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ANOTACE 

Disertační práce „Návrh integrovaného systému reportingu pro diverzifikovanou 

metalurgickou společnost“ si klade za cíl na základě zkušeností se zaváděním 

integrovaného systému pro segmentovaně řízenou společnost navrhnout systémové 

řešení podporující oddělené sledování finančních výkazů pro potřebu řízení velkých 

výrobních společností. 

Tento systém umožňuje následnou konsolidaci dat pro rozdílné segmenty trhu a 

podporuje potřeby diferencovaného přístupu k řízení a strategickému rozhodování 

odlišného výrobkového portfolia. Důležitou součástí je samotná předimplentační fáze s 

nadefinováním potřeb sledování segmentů a důsledné nastavení procesů pro správné 

zpracování / účtování dat. Neméně důležitou fází je důsledné dodržování nadefinování 

postupů, rozbor a využívání reportovaných dat a efektivní komunikace napříč firmou. V 

tomto systému je zapojena celá společnost a přijímá ho jako součást filozofie řízení.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

výrobkový segment, pracovní úsek, reporting, systém, controlling 

  



   

ANNOTATION 

The thesis „Proposal of Integrated Reporting System for Diversified Metallurgical 

Company“, aims based on the experience of implementation of the integrated system for 

management segmenting company to propose a system with solution supporting the 

separate financial statements for the management needs of large manufacturing 

companies. 

This system allows subsequent consolidation of data for different market 

segments and supports the needs of strategic management of different product portfolio. 

The important part is the phase before the implementation with redefining of needs to 

monitor segments and rigorous process set up for proper processing / billing data. Equally 

important stage is the strict adherence to define procedures of reporting, the usage of 

data and efficient communication across the company. The whole company is involved in 

the system and accepts it as a part of the management philosophy. 
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Product segments, Business area, Reporting, System, Controlling 
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1 ÚVOD 

Trvalý tlak na ekonomický růst a zvyšování výkonnosti vede k zvyšování požadavku 

na klíčové informace, které vedou k rychlým odezvám na tržně probíhající změny a s ní 

následně související strategické kroky. Velké globální metalurgické společnosti čelí 

silnému konkurenčnímu prostředí., které je ovlivňováno jak makroekonomickými či 

politickými vlivy globálního rozsahu, tak mikroekonomickými vlivy lokálního charakteru. 

Rozsáhlé a složité vlastnické struktury způsobují zvýšené nároky na promptní reakci 

související se změnami dalších strategií řízení. Management si často klade otázku kde v 

takovém případě brát relevantní informace vedoucí k správným rozhodovacím krokům. 

Controllingové systémy se staly standardy ve všech společnostech, i když potřeba je 

odvislá od nastavených úrovní reportingu společností. Sledované finanční ukazatele jsou 

definovány dle trendů, ale i potřeb cílových ukazatelů požadovaných finančními 

institucemi jako jsou banky, akciové trhy, ale hlavně akcionáři. 

Controlling nákladů bývá ve velkých metalurgických společnostech dobře 

nastaven, ale velmi často naráží na nedostatečné podklady pro další sledování 

ekonomických parametrů, jež vyplývají z oddělené evidence kapitálových či obecně z 

rozvahových účtů, jako například detail potřeby pracovního kapitálu, Index rentability 

kapitálu či finanční ukazatele jako EVA. S ohledem na složitost získávání takovýchto 

parametrů se musí řízení společností spokojit s odhadem takovýchto dat anebo přesnými 

sumárními propočty vycházejících z rozvahových dat společností souvisejících především s 

daňovou identifikací dané společnosti. Další řešení se nabízí případným užitím 

dlouhodobě oddělených systémů, které následně musí konsolidovat za účelem daňové 

evidence. Relativně jednoduchým řešením, které se nabízí, může být pokračování 

odděleného účetnictví jako v případě fúze třech společností v rámci české skupiny Hayes 

Lemmerz, nyní Maxion Wheels Czech s.r.o. Nicméně ekonomika fúze počítá právě s 

určitou integrací procesů a systémů, které následně vedou k zjednodušení a zefektivnění 

právě díky integraci a následným úsporám především v oblasti lidských zdrojů a dalších 

nákladech, včetně podporu pouze jednoho nastavení účetního systému. 
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1.1 PŘEDMĚT DISERTAČNÍ PRÁCE  

Předmětem disertační práce je navržení možného řešení sběru dat a informací pro 

oddělené účetnictví za účelem sledování a hodnocení diverzifikovaného portfolia výrobků 

v celé škále potřeb manažerského finančního řízení. Zároveň tento systém musí zachovat 

potřebu daňové identifikace jako celku. Toto nastavení musí mít dlouhodobě trvající 

charakter a musí zajišťovat potřeby interního i korporátního reportingu. Dá se očekávat 

od takovéhoto systému, že bude přinášet určitým způsobem zvýšenou potřebu na 

pracnost a detailnější evidenci, ale v relativně krátkém čase by mělo takovéto sledování a 

evidování se stát procesním standardem interních systémů a komunikace. Tento způsob 

řízení dat ve společnosti by měl sledovat potřeby strategického řízení skupiny ať už v 

globálním měřítku, tak pro lokální potřeby managementu. Hlavním cílem je trvale udržení 

konkurenceschopnosti a hodnoty firmy pro akciové vlastníky. 

Část této práce je věnována přípravě řešení požadovaného diverzifikovaného 

sledování u velké metalurgické společnosti globálního rozsahu. Práce sleduje a popisuje i 

oblast přípravy před-implementace systému, jak by měly být identifikovány zdroje, 

popsány odpovědnosti a procesy při samotném nastavování. Celé přípravě je zapotřebí 

věnovat dostatek času a zapojit do ní hlavní uživatele a management. Společnost musí mít 

zcela jasno, co od změny očekává.  

1.2 VYMEZENÍ PROBLÉMU 

Hlavním problémem, na který se zaměřuje disertační práce je nalezení způsobu 

nastavení účetního systému tak, aby umožňoval reportovat veškerá finanční data dle 

nadefinovaných potřeb sledování pro různé skupiny výrobkového portfolia. Systém by 

neměl řešit detailní sortiment ale strategicky důležité tržně odlišné diverzifikované části 

výrob. Tento způsob vedení účetní a reportingové evidence zjednoduší dostupnost dat 

pro následné řízení, konsolidaci v rámci velkých průmyslových podniků a zjednoduší 

strategické řízení a rozhodování Top managementu. Většina současných systémů umí 

controllingově vymezit oblast nákladů pro výrobky, skupiny výrobků či jinak definované 

oblasti výrob, ale s ohledem na složitost členění a evidence neřeší oblast rozvahovou. 

Práce se zaměřuje na problematiku vymezení, způsob nastavení a vedení takovéto 
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evidence, která umožní kompletní sledování reportingových dat diverzifikované 

společnosti. 

1.3 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE  

Cílem disertační práce je nalezení řešení nastavení účetního systému, který umožní 

sledování veškerých finančních dat dle definovaného výrobkového portfolia a to v oblasti 

nákladové, tak rozvahové. Vzhledem k jisté náročnosti přechodu ze starého systému nebo 

přenastavení stávajícího systému je důležité zvážit potřebnost diverzifikace výrobkového 

portfolia, tak aby náročnost zpracování a sledování informací byla vyvážena přínosem 

takto zpracovaných výstupů pro strategické řízení firmy. Ve své práci popisuji a navrhuji 

systémový přístup možného řešení vycházející z Případové studie řešící tři skupiny 

strategicky odlišných a významných skupin výrobků, které patří do odlišných segmentů 

sledující rozdílný vzorec tržního chování a ekonomických závislostí ve velké výrobní 

společnosti s globálním rozsahem. Tyto skupiny musí být strategicky jinak řízeny a jejich 

plánování je postaveno na rozdílných předpokladech. Selekce takto zpracovávaných dat 

umožňuje daleko efektivněji vyhodnocovat kapitálovou efektivitu pro další investiční 

kroky a umožňuje lepší strategické, globální modelování. Samozřejmě tento postup 

doplňuje již započaté diverzifikované sledování v rámci jiných společností skupiny, které 

jsou výrobkově zaměřeny pouze na jeden segment, případně jsou řešeny jiným systémem 

pro následnou diverzifikaci. Mým cílem je popsat procesy pro fázi přípravnou, 

implementační i následně proces v produktivním režimu. Upozornit na potenciální rizika, 

zdůraznit komunikační a administrativní proces, fáze testování i sdílení všech informací 

především ve fázi předimplementační, tedy projekční. Hlavní hybnou a efektivní silou jsou 

zkušení lidé ať už IT specialisti tak všichni klíčoví uživatelé, ale i odborníci pro dané 

implementované procesy. Pro úspěšnost projektu je důležitá i motivace lidí, kteří jsou 

klíčoví pro daný projekt.  

V rámci práce se budu zaobírat i přístupem k řešení společných nákladů a jejich 

možnému automatickému systémovému nastavení. Alokace nákladů je nedílnou součástí 

takovéhoto diverzifikovaného zpracování dat za účelem sledování různé výrobkové 

segmenty.  
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Na základě takto získaných praktických zkušeností chci v závěru disertační práce 

vymezit zobecnění tohoto systémového řešení pro další uplatnění v diverzifikovaných 

průmyslových podnicích. 

Cílem práce je návrh koncepce nastavení systémového řešení zpracování 

finančních dat výrobkového portfolia pro reportingové účely a jeho strategické využití v 

globální metalurgické či obdobné průmyslové společnosti. Řešení bude založeno na 

systémovém výstupu účetních dat, jež umožňuje vytvoření kompletních samostatných 

finančních výkazů, vč. rozvah což umožňuje zlepšení strategického řízení a manažerského 

rozhodování. 

