návrh a doporučení č. 2: Podpořit tvorbu KFP programem výpočetní techniky 

s názvem STRATEX, který usnadňuje sestavení finančního plánu ať už v případě 
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krátkodobého či dlouhodobého. Tento systém je účelným řešením, jak předejít častým 

chybám, které mohou nastat při tvorbě strategického finančního plánu v rámci ručních 

propočtů. Tato tvorba je jednak časově velmi náročná ale také dochází k zanedbání 

určitých vazeb, zatímco počítačová podpora systémem STRATEX může výrazně přispět ke 

zvýšení kvality tohoto plánu, jeho optimalizaci a do velké míry zlehčuje aktualizace 

finančního plánu v závislosti na důležitých změnách podnikatelského okolí. STRATEX 

tedy usnadňuje tvorbu finančního plánu společnosti na bázi výběru nejlepší  

a nejvýhodnější varianty, k přípravě žádosti o úvěr, k posouzení investičního projektu 

apod. Mezi nejdůležitější vlastnosti tohoto programu je sestavení finančního plánu až do 

15 let, tzn., že je také vhodný pro tvorbu dlouhodobého finančního plánu, umožňuje volby 

počtu let historie a plánů, možnost použit jen takové modely, které potřebujeme, hrubé 

plánování na úrovni rozvahy a výkazu zisků a ztrát, finanční historie plánu, stanovení 

hodnoty společnosti, analýza citlivosti, srovnání jednotlivých variant plánu, jednoduché 

vytváření vlastních grafů a dalších vstupních i výstupních tabulek. 

Návrh a doporučení č. 3: Rozložení práce tvorby finančního plánu mezi více 

odpovědných vedoucích. Finanční plán je ve společnosti založen na sestavování  

plánu pouze jedním patřičným vedoucím, který zodpovídá za všechny operace s ním 

spojené. Při takto náročném procesu což beze sporu tvorba finančního plánu je a v celém 

podnikatelském plánu procesem nejnáročnějším by bylo vhodné zvážit podporu tvorby 

finančního plánu více odpovědnými pracovníky či vedoucími. Vždyť celý proces tvorby 

finančního plánu není založen pouze na jedné části nýbrž na několika částech a proto  

by byly v rámci věci vhodné tyto jednotlivé části rozdělit mezi více odpovědných 

vedoucích a ne pouze na jednoho.  

Nicméně postupy, tvorba a použití patřičných metod v případě společnosti OKK 

Koksovny, a. s. metod kauzálních, jimiž se řídí společnost již několik let, jsou ověřené  

a ve společnosti používané tak, aby byly pro společnost přínosem.  
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Závěr 

 

Sestavení a tvorba finančního plánu nejsou v žádném případě záležitosti jednoho 

dne a první pokus o finanční plán nebývá příliš nadějný a často poukáže na slabiny 

podniku. Proto je třeba důležité vytvořit více alternativních finančních plánů a na základě 

těchto variant vybrat tu nejvíce reálnou.  

Závěrem je třeba zmínit, že sestavování KFP je potřeba založit na pesimistických 

prognózách či variantách obzvlášť u finančního plánování, pokud se chceme vyhnout 

vypracovávání několika pracovně složitých alternativních finančních plánů, které jsou 

typické tím, že představují vyšší výdaje a nižší příjmy než reálně očekáváme. Následně se 

můžeme ubránit potenciálnímu zklamání, které nás může při sestavování finančního plánu 

potkat, obzvlášť sestavujeme-li tento finanční plán poprvé. Výsledky na konci období jsou 

obvykle odlišné od skutečnosti ale v případě použití pesimistické prognózy či varianty jsou 

výsledky ve většině případů lepší než ve skutečnosti na rozdíl od prognóz optimistických. 

Diplomovou práci jsem obohatil o vypracované grafy, tabulky, obrázky a vzorců 

včetně příloh, které byly vypracovány na základně stejného principu pro jednoduchou 

orientaci a srozumitelnost pomocí programů MS WORD a MS EXCEL a jejich výčet je 

obsažen v seznamu na konci diplomové práce. Nesmím opomenout ani výčet zkratek, které 

jsou potřebné pro srozumitelnost práce. V práci jsem použil, veškeré potřebné literární 

zdroje včetně cizojazyčné literatury a citoval podle citací aktuální normy ČSN ISO 690. 