1.4 STRUKTURA PRÁCE 

V úvodní části disertační práce jsou vymezena teoretická východiska řešené 

problematiky řízení, strategie, reportingu, controllingu a diverzifikace společnosti. 

Řešení problematiky integrovaného systému reportingu pro diverzifikovanou 

metalurgickou společnost je postaveno na analýze a návrhu vlastního řešení ve 

společnosti Hayes Lemmerz Czech, s.r.o., nyní Maxion Wheels Czech s.r.o. 

Zobecněním poznatků z uvedené studie praktického zpracování bude v závěru 

práce navržena koncepce obecného řešení nastavení účetních systémů pro reportování 

kompletních finančních dat pro různé segmenty v diverzifikované společnosti. 
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2 MANAGEMENT/ŘÍZENÍ PODNIKU 

Management je procesem koordinace pracovních aktivit lidí tak, aby byly 

provedeny účinně a efektivně. Samozřejmě, že s touto činností souvisí další nástroje 

řízení, jako jsou plánování, organizování, vedení a následná kontrola, které vedou k 

dosažení stanovených cílů organizace. [3] 

Proces managementu je soubor trvale probíhajících rozhodnutí a pracovních 

aktivit. V tomto procesu hrají významnou funkci i role a dovednosti manažerů, které 

představují specifickou kategorií chování a schopnosti manažerů. Jiný pohled na to, co 

manažeři dělají, představují systémy managementu. Systém, znamená soubor vnitřně 

propojených a vnitřně závislých částí, které tvoří jednotný celek. Existují dva základní typy 

systémů: uzavřený a otevřený. Uzavřené systémy nejsou ničím ovlivněny a nemají 

interakci se svým prostředím. Naopak otevřené systémy jsou v dynamickém interaktivním 

vztahu s prostředím. Mluvíme-li o systémech organizací, máme na mysli otevřené 

systémy, tedy to, že organizace je v trvalé interakci se svým prostředím. [10]  

Organizace získává vstupy (zdroje) z vnějšího prostředí a zpracovává a mění tyto 

zdroje ve výstupy, které vstupují do vnějšího prostředí a pohybují se v něm. Organizace je 

vůči svému prostředí otevřená a je sním v trvalé interakci. 

Management není (a nemůže být) založen na jednoduchých principech. Různé 

měnící se situace vyžadují, aby manažeři využívali různé přístupy a techniky. Založení 

podniku vyžaduje jiné aktivity a rozhodování, než řízení týmů jednotlivých útvarů ve velké 

korporaci. Kontingenční hledisko (často také nazývané situační nebo alternativní přístup) 

zdůrazňuje nezbytnost různých způsobů řízení, protože se liší jak organizace, tak i 

okolnosti, ve kterých fungují. To znamená, že manažeři musí „číst“ a pokoušet se 

interpretovat možnosti, které přinesla daná situace, a to před tím, než rozhodnou o tom 

nejlepším způsobu jak pracovat s lidmi a koordinovat jejich pracovní činnosti. Tento 

přístup je logický, protože organizace a dokonce jednotky v rámci těchto organizací jsou 

diverzifikované, a to z hlediska velikosti, cílů, způsobu výkonu anebo sortimentu, apod. 

Hlavní význam kontingenčního přístupu spočívá v tom, že zdůvodňuje názor, podle něhož 

neexistují jednoduchá a univerzální pravidla pro manažery, tedy pro řízení společnosti. 
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2.1 KONCEPCE ŘÍZENÍ PODNIKU 

Úspěšné konstruktivní řízení musí dnes rozvíjet tyto schopnosti: 

 schopnost přizpůsobení, tj. schopnost systému přizpůsobit se měnícím okolním 

podmínkám, ať aktivně nebo reaktivně, 

 schopnost pokroku, tj. schopnost dalšího rozvoje systému na základě inovací, 

motivace, znalostí, individuálního a kolektivního studia a studia organizace (tzv. 

učící se organizace) na základě (často krizových) zkušeností a předvídavostí, 

 vytváření a péče o klíčové schopnosti řídících pracovníků a zaměstnanců, jako 

základu pro budoucí výkony a inovace,  

 zdůraznění hodnoty pro zákazníka (anglicky customer value); pro organizaci to 

znamená věnovat velkou pozornost spokojenosti zákazníků, neboť jen trvale 

spokojeni zákazníci vytvářejí trvale poptávku po výkonech podniku, tvoří tak tržby 

z obratu, umožnují zisky a tím růst vlastního kapitálu a tržní hodnoty podniku, 

 promyšlenou rovnováhu různých investorů, 

 úsilí o růst hodnoty podniku pro vlastníky (anglicky shareholder value) na základě 

koncepce ke zvýšení vlastního kapitálu, hodnoty pro zákazníka a zájmu ostatních 

investorů, 

 systematický management příležitostí a rizik, 

 silné zdůraznění managementu lidských zdrojů ve smyslu podpory vhodných 

pracovníků vhodných pro určité úlohy,  

 management tvorby hodnot, tzn. systematické uchování osvědčeného, průběžné 

vytváření budoucích struktur a řešení problémů a vzdání se neužitečných 

schopností, výkonů, struktur a určitých událostí a také jejich odnaučení. 

Z toho vyplývá záměr vytvoření trvale nosného základu pro konstrukci podniku, 

který respektuje zájmy všech investorů a který se může dále v rozmanitých okolních 

situacích úspěšně rozvíjet díky ochotnému a schopnému a managementu. Tento záměr 

„plánované evoluce“ by měl dodržovat profesionální management a jej podporující 

controlling.  
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2.2 CÍLE A METODY ŘÍZENÍ 

Nejdůležitějším cílem profesionální řízení podniků je jejich trvale udržení. Trvale 

přitom znamená vzít v úvahu společenské, ekonomické, sociální a ekologické aspekty 

rozhodování managementu. 

Pro to, aby mohly přežít, musí systémy nejdříve rozvinout, příp. pečovat o určité 

vlastnosti. Zvláště z hlediska aspektu dynamiky a komplexnosti musí podnik – podobně 

jako loď – mít a případně rozvíjet schopnost nenechat se ovlivnit měnícími se klimatickými 

větrnými podmínkami a dodržet kurz. K tomu je zapotřebí nejen zkušená a profesionálně 

se chovající posádka, ale také loď s určitými vlastnosti. Podstatná z hlediska top 

managementu je její ovladatelnost. 

Typ lodi se musí přizpůsobit vodě, proudu, větru a klimatickým podmínkám a také 

cíli a předpokládané plavbě zpět, stejně jako se musí přizpůsobit obchodní model podniku 

okolním, tržním a konkurenčním podmínkám (viz Obr. 1). 

 Plachetnice s posádkou je produktivní, sociální systém, který se plaví k určitému 

cíli např. při závodu plachetnic. Členové posádky jedné lodi mají funkce jako v 

reálném podniku. 

 Je to otevřený systém, který je vystaven vlivům svého okolí. 

 Řízení lodi lze s řízením podniku dobře porovnat. Doba a napnuté plachty 

rozhodují o správném kurzu k úspěchu v závodu nebo do cílového přístavu. 

 Loď společně s posádkou je adaptivní, komplexní dynamický systém. 
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Obr. 1 Podnik jako plachetnice 

Strukturální přizpůsobivost značí schopnost podniku vyvolat vlastím přičiněním 

změnu, tzn. určitou operativností ovlivnit v každém okamžiku v plném rozsahu a také za 

nepříznivých podmínek celý systém k plnění úkolů podniku ve prospěch všech investorů. 

Cílem managementu a všech pracovníků musí být proto vytvoření a udržení materiálních 

a nemateriálních předpokladů, aby se systém rozvíjel zcela vitálně a činorodě.  

Pro trvalé zajištění operativnost managementu, případě ovladatelnosti podniku je 

zapotřebí: 

 zajištění schopnosti anticipace a adaptace, 

 zajištění schopnosti koordinace, 

 zajištění realizace plánu v podniku. 

Schopnosti anticipace se rozumí schopnost správně předvídat, předjímat příp. 

odhadnout možné budoucí události pomocí tzv. slabých signálů. Schopnost adaptace 

znamená přizpůsobovat podnikové struktury strategii, řídící chování atd. proaktivně, tzn. 

Než nás konkurence, normy nebo čas donutí. Schopnost koordinace znamená aktivity 
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založené na dělbě práce postupně sladit s ohledem na společný cíl z hlediska více aspektů. 

Realizací myslíme provádění plánu, případně převedení myšlenek do reality.  

Teprve dalším krokem může být úvaha o konkrétních věcných a formálních cílech, 

případně cílovém systému, o který je usilováno. Ve výdělečných podnicích dominuje jako 

formální cíl zpravidla zisk případně rentabilita, jiné parametry, jako např. podíl na trhu, 

nárůst na trhu, obrat, minimální hrubé rozpětí, kvalita personálu nebo likvidita, mají v 

poměru k tomu povahu prostředku vedlejších podmínek. V neziskových organizacích jsou 

na místo monetárně vyjádřitelného zisku výkonové cíle (meritorní cíle), které mají 

definovat úsilí vynaložené podnikem zájmovým skupinám (např. pacientům nemocnic, 

studujícím nebo televizním divákům). 

Cíl udržení operativnosti spočívá obecně jak v zájmu akcionářů, managementu, tak 

také zpravidla v zájmu investorů. Cíli udržení stavu podniku odporuje, když řídící 

pracovníci například: 

 na jedné straně rozdělí vysoké zisky a na druhé straně zanedbávají investice nebo 

údržbu podniku,  

 na jedné straně sice produkují vynikající kvalitu, na druhé straně zneužívají vůči 

dodavatelům tržní moc podniku, 

 na jedné straně berou špičkové platy, na druhé straně přijímají zřejmě chybná 

rozhodnutí s negativními důsledky pro investory a podniky, 

 vyplácejí pracovnicím a pracovníkům relativně nízké mzdy, na druhé straně sami 

neschválí žádné bonifikace nebo „zlaté padáky“. 

Dále je důležité vytvořit a zajistit vyrovnaný poměr mezi cenou a výkonem a 

relativní spokojenost pokud možno co nejvíce investorů. Toto vyrovnání není žádný 

jednorázový akt, ale vyžaduje neustálou bdělost, kreativitu a úsilí za použití rozmanitých 

zdrojů jako jsou finanční prostředky, dobře vyškolené pracovnice a pracovníci, know-how 

a kontakty (anglicky networking). 

K dosažení hlavního cíle, tj. zajištění životnosti a operativnosti podniku musí být 

management aktivní v těchto třech úrovních případně polích: 

 normativní podnikové řízení, 
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 strategické podnikové řízení,  

 operativní podnikové řízení. 

2.2.1 Normativní podnikové řízení 

Na normativní úrovni je úkolem řízení přemýšlet o smyslu a účelu podnikové 

identity, navrhovat scénáře možné budoucnosti a podnikové zásady, z nich odvíjet 

podnikové vize, formulovat je jako příklad a vést k tomu pracovníky a zavést vědomě tyto 

myšlenky a hodnoty do běžné činnosti podniku [43]. Norma znamená, co a jak má v 

podniku být. Jedná se o podnikovou politiku.  

Hodnoty mají v dnešním hospodářském životě mezi mnohými aspekty, které 

uvádíme jako příklad, zvláštní význam: 

 Jedná se v opatřeních na snížení personálních výdajů jen o propouštění lidí, nebo 

jde také o lidi, osobnosti a nositele know-how? 

 Proč neplatí medicínská zásada „především neškodit“ (latinsky Primum non 

nocere) dnes v plném rozsahu např. také v jiných oborech? 

 Neměl by se dnes úspěch v podniku chápat jako životní úspěch ve smyslu 

„zanechání trvalých stop“, než jej krátkozrace měřit jako rychlé osobní, materiální 

bohatství? 

 Jaké negativní účinky má šikana na pracovišti (anglicky mobbing) na pracovníky 

podniku? 

Normativní management má poskytovat rámec, v němž se vyvíjí strategie, 

operativně se provádějí, pracovníci jsou činní a přinášejí výkony.  

2.2.2 Strategické podnikové řízení  

Strategie označuje opatření, která slouží k tomu, aby se hledal, vytvářel a případně 

udržel potenciál úspěchu [13, 28], tzn. předpoklady budoucích úspěchů. Takovými 

potenciály jsou např. dobře zaškolené pracovnice a pracovníci, příznivá struktura nákladů, 

výkonní dodavatelé, solventní zákazníci, příp. výkonní příjemci, pozitivní image, příslušné 

spotřební výrobky aj., především ale rozhodné řízení (top management). Přesvědčivý 

stručný popis potenciálu lze vytvořit uvedením substantiv a vhodných adjektiv.  
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Potenciály úspěchu tvoří horní hranici dlouhodobých možností úspěchu, musí být 

logicky k dispozici nejpozději poté, když začneme usilovat o úspěch (tj. zvyšuje se zisk, 

příp. se snižuje ztráta nebo meritorní úspěch v neziskových organizacích) a jejich vytváření 

nastává v relativně dlouhém časovém horizontu. Úspěch by se měl chápat jak v 

pagatorních (ve smyslu výnosů a účetních nákladů), tak také v kalkulačních (ve smyslu 

výkonů a nákladů) souvislostech. Potenciály úspěchu mají tyto vlastnosti: 

 Nejsou konkurenty napodobovány anebo jen obtížně, např. vymyšlená nabídka 

služeb nebo osobní životopis. Produkty zkopírované od jiných společností mají 

proto vzhledem k silně narůstajícímu konkurenčnímu tlaku zřídka charakter 

potencionálního úspěchu.  

 Potenciály úspěchu se vztahují (pravděpodobně) na budoucí relevantní 

konkurenční přednosti a faktory úspěchy na trhu. 

 Potenciály úspěchu by měly trvale působit a starat se stále o úspěch. 

Strategickou pozici úspěchu a s ní spojenou problematiku zkoumá a analyzuje 

Pűmoin [34]. Od pojmu potenciál úspěchu je nutno odlišit pojem faktor úspěchu: Faktor 

úspěchu je spíše objektivní veličina, která je na určitém trhu rozhodující pro obchodní 

úspěch, např. kvalita výrobku, vysoký stupeň servisu, non stop horká linka pro zákazníky, 

nebo přesnost dodávek. Potenciál a faktor úspěchu se vzájemně chovají jako klíč a dveře: 

mohou přinést podniku např. na základě inovativní palety výrobků (potenciál úspěchu) 

požadovaný výkon na trhu v žádané formě (faktor úspěchu), mohou se znovu použít, což 

nemůže udělat konkurent.  

Strategická opatření jsou základními směrodatnými opatřeními, která mají – v 

rámci normativního řízení – ze strany rámce operativního řízení zavádět přeměnu strategií 

a jednání a rozhodnutí do denní činnosti. [19] 

2.2.3 Operativní podnikové řízení 

Strategická rozhodnutí a strategické koncepce na různých úrovních podniku tvoří 

předpoklady, výchozí a související body pro operativní rozhodnutí a každodenní činnost. 

[44]. 
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Operativnost označuje opatření, které slouží k využívání potenciálu úspěchu, např. 

účinným osobním nasazením, cíleným rozvojem nového managementu, intenzivním 

zpracováním nově otevřených trhů nebo využitím známé úrovně značky pro podobný 

nový výrobek, vedením jednání o prodejních cenách se zákazníky, starostí o pacienty, 

žadatele nebo studující, průběhem pořizování nákupů v obchodní společnosti, finančními 

možnostmi, včasným vyhodnocením hlášení o dani z obratu aj. Operativními opatřeními 

by měl, příp. může, vzniknout z potenciálu úspěchu úspěch (výnos) a později likvidita. 

V literatuře se v hojné míře vyskytuje ještě pojem taktika a rozdělení 

managementu nebo plánování na tři části: strategii – taktiku – operativnost [42]. Taktika 

však už do výše uvedeného přehledu pojmů z důvodu obsahu nepatří. 

Použijeme-li jednoduchý jmenovatel, můžeme říci: ve strategii jde o to dělat 

správné věci, při operativnosti naproti tomu správně dělat věci. 

Souhrnně tento navigační systém řídících příp. regulačních veličin ukazuje obrázek 

2. 

 

Obr. 2 Navigační systém řízení 

Z toho můžeme odvodit tyto významné poznatky (modifikováno dle [13]): 

 Operativní řízení musí také probíhat v rámci strategického řízení a odvíjet se jako 

strategické a operativní řízení v rámci normativního řízení. Pokud bude jedna z 

těchto částí chybět v navigačním systému podniku, existuje riziko pro dosažení 

hlavního cíle podniku. 
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 Systém řídících veličin je vybudován na základě logiky, jiné přístupy k cílovým 

systémům nebo strategiím, jako např. Porterův model pěti sil, ale jen na základě 

přiměřenosti. V systému řídících veličin je důležitý pojem dopředné řízení. 

„Dopředné řízení znamená něco včas zaznamenat a řídit podle toho své chování“ 

[13]. 

 Schopnost udržet platební schopnost podniku je nejdůležitějším předpokladem 

jeho životaschopnosti. Strategické nebo operativní úspěchy mohou být ještě velké, 

když však podnik nesplní úplně nebo přesně své závazky, jde do konkurzu. 

Nelikvidita je jedním ze dvou konkurzních důvodů. 

 Pro likviditu je úspěch veličinou dopředného řízení, tzn. logicky předsunutou řídící 

jednotkou (hnací síla, „driver“). Účinek dopředného řízení úspěchu pro likviditu 

spočívá v tom, že po uplynutí dohodnuté doby splatnosti (doba splatnosti 

pohledávek a závazků) se výnos (příjem) stane platbou, příp. náklad (výdaj) se 

stane výplatou. Pokud chybí výnos, příp. příjem, dostaví se dříve nebo později stav 

nouze při likviditě. Proto jsou platební podmínky a platební chování hybnou pákou 

pro pozdější tok peněz (cash flow). Mnohé podniky mají problém s likviditou, 

protože nemohou v období klesající zaměstnanosti včas snižovat efektivní čerpání 

nákladů, které jim snižují obraty. 

 Stav likvidity může být ještě uspokojivý, i když se stav výnosů již zhoršil. Proto lze 

rozhodnutí opírat se jen o finanční plán případně stav nebo výpočet finančních 

toků posuzovat jako špatné řízení (anglicky missmanagement), protože nevěnuje 

pozornost prevenci likvidity. 

 Naopak dočasně špatný stav likvidity může být doprovázen dobrým stavem 

výnosů, např. v důsledku neefektivního vymáhání pohledávek nebo špatných 

rozhodnutí finančního řízení (anglicky cash management). Stav likvidity nelze 

proto omezovat jen na stav výnosů, naopak je tento závěr zase logiky správný a 

důležitý, protože je prozíravý. 