Přínosem této diplomové práce bylo pro mě získání nových poznatků, vědomostí  

a znalostí, počínajíc základními pojmy spojené s finančním plánováním, které  

se ve finančním řízení každodenně objevují přes tvorbu finančního plánu, která mi přinesla 

obsáhlé vědomosti, jak správně postupovat a sestavovat finanční plán pomocí obecných 

postupů až k metodám, které se ve finančním plánování používají. Jednalo se o kvalitativní 

a kvantitativní metody a simulační a optimalizační modely.  

Nesmím opomenout ani přínos sestavování rozpočtů. Výrazným přínosem bylo pro 

mě poznání společnosti OKK Koksovny, a. s., kde jsem se potkal s ochotnými pracovníky 

či vedoucími včetně pana Ing. Puščizny, poznání provozu koksárenského závodu 

s důkladným a odborným výkladem, jak společnost funguje jak na úrovní vrcholového 

vedení či vedení provozu. 
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 Pro mě nejzajímavějším přínosem bylo právě sestavování krátkodobého finančního 

plánu od samého počátku až po úplný konec. Jednotlivé postupy rozšířily můj obzor 

z hlediska použití vhodnosti metod a modelů v různých případech.  

V závěrečném doporučení je vhodné přihlížet k pesimistickým variantám, scénářům 

či prognózám, neboť je vždy pro podnik lepší vyházet z takových výsledků, které jsou pro 

podnik reálnější a očekávanější než se spoléhat na takové výsledky, které jsou zdaleka 

neuskutečnitelné a tedy příliš optimistické. Ve druhém případě je možno volit i zlatou 

střední cestu a ze všech alternativních KFP vybrat ten, který je kombinací pesimistické  

a optimistické varianty. K optimistické variantě bych se nepřikláněl z důvodů velkých 

očekávání a ve většině případů je KFP odlišný od skutečnosti. Diplomová práce vychází  

z cílů, které byly zadané, tudíž byl cíl diplomové práce naplněn ve všech bodech. 
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Příloha č. 1 Struktura plánů a jejich vztahy 

 

Zdroj: LANDA, M. Finanční plánovaní a likvidita. Brno: Computer Press, a. s., 2007. 180 s. ISBN  

978-80-251-1492-6. 
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Příloha č. 2 Obecná postup tvorby finančního plánu 

 

 
Zdroj: LANDA, M. Finanční plánovaní a likvidita. Brno: Computer Press, a. s., 2007. 180 s.  

ISBN 978-80-251-1492-6.  
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Příloha č. 3 Rozpočtování podle metody top-down 

Zdroj: GÜNTER, W.; KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H. Beck, 2007. 

811 s. ISBN 978-80-7179-897-2. 
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Příloha č. 4 Rozpočtování podle metody bottom-up 

 

Zdroj: HORVÁTH, P. Controlling, München: Fotosatz Buck, 2012. 832 s. ISBN 978 3 8006 4455 1. 
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Příloha č. 5 Historie OKK Koksovny, a. s. 
18

 

1843 Založena koksovna Jan (později přejmenovaná na Prezident Beneš, poté na 

Československá armáda), která se později stala součástí OKK. 

1846  Založena koksovna Trojice, pozdější součást OKK. 

1858  Založena koksovna Karolina, pozdější součást OKK. 

1892  Dnešní koksovna Jan Šverma byla založena v roce 1892 pod jménem Ignát jako 

součást tehdejšího stejnojmenného dolu. 

1899  Založena koksovna Lazy, pozdější součást OKK. 

1908  Dnešní koksovna Svoboda byla založena v roce 1908 pod jménem František. 

1952  Vznikly OKK, kdy byly pod společné ředitelství přiřazeny všechny  

koksovny, existující jako samostatné státní podniky, kromě hutních koksoven 

(Vítkovic, Třince, Kladna a v tomtéž roce založené Nové huti) také ostravské 

koksovny Svoboda, Jan Šverma, Karolina, Trojice, Československá armáda  

a Lazy. Celková produkce koksu v roce založení OKK s 3816 zaměstnanci činila 

3515,1 tun. 

1967  Byla odstavena koksovna Lazy. 

1976  Byl položen základní kámen nového koksárenského závodu ve Stonavě. 

1983  Byla odstavena koksovna Trojice. 

1984  Byla odstavena koksovna Karolina. 

1986  Po desetileté přestávce ve výstavbě se znovu obnovila výstavba koksárenského 

závodu ve Stonavě. Nový koksárenský závod měl zahájit provoz s dvěma 

velkoprostorovými bloky koksárenských pecí typu Giprokoks. Třetí blok měl  

být postaven po zahájení provozu, takže výrobní kapacita měla činit 3600  

kt koksu/ rok. V novém závodě mělo být instalováno suché hašení koksu s výrobou 

páry, odsíření plynu a odprášení koksové strany. 