 Úspěch předchází likviditě z hlediska příčinných a časových souvislostí stejně, jako 

potenciály úspěchu veličinám úspěchu. V řetězci účinnosti platí: řízení úspěchu je 

stejně tak prevencí likvidity, jako je řízení potenciálu úspěchu prevencí úspěchu. 
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 Stav výnosů může být ještě uspokojivý, ačkoliv se kvalita nebo počet potenciálních 

úspěchů již zhoršil, příp. zmenšil. Proto nelze ze stavu majetku, financí a výnosů, 

příp. z měsíční nebo roční závěrky, usuzovat na potenciály podniku. 

 Naopak špatný stav výnosů v daném roce může být provázen dobrým stavem 

potenciálu úspěchu, např. když nově zavedený výrobek ještě nedosáhl bodu 

zvratu, nebo když se na základě vyšších investic do realit zvýší odpisy. Známkou 

špatného řízení by v této situaci snad bylo vyřadit opět tento výrobek ze 

sortimentu, šetřit náklady na výzkum a vývoj nebo u potenciálu úspěchu v oblasti 

pracovníků ušetřit na podnikovém vzdělání a dalším vzdělávání. 

V praxi se zde dělají nejčastější chyby, když se např. s ohledem na roční uzávěrku 

nebo další termín podávaní zpráv pozastaví investice nebo se zkrátí výdaje nebo se odloží 

na pozdější dobu, aby se nezhoršil obraz výnosů daného období. Zde se krátkodobé 

myšlení stává krátkozrakým myšlením, což nutně vede k erozi potenciálu úspěchu. 

 Jedná se o krátkodobě krátkozraké rozhodnutí namísto potřebného strategicky 

prozíravého rozhodnutí. 

 Ze stavu výnosů nelze posuzovat kvalitu nebo počet potenciálu úspěchu, naopak je 

tento závěr zase logicky správný a důležitý, protože je prozíravý. 

 Veličinami dopředného řízení pro potenciály úspěchu jsou hodnoty a normy. 

Teprve když jsou vize, etika a vzor v celém podniku rozčleněny a zažity, mohou 

pracovníci, kteří jsou k tomu „vhodní“, usilovat o přijatelné potenciály úspěchu a 

úspěch pro všechny investory a dosáhnout jich. 

 Zvláštní význam pro management na všech úrovních má faktor času: 

nedodržovanou prevenci úspěchu nebo likvidity nelze pak již ani s největším úsilím 

dohonit, protože už nezbývá dost času. Zanedbaná strategie nemůže už proto být 

kompenzována ani usilovnou operativní činností. 

Souvislosti mezi potenciály úspěchu, úspěchem a likviditou sleduje logika 

podnikové ekonomiky. Vynaložením nákladů se vytvářejí opět normy a hodnoty, příp. se o 

ně pečuje, investicemi nebo náklady, příp. výdaji (např. výzkum a vývoj), se vytváření a 

péče o potenciály úspěchu posiluje. Souvislosti mezi podnikovými normami, potenciály 

úspěchu, úspěchem a likviditou jsou uvedeny na obrázku 3. 
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Obr. 3 Souvislost mezi cílovými veličinami v navigačním systému  

Čtyřstupňový systém řídících veličin nahrazuje – což není intersubjektivně 

jednoznačně možné – definici pojmů dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý. Strategická 

rozhodnutí mají dlouhou, zpravidla víceletou dobu účinku, strategické plánování je 

většinou rozloženo na tři až pět let. Plánování rozpočtu a rozhodnutí v rámci schváleného 

rozpočtu mají zpravidla krátký, tzn. většinou roční časový horizont, ale komponenty času 

neurčují obsahy strategií a operací. Co je krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé, 

musí stanovit každý podnik sám.  

Řídící pracovníci musí dnes ovládat úkoly jak v normativní, strategické, tak i 

operativní oblasti profesionálně. Zkušenosti z praxe dokládají však, jako i četné empirické 

výzkumy, nedostatek v normativní a strategické oblasti zvláště v malých a středních 

podnicích a neziskových organizacích. 

Zkušenosti z praxe kromě toho ještě ukazují, že v podniku zabere běžná 

každodenní činnost větší část kapacity řídících pracovníků. Také empirické studie dokládají 

jednoznačně, že v každodenní činnosti řídících pracovníků to co je považováno za 

neodkladné, tedy zvláště úlohy v cash managementu, vytlačuje v operativním řízení to 

důležité, ale ne neodkladné, tedy zvláště úlohy normativního a strategického řízení (viz 

Tab. 1). 
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Tab. 1 Různě vnímaná neodkladnost a význam úkolů 

Úroveň řízení / 
regulace 

Význam pro životaschopnost podniku Neodkladnost 

normativní řízení zásadní žádná / malá 

strategické řízení velmi důležitý malá / střední 

řízení úspěchu důležitý střední/vysoká 

řízený likvidity 
denně plněná vedlejší podmínka pro 
životaschopnost podniku 

velmi vysoká 

Tyto zákonitosti byly – podle Greshamova zákona z publikace Základy 

národohospodářské nauky [38] – známy jako Greshmanův zákon plánování. Jeho 

základem je, že v podniku vytlačují programované činnosti neprogramované. To „špatné“ 

v programovaných (rutinních) činnostech spočívá v tom, že podnik je proti změnám v 

okolí neflexibilní, protože rutiny mají tendenci přetrvávat a také se potom používají, když 

je zapotřebí inovací, příp. strategické analýzy a plánování. To „dobré“ na rutinách je to, že 

stabilizují podnik a usnadňují koordinaci. Management musí být svým controllingem 

rovněž stále informován o normativní roli a stavu strategických rezerv a také o jejich 

operativním využití. V případě potřeby musí být controlling k dispozici s přiměřenými 

analýzami a iniciativami („doručovací dluh“ controllingu). Na druhé straně musí 

management vyžadovat od controllingu dodatečnou podporu a poradenské iniciativy 

(odběrný dluh). 
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3 INFORMACE PRO ŘÍZENÍ PODNIKU 

Řízení znamená muset se rozhodovat v podmínkách nejistoty. Kvalita takových 

rozhodnutí závisí do značné míry na kvalitě a kvantitě předložených informací [22, 32]. 

 Vhodnosti informací, příp. zdroje (problém kvality). 

 Aktuálnosti informací (problém času). 

Controlling musí mít pro získávání informací přístup k příslušným oblastem 

obchodní činnosti. Množství informací musí být v souladu s kapacitou zpracování 

zákazníků controllingu, vhodnost je posuzována z pohledu příjemce a aktuálnost je jako 

kritérium důležitější než přesnost informace. 

3.1 CONTROLLING VERSUS ÚČETNICTVÍ 

K účetnictví má controlling zvlášť úzký vztah, protože historicky vzato, controlling 

se vyvinul z účetnictví a bez jeho údajů nemůže plnit své úkoly. [17, 23] 

Účetnictví lze rozdělit na externí (finanční účetnictví s bilancí a výsledovkou) a 

interní (nákladové účetnictví). Obě jsou základními datovými systému controllingu a musí 

proto z hlediska kvality odpovídat standardům controllingu. Tabulka 2 ukazuje základní 

charakteristiky externího a interního účetnictví ve srovnání s controllingem. 

V pracovním procesu potřebuje controlling data finančního účetnictví a 

nákladového účetnictví například v těchto případech: 

 Controlling potřebuje data saldokont odběratelů k odhadnutí rizika nezaplacení (tj. 

platební riziko). 

 Controlling potřebuje bilanci ke stanovení operativních ukazatelů. 

 Controlling potřebuje údaje o investičním majetku jako pomocný prostředek 

kontroly investičního plánu. 

 Controlling potřebuje data účtování nákladů podle druhu ke stanovení bodu zvratu 

a cash-flow. 

 Controlling potřebuje procesní náklady pro účely srovnávání (benchmarking). 
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 Controlling potřebuje data bilance úspěšnosti segmentů odbytu, aby mohl vytvořit 

návrhy pro optimalizaci sortimentu. 

Odlišnosti měření výsledku podniku v externím a interním podnikovém finančním 

účetnictví brání řízení podniku, protože zásobování kapitálových trhů věrohodnými a 

jednotnými finančními údaji vyžaduje za určitých okolností obsáhlá vysvětlení ve 

výročních zprávách, vysvětlování investorům způsobu zjišťování skutečných příp. 

plánovaných plateb je organizačně značně složité a vyžaduje komplexnost např. vnitřními 

účetními mechanismy. Proto existuje především v koncernovém účetnictví trend ke 

sjednocení interního a externího účetnictví, zvláště prostřednictvím IFRS [29]. Současně 

však mezinárodně činné společnosti respektují ještě množství místních (zahraničních) 

rámcových podmínek a účetních norem. 