1990  K 31. 12. 1990 byl státní podnik OKD bez likvidace zrušen. 

                                                
18 OKK Koksovny, a. s. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.koksovny.cz/cs/o-nas/strucna-

historie-spolecnosti. 
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1991  Jako právní nástupce OKD byla k 1. 1. 1991 zřízena akciová společnost Ostravsko 

-karvinské doly (OKD) s výhradní majetkovou účastí státu. OKD, a.s., poté zahájila 

proces restrukturalizace: důlní i povrchové činnosti byly sloučeny do větších 

organizačních celků a byly vytvořeny vnitřní organizační jednotky (VOJ) a dceřiné 

společnosti OKD Rozhodnutím vlády byla výstavba ukončena po předchozí sistaci 

výstavba koksárenského závodu ve Stonavě. 

1994  Akciová společnost OKD, OKK vznikla upsáním majetku OKD, a. s. ke dni  

1. 1. 1994 jako dceřiná společnost se stoprocentním vlastnictvím OKD, a. s. Roční 

obrat společnosti se pohybuje okolo 5,5 miliard korun. Nový podnik vznikl 

spojením dvou báňských koksoven umístěných na území Ostravy a jedné koksovny 

z Karvinska. 

1996  Produkce koksu OKK v roce 1996 činila 1766,5 kt. V podniku pracovalo 2117 

zaměstnanců. 

1997  Po 154 letech nepřetržitého provozu byla zastavena výroba koksu v koksovně 

Československé armády. Ve stejném roce postihla oba ostravské závody  

povodeň, která vyřadila oba závody krátkodobě z provozu. Koksovna Svoboda 

najela do plného provozu po 11 dnech, koksovna Jan Šverma, která byla více 

postižená, až po 38 dnech. V koksovně Jan Šverma povodňová vlna vnikla  

i do regenerátorů koksárenských baterií, takže po opadnutí vody musely být 

kouřovody, komín a regenerátory řízeně vysušovány a následně se musely celé 

baterie vyhřát do provozní teploty. 

1998  V roce 1998 byla dokončena rozsáhlá ekologizace provozů koksoven Jan Šverma  

a Svoboda celkovým nákladem téměř 1,8 mld. Kč. Oba provozy jsou v současnosti 

v tomto směru na evropské úrovni. 

2001  V roce 2001 bylo uvedeno do provozu moderní zařízení pro sušení a mletí koksu na 

koksový prach. Tento prach se používá zpětně jako ostřidlo pro výrobu koksu. 

2008 V letech 2008-2010 byla ve třech etapách provedena postupná oprava zdiva 

koksárenské baterie č. 8. Po generální opravě byla na podzim 2010 uvedena  

do provozu koksárenská baterie č. 10. V závěru roku 2010 došlo po 118 letech  

k ukončení provozu koksovny Jan Šverma. 
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Příloha č. 6 Organizační struktura společnosti OKK Koksovny, a. s. 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti OKK Koksovny, a. s.  
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Příloha č. 7 Akcionářská struktura společnosti New World Resources Plc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Organizační stuktura NVR. New World Resources Plc [online]. © 2011-2013  

[cit. 2013-04-16]. Dostupné z: http://www.newworldresources.eu/cs/corporate governance/akcionarska-

struktura. 

BXR Mining B. V. („BXRM"): Investiční společnost nepřímo vlastněná společností BXR 

Group Limited. Vlastní přibližně 63,58 % akcií druhu A vydaných NWR. 

BXR Group Limited („BXRG"): BXRG je diversifikovaná investiční skupina. Původně se 

zaměřovala na středoevropská průmyslová aktiva, nyní spravuje globální portfolio investic 

napříč celou škálou průmyslových oborů. BXRG nemá ovládajícího akcionáře. 

 
BXR Group Limited 

Free Float 

BXR Mining B. V. 

New World Resources Plc 

New World Resources N. V. 

OKD, a. s. 

(důlní provozy) 

OKK  

Koksovny, a. s. 

(koksárenský provoz) 

NWR  

KARBONIA S. A. 

(projekty v Polsku) 

OKD,  

HBZS, a. s. 

(záchranná služba) 

36,42% (akcie druhu A) 63,58% (akcie druhu A) 