Tab. 2 Účetnictví versus controlling 

Kritérium Externí účetnictví Interní účetnictví Controlling 

postup týká se plateb týká se plateb 
týká se hodnot, 
strategií a příjemce 

zaměření 
platby musí být 
v pořádku 

platby musí být v 
pořádku 

platby musí být 
zařazeny mezi 
opatření 

časová 
souvislost 

orientováno na 
minulost 

orientováno na 
minulost/budoucnost 

orientován na 
budoucnost 

orientace 
na dokumentaci a 
rozhodování 

na dokumentaci a 
rozhodování 

na rozhodování 

zásady 
zásady správného 
účtování a bilancování 

- zásady controllingu 

kultura platby byly odeslány platby byly odeslány 

platby byly 
odeslány, 
interpretovány příp. 
„prodáno“ 

postup exaktní exaktní zhruba, ale aktuálně 

priorita 
přesnost před 
aktuálností 

přesnost před 
aktuálností 

aktuálnost před 
přesností 

jazyk odborný jazyk odborný jazyk 
odborný jazyk 
přeložený do jazyka 
příjemce 

právní základ 
ano, normotvorná 
tvorba 

ne, žádné normy ne, žádné normy 

výstup 
(příklady) 

listiny zůstatků, osobní 
konta, zpráva o stavu 
investičního majetku, 
roční uzávěrka 

podnikový převodní 
list, výkaz provozního 
výsledku, kalkulace, 
pravidelný výkaz 

zprávy, návrhy, 
opatření, kontroly, 
systém plánování 
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hospodaření, zprávy, 

příjemci 

majitelé, věřitelé, 
zákazníci, finanční 
úřady, dodavatelé, 
auditoři, management, 
controlling 

majitelé, vedení, 
dozorčí orgány, 
zaměstnanci, 
controlling 

majitelé, 
management, 
dozorčí orgány, 
zaměstnanci, 
účetnictví 

předpisy 

podnikový zákoník, 
akciový zákon, zákon o 
společnostech 
s ručením omezeným, 
IFRS, US-GAPP, daňové 
zákony  

specifické podnikové 
normy 

 

3.2 DEFINICE PROVOZNÍCH SEGMENTŮ V SOULADU S IFRS 8 

IFRS 8 definuje provozní segmenty jako části účetní jednotky [31]: 

 které se zabývají podnikatelskými aktivitami, jež mohou přinášet výnosy /158 

(včetně vnitropodnikových výnosů z předání výkonů mezi vnitropodnikovými 

útvary), a na dosažení výnosů jsou v rámci segmentu vynakládány náklady, 

 u kterých je provozní výsledek pravidelně vyhodnocován vedením účetní jednotky 

a slouží jako podklad pro rozhodování o alokaci prostředků účetní jednotky na 

jednotlivé provozní aktivity, 

 o kterých jsou dostupné účetní informace v rámci vnitropodnikového účetnictví. 

Z definice segmentu je patrné silné sepětí informací požadovaných v IFRS a 

vnitropodnikové struktury řízení účetní jednotky. Činnost provozního segmentu je obvykle 

samostatně plánována, její výsledky jsou odděleně sledovány a vyhodnocovány, v čele 

segmentu stojí vedení, které „skládá účty“ vedení účetní jednotky. Na základě výsledků 

provozního segmentu jsou v budoucnu buď na tento segment alokovány další prostředky 

za účelem jeho dalšího rozvoje, nebo může být jeho činnost naopak omezována. 

Vedení společnosti může užívat informace o vnitropodnikových aktivitách utříděné 

z různých hledisek (různé „sady“ informací). Například ve výrobním podniku mohou být 

sledovány jak informace o jednotlivých vnitropodnikových útvarech, zabývajících se 

různými fázemi výroby, tak zároveň budou pro řízení společnosti připravovány i informace 

o jednotlivých vyráběných výrobcích (podklady pro rozhodnutí o sortimentu výrobků), či o 

jejich hlavních odbytištích. Standard v případě existence vnitropodnikových informací, 
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které se navzájem překrývají, protože reprezentují různé úhly pohledu na činnost 

podniku, vyžaduje, aby účetní jednotka zvolila při definici segmentů (tedy při volbě 

konkrétní „sady“ informací) ten pohled, který se stal základem rozčlenění účetní jednotky 

na jednotlivé oblasti, za které jsou zodpovědní konkrétní manažeři. Pragmaticky se zde 

vychází z úvahy, že vedení účetní jednotky při rozkladu odpovědnosti na jednotlivé 

manažery vychází primárně z toho, které oblasti jsou pro účetní jednotku rozhodující či 

rizikové. Pokud je při vnitropodnikovém řízení více osob odpovědno za vzájemně se 

částečně překrývající oblasti, zvolí účetní jednotka za provozní segmenty ty oblasti, které 

jsou pro uživatele účetních informací podstatnější (v souladu se základním cílem 

standardu). 

Kritérium významnosti při rozpoznání provozních segmentů 

S ohledem na princip významnosti informací definuje IFRS 8 kritéria, jejichž 

překročení determinuje samostatné vykázání segmentů, do jednoho komplexního 

segmentu, který bude samostatně vykazován. 

Kvantitativní hranice segmentu 

Účetní jednotka má odděleně vykazovat provozní segmenty, které splňují některá 

z následujících kvantitativních kritérií: 

 Vykazované výnosy (anglicky revenue) segmentu zahrnující jak výnosy externí, tak 

interní (vnitropodnikové – tedy výnosy z předání výkonů mezi útvary uvnitř účetní 

jednotky) představují 10 či více procent ze součtu výsledků všech provozních 

segmentů. 

 Absolutní hodnota výsledku hospodaření segmentu (zisku či ztráty) představuje 10 

či více procent z vykazovaných zisků (u ziskových segmentů), či 10 nebo více 

procent z absolutní hodnoty ztrát u ztrátových segmentů. 

 Hodnota aktiv představuje 10 či více procent z hodnoty aktiv všech segmentů. 

Segment, který nedosahuje tyto kvantitativní hranice, může být samostatně 

vykázán, pokud vedení účetní jednotky usoudí, že se jedná o segment, který je z hlediska 

uživatelů významný bez ohledu na jeho současně dosahované výsledky či velikost. 
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V případě menších segmentů může účetní jednotka přistoupit k jejich agregaci do 

většího segmentu, který již bude samostatně vykázán. Důležitou podmínkou standardu je, 

že pokud není vykazováno alespoň 75 % z celkových externích výnosů účetní jednotky 

v rámci výnosů účetní jednotky v rámci výnosů jednotlivých segmentů (tedy pokud součet 

výnosů segmentů netvoří minimálně 75 % z celkových výnosů vykazovaných účetní 

jednotkou), musí účetní jednotka identifikovat další segmenty a vykázat o nich informace, 

dokud není tato podmínka naplněna. 

Z hlediska vhodného počtu samostatně vykazovaných segmentů standard uvádí 

orientačně jejich počet okolo deseti. Příliš velké množství vykazovaných segmentů může 

být pro uživatele málo přehledné. 

Pravidla agregace segmentů 

Pravidla agregace segmentů do jednoho většího celku, který je samostatně 

vykazován, vychází z toho, že obdobnou dlouhodobou výkonnost (srov. základní cíl IFRS 8, 

viz výše), mohou mít pouze segmenty s podobnými ekonomickými charakteristikami.  

Segmenty by měly být podobné v každém z následujících ohledů (které standard 

uvádí výčtem): 

 obdobná povaha segmenty poskytovaných výkonů, 

 podobnost výrobního procesu, 

 obdobný typ či třída zákazníků segmentu, 

 obdobná distribuce výrobků či služeb, 

 pokud je aplikovatelný – měly by se segmenty nalézat v obdobném prostředí 

(ekonomickém a právním). 

Změny ve vykazované struktuře segmentů 

Standard upravuje i pravidla jak postupovat v případě meziroční změny struktury 

vykazovaných segmentů, která vycházejí z požadavků zachování srovnatelnosti 

(kontinuity) účetních informací. Ke změně vykazované struktury dochází buď v případě, že 

se účetní jednotka rozhodne ukončit samostatné vykazování segmentu, nebo pokud se 

začne vykazovat segment nový. Změny ve struktuře vykazovaných segmentů by měly 
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v souladu s IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby vždy vést ke 

zkvalitnění účetních informací. 

1. Ukončení vykazování segmentu 

Pokud se účetní jednotka rozhodne ukončit vykazování určitého segmentu 

například proto, že již nedosahuje kritéria významnosti daného IFRS 8, je třeba informace 

o tomto segmentu vykázat v běžném období odděleně od ostatních segmentů 

s upozorněním, že informace o daném segmentu přestanou být nadále poskytovány. 

Pokud se v budoucnu očekává likvidace daného segmentu, je třeba rovněž dodržet 

podmínky dané v rámci IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované 

činnosti. 

2. Vykazování nového segmentu 

Pokud dojde k vykazování nového segmentu například z důvodu vzrůstu jeho 

významnosti, je třeba v rámci účetní závěrky zveřejnit i výsledky segmentu za předchozí 

účetní období, aby bylo uživatelům účetních informací umožněno jejich porovnání. Toto 

zveřejnění nemusí být provedeno pouze v případě, že by informace za minulé účetní 

období nebyly zjistitelné, nebo pokud by bylo třeba věnovat na jejich zjištění neúměrně 

vysoké náklady. 

V souladu s cílem standardu by měla účetní jednotky zveřejnit: 

 obecné informace o tom, na jakém základě byly segmenty identifikovány, 

 informace umožňující zhodnotit výkonnost jednotlivých segmentů. 

Účetní jednotka by měla zveřejnit faktory, které užila pro identifikaci vykazovaných 

segmentů a uvést, jaký pohled na činnosti podniku byl základem k vytvoření jeho 

organizační struktury. Základem organizační struktury se může stát například odlišnost 

výkonů (produktů či služeb) jednotlivých vnitropodnikových útvarů, různé geografické 

umístění částí podniku nebo kombinace těchto faktorů. 

Informace o jednotlivých vykazovaných segmentech 

Účetní jednotka by měla za každý samostatně vykazovaný segment zveřejnit 

následující informace: 
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 typy produktů či služeb, z nichž provozní segment dosahuje výnosy, 

 výsledek (zisk/ztrátu) segmentu, 

 hodnotu aktiv segmentu, 

 závazky segmentu (pokud je jejich hodnota pravidelně sledována pro účely 

vnitropodnikového řízení). 

Z hlediska dosahovaného výsledku segmentu standard vyžaduje zveřejnění 

podrobnějších informací v případě, že jsou pravidelně kontrolovány vedením podniku, i 

když nejsou (podle vnitropodnikových pravidel) součástí výsledku hospodaření segmentu 

(zde se může jednat například o úroky, ale i odpisy, které mohou i nemusejí být na 

segment alokovány) Jedná se zejména o následující informace: 

 externí tržby segmentu, 

 výnosy z vnitropodnikových transakcí s ostatními segmenty, 

 výnosové úroky, 

 nákladové úroky, 

 odpisy, 

 významné položky výnosů či nákladů (tak jak jsou definovány v IAS 1 – Sestavování 

a zveřejnění účetní závěrky v části věnované minimálnímu obsahu zveřejňovaných 

informací ve výsledovce). 

Nákladové a výnosové úroky není možno kompenzovat. 

Informace mimo zveřejňované segmenty 

Poskytované informace o vnitropodnikových segmentech jsou omezené určitým 

úhlem pohledu na činnost podniku, který však z hlediska informačních potřeb uživatelů 

nemusí být dostačující. Proto standard vyžaduje ještě další informace, které by měla 

účetní jednotka poskytnout na základě požadavků standardu v každém případě (buď je 

podává v rámci informací o segmentech, nebo je zveřejní zvlášť) Zveřejnění všech těchto 

informací má opět vycházet z informací, které jsou podávány v daných oblastech vedení 

účetní jednotky. Ve všech následujících oblastech však standard zároveň umožňuje, aby 

účetní jednotka požadované informace nezjišťovala a nezveřejňovala, pokud by náklady 

vynaložené na zjištění těchto informací převýšily užitek z nich získaný. 
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Jedná se o následující zveřejňované skutečnosti: 

1. Informace o produktech a službách 

Účetní jednotka by měla zveřejnit informace o každém produktu či službě (či o 

skupinách podobných produktů či služeb), z nichž dosahuje externí výnosy. 

2. Informace o geografických oblastech 

Účetní jednotka má z geografického hlediska zveřejnit jednak informace o 

významných odbytištích, jednak o geografickém umístění aktiv účetní jednotky. Externí 

výnosy podle jednotlivých odbytišť by měly být zveřejněny minimálně v rozčlenění na 

výnosy z tuzemska a ze zahraničí, významná zahraniční odbytiště by měla být zveřejněna 

odděleně. Pokud má účetní jednotka alokována dlouhodobá aktiva v zahraničí, zveřejní 

minimálně informaci o celkové hodnotě dlouhodobých aktiv (mimo finanční aktiva), která 

jsou umístěna v tuzemsku a které jsou umístěna v zahraničí. V případě, že jsou aktiva 

v některé ze zahraničních zemí významná, jsou zveřejněna odděleně. 

3. Informace o významných zákaznících 

Za významného zákazníka je považován zákazník, jehož podíl na celkových 

výnosech účetní jednotky překročí 10 procent. 

Oceňování 

Všechny vykazované informace, které jsou požadovány v rámci IFRS 8 (viz výše), 

mají být v souladu s tímto standardem oceněny pro účely jejich zveřejnění stejným 

způsobem, jaký je využíván při podávání informací pro vnitropodnikové řízení účetní 

jednotky. Jinými slovy – využíván při podávání informací pro vnitropodnikové řízení účetní 

jednotky. Jinými slovy – účetní jednotka použije stejného ocenění, jakého využívá ve svém 

vnitropodnikovém účetnictví. 

Úpravy, eliminace či alokace nákladů a výnosů, které vyžadují jednotlivé standardy 

pro účely zjištění výsledku hospodaření a sestavení účetních výkazů za účetní jednotku 

jako celek, jsou pro účely vykazování výsledků jednotlivých segmentů prováděny pouze 

v tom případě, že jsou tyto používány i při přípravě informací pro vedení účetní jednotky. 

Obdobně jsou za segment vykazovány pouze taková aktiva a závazky a v takovém 
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ocenění, které je používáno pro informace určené vedení účetní jednotky. V případě, že 

účetní jednotka používá při přípravě vnitropodnikových informací pro vedení podniku 

alternativně různých způsobů ocenění, užijí se pro vykázání informací o segmentech ty 

oceňovací přístupy, o nichž vedení účetní jednotky věří, že jsou nejblíže požadavkům na 

ocenění, které kladou standardy na ocenění jednotlivých položek účetních výkazů. 

Účetní jednotka musí ale zároveň zveřejnit informace o nejdůležitějších rozdílech 

mezi oceňováním pro účely zjištění vnitropodnikového výsledku hospodaření a pro účely 

zjištění výsledku hospodaření za celou účetní jednotku (v souladu s IFRS), obdobně i 

rozdílné přístupy užité k ocenění aktiv a závazků. Pokud došlo ke změnám metod v rámci 

oceňování pro vnitropodnikové účely, je účetní jednotka povinna kvantifikovat efekt 

změny metody na výsledek segmentu. 

Účetní jednotky je rovněž povinna informovat uživatele účetních informací, pokud 

nejsou účetní informace o jednotlivých segmentech navzájem plně porovnatelné 

v důsledku nestejného přístupu k alokaci nákladů a výnosů na jednotlivé segmenty 

(například pokud jsou odpisy na některé samostatně vykazované segmenty alokovány a 

na jiné nikoliv). 

Účetní jednotka také musí provést sesouhlasení výsledků vykazovaných za 

segmenty a za celou účetní jednotku, obdobně i sesouhlasení výše aktiv a závazků. 

3.3 PRACOVNÍ POSTUPY A METODY V PROFESIONÁLNÍM CONTROLLINGU 

Je důležité nejprve pochopit problém jako výzvu a příležitost, stejně jako důkladně 

promyslet úkol. Pracovní postup profesionálních controllerů [15] lze charakterizovat 

těmito znaky: 

 orientovanost na řešení problémů, 

 celistvost, tj. na jedné straně analyzovat všechny aspekty vytyčených úkolů a 

nalezení odpovědí, a na druhé straně zohlednit při přípravě rozhodnutí a opatření 

všechny možné vlivy včetně interakcí (efekt zpětné vazby), pozdních a vedlejších 

účinků, 

 systematičnost, tj. určitá metoda jak plně analyzovat všechny prvky pole 

působnosti a jejich vzájemné vztahy 
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 logika a psychologie, tj. na jedné straně odborně správně, ale vždy s ohledem na 

konkrétní situace a také na aspekty chování a psychické aspekty partnerů, 

především přímá otázka viny při negativní odchylce vyvolává odmítání a je lépe se 

jí vyhnout  

 sledování principů, tj. zda jsou principy controllingu dodržovány, 

 (systematické) kladení otázek. Často se osvědčila metoda otázek. Prostřednictvím 

cílených otázek byly nalezeny podstatné aspekty tématu. 

Kolik a jaké otázky controller položí, závisí na předmětu kontroly. Seznam otázek 

může vypadat např. takto: 

Otázka  Obsah  

Co?  Otázka na objekt, obsah, např. opatření. 

Kdo?  Otázka na subjekt/subjekty, např. odpovědné za realizaci plánu. 

Proč?  Otázka na důvod nebo motiv. 

Nač?  Otázka na cíl nebo účel. 

Jak?  Otázka na způsob realizace. 

Čím?   Otázka na zdroje nebo rozpočtové prostředky. 

Do (kdy)? Otázka na časové body, úseky, příp. limity (deadlines). 

Kde?  Otázka na prostorové souvislosti. 

Kolik/které? Otázka např. na veličiny hodnot, množství, pravidla atd. 

Kam?  Příklad: Kam směřuje vývoj?  

Komu?  Příklad: Komu ku prospěchu případně komu škodí? 

Jak?  Příklad: Jak se můžeme udržet ve strategickém vývoji? 

Jeden ze zvlášť provokativních druhů pro controllera z okruhu jeho (potenciálních) 

zákazníků, příp. partnerů zní: „Vždycky jsme to dělali takto …“ Tato výpověď znamená 

existenci potenciálu zlepšení a vyplatí se hledat přímo zde!  

Za účelem zvýšení kvality by měly pro dosažení cíle přijít ke slovu vhodné, 

prokazatelně efektivní metody, tj. na cíl orientované a zároveň účinné, tedy hospodárné. 
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Protože úkoly controllerů mohou být, pokud jde o: 

 úrovně vedení a činnosti (normativní vs. Strategický vs. operativní controlling), 

 stupeň novosti (úkoly, analýzy, inovace, navigace, kontroly, podávání zpráv, 

dokumentace), 

 procesní kroky, (stanovení cílů, plánování, analýza, rozhodování, řízení, informace, 

kontrola), 

 důležitost, 

 naléhavost předpokládaného vyřízení, 

 způsob vyřizování (sám, v týmu nebo jako projekt), 

 systémovost (tvoří systém nebo jsou sdružené v systému), 

zcela rozdílné, vyžaduje to také rozdílné metody (nástroje controllerů, anglicky 

controlling-tools [46]) k plnění úkolů. 

Pod metodou rozumíme systematický postup (proces) myšlení a jednání pro 

získávání znalostí podle předem stanovených pravidel. Může jít např. o metody analýzy, 

plánování, harmonizace, výpočetní a kontrolní nebo metody hledání rozhodnutí. Nástroj 

je zaměřen na konkrétní, více či méně široce definovaný účel použití.  

Nástroj slouží, z pohledu uživatele, jako prostředek k dosažení účelu tzn., že se 

stane nástrojem controllera. Stejně jako obkladač má jako svůj nástroj vodováhu, malíř 

štětec a kapitán sextant, má controller např. laptop, Excel, internet nebo mobilní telefon. 

Nástroj controllingu je často kombinací jednotlivých technik, modelů nebo koncepcí, které 

byly použity za účelem dosažení cíle v controllingu. 

Také proto je controllerům jasný imanentní charakter interdisciplinárního jednání. 

Obrázek 4 graficky znázorňuje různé druhy metod controllingu. 

K metodám jednotlivě: 

 Pod technikou rozumíme činnosti, průběh postupu a schopnosti pro praktické 

aplikace a realizaci záměru. Příklady technik v controllingu jsou např. porovnání 

plánu a skutečnosti, plánu a výhledu, analýza bodu zvratu nebo technika scénářů. 

Za každou technikou stojí vždy koncepce, příp. metoda. 
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 Model je zjednodušený, abstrahovaný popis skutečnosti nebo části skutečnosti, 

aby byly zřetelné souvislosti a hlavní struktury. Za každým modelem stojí opět 

metoda a koncepce. Příkladem pro modely v podnikové ekonomice jsou např. 

Model oceňování kapitálových aktiv (anglicky Capital Asset Pricing Model - CAPM), 

model kybernetického řídícího okruhu nebo model datového skladu ve výkaznictví. 

 Pod koncepcí rozumíme soubor myšlenek a prohlášení o realizaci většího záměru. 

Koncepce jsou jako stavební plány a zpravidla přicházejí prostřednictvím 

(logických)myšlenek a s použitím určitých metod, příp. modelů. Při jejich vytváření 

následuje systematický postup. Za každou metodou stojí určitá koncepce. 

 

Obr. 4 Druhy metod controllingu 

 Koncepce je rozsáhlý, detailní, vyzrálý koncept, jako např. strom návratnosti 

investic (ROI), koncepce křivky osvojování znalostí, model mimorozpočtového 

přístupu (anglicky Beyond Budgeting [16]) nebo koncepce hodnoty pro vlastníky 

(anglicky shareholder-value [35]) případně všech zainteresovaných stran (anglicky 

stakeholders). Samotný controlling lze chápat jako koncepci moderního řízení 

organizace. 

 Koncepce mohou být také chápány jako přístup (anglicky approach). „Přístup“ je 

také výpovědí o úhlu pohledu (aspektu), přístupu, případně navrhované cestě pro 

hledání řešení, jak je tomu např. v systémovém přístupu a přístupu zájmových 

skupin. 

Název této kapitoly sugeruje, jakoby v teorii a praxi existoval jednotný, příp. 

koordinovaný názor, jaké metody byly přičítány controllingu. Není tomu tak a nemůže 

tomu tak ani být, protože spektrum pojmu controlling a povaha controllingu jakožto 

průřezové funkce nalézá logicky ve spektru metod své pokračování. Jdeme až tak daleko, 

že řekneme, že existuje jen velmi málo základních metod controllingu. 
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Metody controllingu byly převzaty z jiných vědeckých disciplín (např. ABC analýza z 

materiálového hospodářství, životní cyklus výrobků z marketingu, brainstorming z řízení 

lidských zdrojů, funkce výrobek-odbyt z ekonomiky, řídící okruh z elektroniky a dopravní 

techniky, třístupňová prevence – diagnóza – terapie z medicíny), případně existují 

modifikace stávajících koncepcí (srov. např. koncepci portfolia). 

Metody, hovořící o nástrojích controllingu, musí splňovat čtyři kritéria: 

1. Přímo či nepřímo slouží činnostem controllingu (tzn. v souhře s dalšími metodami) 

ke zvládnutí jeho úkolů.  

2. Nemají příliš složitou a diferencovanou strukturu a provozní podmínky. Komplexně 

nebyly metody do praxe přejaty, příp. nasazeny, protože nárůst vědomostí a 

potřeb je obvykle kompenzován vysokými náklady nebo velkými nároky na 

vysvětlování a čas [7]. Kromě toho controller, pokud používá složitě objevené a 

/nebo těžko vysvětlitelné nástroje, získá relativně rychle podobu nepraktického 

vědce, a tím ztratí důvěru managementu. 

3. Metody jsou smysluplně použitelné v podnicích všech velikostí, tedy také u 

podnikatele – fyzické osoby, a v nejmenších a malých podnicích. 

4. Jsou controllery v praxi skutečně úspěšně používány. Svědčí o tom odpovídající 

výsledky empirických výzkumů a zkušenosti z praxe. 

Tato kritéria zdůrazňují proces volby, kterým jsme z množství teoreticky možných 

a v controllingu používaných nástrojů odfiltrovali úspěšně používané metody 

profesionálního controllingu. Někteří autoři provedli pokus, systemizovat a klasifikovat 

velké množství nástrojů – pro lepší přehlednost – podle typu procesu myšlení a 

informačního. 

Proto mohou být nástroje controllingu rozděleny na: 

 analytické nástroje pro určování, analyzování, třídění a slučování, 

 heuristické nástroje pro účely kreativních pátrání po možných řešeních, 

 prognostické nástroje pro předpovídání možných dalších činností a pro návrh 

zamýšlených činností, 

 nástroje pro vyhodnocování a rozhodování. 
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Tato klasifikace má jednu zásadní nevýhodu, že mnoho nástrojů nelze zařadit jen 

do jedné jmenované skupiny, např. ukazatele, zadruhé chybí kategorie „nástroje pro 

realizaci“ a „kontrolní nástroje“. 

Metody controllingu mohou být klasifikovány také podle fází řídících procesů (tj. 

stanovení cíle, zjištění skutečného stavu, hledání alternativ, vyhodnocení, rozhodování, 

realizace, implementace, kontrola), v nichž jsou stěžejní body použity [1]. 

 Metody controllingu chceme rozdělit podle jejich použití do jednotlivých úrovní 

managementu a controllingu na: 

 nástroje v controllingu normativních cílů, 

 nástroje v controllingu strategických cílů, 

 nástroje v controllingu operativních cílů. 

Nejprve mají být zavedeny pro praxi důležité metody, jako jsou základní metody 

controllingu, příp. nástroje, které profesionálně podporují práci controllerů. 

Jejich výběr je založen na třech kritériích: 

 Jde o základní metody pro strukturování úkolů nebo řešení. 

 Existují na všech třech úrovních řízení a mohou a použití controllingu. 

 Nemají příliš složitou a náročnou konstrukci a provozní podmínky. 

3.4 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A CONTROLLING 

O projektu mluvíme při záměru charakterizovaném následovně [25,41]: 

 relativně velká komplexnost, relativně velký rozsah nebo časová náročnost, 

 jasně stanovený termín a cíl (pokud jde o užitek, kvalitu, čas, náklady), 

 účast zaměstnanců více (funkčních) oblastí,  

 nový (inovativní) a mimořádný obsah, např. provádí se v organizaci ojediněle. 

„Projektový management je soubor řídících úkolů organizace, technik a prostředků 

řízení pro provádění projektu“ [5]. Projektový management a projektový controlling jsou 

v praxi často úzce propojeny a jejich funkce nejsou jasně vymezeny. 

Projekty mohou být rozlišovány například podle[14]: 
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 jejich orientace na interní projekty (např. zavedení systému řízení kvality, 

přestavby IT-architektury, realizace projektů založených na nulovém rozpočtu 

/ZBB/, zavedení systémového sledování dat za účelem strategického finančního 

reportingu, externí projekty (např. projekty pro nebo u zákazníků), 

 jejich velikosti ve velkých projektech (např. sanace organizace, založení nové 

pobočky) v malých projektech (např. změna systému podávání zpráv 

v controllingu). Malé projekty mohou být opět dílčími projekty nadřazeného 

velkého projektu.  

3.5 STRATEGICKÝ CONTROLLING 

Strategie je dlouhodobým rámcem, který sjednocuje ve firmě její hlavní cíle, 

priority a aktivity, přizpůsobuje zdroje firmy měnícímu se okolí, zejména zákazníkům a 

uspokojuje očekávání zainteresovaných skupin. 

Strategie firmy vyjadřuje její: misi, vizi (tj. budoucí podobu), strategické operace, 

tj. aktivity zajišťující naplnění mise, vize a splnění strategických cílů [26,49]. 

Mise popisuje smysl podnikání firmy. 

Vize definuje produkty, zákazníky, zájmové regiony firmy, její pozici na trhu a její 

specifické přednosti. 

Strategické cíle jsou stavy určitých ukazatelů, kterých firma chce v průběhu 

strategického období dosáhnout. Mohou být „tvrdé“ (hmotné), tj. definované předpisy 

(např. zisk) nebo „měkké“ (např. spokojení zákazníci). 

Z definice strategie a strategického řízení jasně vyplývá, že firma, která nemá 

kvalifikovaně formulovanou strategii a dobře fungující systém strategického řízení a 

efektivní zpětnou vazbu vedoucí k naplňování, nemůže v současném náročném a tvrdém 

konkurenčním světě přežít a ztrácí předpoklady pro další rozvoj.  

Do strategie také patří strategický marketing, který zahrnuje převážně 

instrumentální strategie pro kombinované použití marketingového mixu [6]. 

Strategický management přesahuje strategický marketing a zahrnuje všechny 

oblasti a zdroje podniku a významného okolí včetně konkurentů a trhu. 
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Na rozdíl od strategického marketingu stojí v popředí postavení celého podniku 

v konkurenci a umístění jednotlivých strategických polí. 

Základní charakteristika strategické oblasti: 

 podněcování strategické filozofie podniku, 

 vypracování analýzy slabých a silných stránek, 

 vývoj strategických cílů, 

 nastavení strategického porovnání požadovaného a skutečného stavu, 

 příprava opatření pro řízení podle odchylek. 

Strategický controlling má za úkol zabezpečit trvalé zajištění existence podniku. 

Strategický controlling znamená na jedné straně myšlenkový postoj (strategické myšlení a 

jednání) a na druhé straně zřízení infrastruktury (institucí, systémů nástrojů, 

formalizovaných procesů) na podporu procesů plánování strategie pomocí informačních a 

koordinačních výkonů znamená systematicky zjišťovat budoucí rizika a přihlížet k nim. [9] 

Strategický management má za úkol formulovat: 

 strategické cíle, 

 vypracovat a prosadit strategie k zajištění existujících a vytvořit nové potenciály 

úspěchu. 

Proces strategického controllingu má čtyři základní části: 

  analýza podniku a okolí, 

 zhodnocení a kvantifikace strategií, 

 implementace, 

 strategický dohled. 

Podle Gälweilera [13] je strategické řízení definováno jako hledání, vybudování a 

udržení dostatečně vysokých a jistých potenciálů úspěchů s ohledem na dlouhodobé 

působení likvidity s tím spojené. Při vymezení hranic mezi strategií a operativou se 

Gälweiler neorientoval na tradiční krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plánování, 

nýbrž posunul do středu strategického managementu vytvoření a udržení potenciálu 

úspěchu. Potenciálem úspěchu rozumí všechny předpoklady významné pro úspěch, 
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specifické ohledně výrobků či trhů, které musí být k dispozici nejpozději do okamžiku 

realizace úspěchu. 

V centru zájmu strategického řízení (viz Obr. 5) podniku je tvorba a řízení 

potenciálu úspěchu, což umožňuje systematicky a s předstihem ovlivňovat operativní 

řízení a jeho směrodatné veličiny, tj. zisk a likviditu. Co nevybuduje strategické řízení 

prostřednictvím potenciálu úspěchu, nemůže být také realizováno - přeneseno do zisku a 

likvidity – operativním řízením. Potenciální úspěchy jsou horními hranicemi pro 

realizovatelný úspěch, přičemž vytvářejí pouze předpoklad, nikoli však jistotu budoucího 

úspěchu. 

 

Obr. 5 Oblasti úloh, základy orientace a řídící veličiny strategického řízení podniku [8] 

Základním pilířem strategického řízení je mimo trvalé zhodnocování vloženého 

kapitálu a zajištění dlouhodobé životnosti podniku také uspokojení specifických potřeb 

zákazníků. Užitek z hlediska zákazníků (vyjádřený také v jejich připravenosti zaplatit za 

vyřešení problému určitou cenu) by měl být vyšší než náklady na poskytnutý výkon. 

3.6 UKAZATELE 

Pod pojmem ukazatele rozumíme v širším slova smyslu všechna slova, která v 

koncentrované podobě poskytují informace o stavu a rozvoji podnikové ekonomiky [45]. 
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Často se v užším slova smyslu pod pojmem ukazatel rozumí pouze relevantní čísla (často v 

procentech), která jsou vnímána jako ukazatele. My v žádném případě nerozumíme pod 

pojmem ukazatele pouze relativní čísla. Spíše za ukazatele považujeme veličiny, jako např. 

spokojenost zákazníků nebo pracovníků. V bankovnictví a pojišťovnictví hraje např. velkou 

roli jako ukazatel bilanční suma. Je možné rozlišit různé druhy ukazatelů (viz Tab. 3). 

Tab. 3 Důležité druhy ukazatelů 

podle kvantifikovatelných 
měřítek 

kvantitativní ukazatele 
(anglicky hard facts), např. 
podíl vlastního kapitálu 

kvalitativní ukazatele 
(anglicky soft facts), např. 
stupeň popularity 

podle jejich vztahu 
k finančnictví a účetnictví 

finanční ukazatele, 
např. cash-flow 

nefinanční ukazatele, 
např. produktivita na 
jednoho pracovníka 

podle dimenze 
finanční hodnoty, např. suma 
hrubého rozpětí za období 
v eurech 

nefinanční hodnoty, např. 
počet chyb, délka průběhu 
v minutách 

podle nastavení ukazatele 
jednotlivé ukazatele, např. 
výnosnost 

systém ukazatelů, např. 
„struktura ROI“ 

podle úrovně 
managementu 

ukazatele na normativní a 
strategické úrovni, např. tržní 
podíl 

ukazatele na operativní 
úrovni, např. stupeň služeb 

podle schopnosti 
předvídat 

včasný indikátor = hnací síla 
výkonu, např. stav zakázek 

pozdní indikátor = 
diagnostické ukazatele, 
např. obrat 

Tab. 4 Druhy a příklady pro relativní čísla 

Druh ukazatele Příklady 

dělení ukazatelů  
(část/celkové množství) 

rozdělení obratu podle produktových nebo zákaznických 
skupin, rozdělení nákladů podle nositelů nákladů nebo 
nákladových středisek, ABC analýza, bilanční analýza 
(struktura majetku, kapitálu, financí, výnosů a nákladů) 

vztažné hodnoty  
(poměr dvou hodnot) 

produktivita, hospodárnost, rentabilita, obrátkovost, obrat 
na jednoho zaměstnance, hrubé rozpětí na zákazníka, 
investiční kvóta 

indexní čísla  
(ukazují změnu jednotek 
stejného druhu) 

skutečný obrat v předchozím roce = 100, skutečný obrat 
dnes = 120, plánovaný obrat = 100, skutečný obrat = 95, 
plánovaný obrat = 100, obrat podle 2. výhledu = 105 

V praxi zpravidla existuje mnoho kombinací druhů ukazatelů. Podle formulace 

ukazatelů, (viz Tab. 3) lze jednotlivé ukazatele dále dělit na: 

 zásadně měřitelné veličiny (základní čísla), jako např. suma nákladů nebo odchylky 

např. hrubé rozpětí nebo průměrné hodnoty, jako např. průměrná hodnota 

vázaného kapitálu, 
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 číselně (srovnatelně) měřitelné veličiny, jako např. skóre (hodnotové body),  

 relativní čísla, u nich můžeme dále rozlišovat další druhy (viz Tab. 4). 

Ukazatele controllingu mají mnoho funkcí a široké spektrum použití: 

 Včasné podávání informací: určité indikátory jsou v podobě ukazatelů velmi 

vhodné pro včasné podávání informací, 

 (Bilanční) analýza: daný stav věci může být pomocí ukazatelů velmi rychle 

analyzován,  

 Stanovení cílů: cíle mohou být formulovány v podobě ukazatelů, např. ROI, plán 

výnosů vlastního kapitálu, plán EBITDA, 

 Řízení a regulace: s pomocí množstevních a časových ukazatelů mohou být 

postupy a projekty řízeny a regulovány,  

 Kontrola: ukazatele mohou být vhodné pro průběžnou nebo následnou kontrolu 

stupně dosažení cílů, např. skutečný stav ROI nebo skutečný stav EBITDA, 

 Porovnání: ukazatele umožnují velká množství porovnání, 

 Komunikace: slouží pro rychlou komunikaci o provozních událostech, předpokládá 

se, že obsah každého ukazatele je přesně definován, 

 Kódování: pro mezipodnikové porovnání mají ukazatelé tu výhodu, že mají do jisté 

míry kódovací funkci.  

Teoreticky je možné vytvořit velké množství ukazatelů, které se budou kromě 

jiného lišit v:  

 odvětví (např. počet nalétaných kilometrů v letectví, počet tun na kilometr ve 

speditérství, plošná produktivita v maloobchodě, poměr nákladů k výnosům 

v bankovnictví), 

 účelu vytváření ukazatelů, 

 stupni přesnosti další analýzy, plánování atd. (např. nezaplacené tuzemské 

pohledávky, exportní pohledávky v EU, exportní pohledávky ve třetích zemích). 

V controllingu hrají tradičně hlavní roli ukazatele úspěchu a finančního 

hospodaření. V controllingu normativních a strategických cílů hrají ale také velkou roli 

nefinanční, kvantitativní ukazatele (viz Tab. 5), jako zejména ukazatele: 
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 výkonu, 

 struktury, 

 času, 

 produktivity, 

 hospodárnosti,  

 kvality.  

Jejich velkou výhodou je, že mohou odchylky ve struktuře např. procesu 

signalizovat (dlouho) předtím, než se výkaz zisku a ztrát, stav cash flow nebo bilance 

odrazí v ukazatelích úspěchu a finančního hospodaření. Výborně se proto hodí jako 

výchozí bod nápravních opatření controllingu. 

Tab. 5 Ukázka nefinančních ukazatelů  

Ukazatel  Dimenze Vzorec Vyjádření 

přijetí nebo stav 
zakázek 

množství 
počet zakázek, které se 
mají vyřídit v určité lhůtě 

využití kapacity v 
následujících týdnech 
nebo měsících 

kvóta chyb % 
počet chyb * 100 / počet 
vyřízení 

četnost chyb, možnosti  
reklamací 

stupeň služeb 
(připravenost 
k dodávce) 

% 
počet vyřízených zakázek 
* 100 / počet zakázek 

stupeň plnění přání  
zákazníka 

doba reakce 
jednotky 

času 

jednotky času až do 
stanovení nápravných 
opatření nebo až do 
vyřízení úkolů nebo 
problémů 

rychlost převzetí 
nápravných opatření, 
příp. až do vyřízení úkolů 
nebo problémů 

časová náročnost 
určitých pracovních 
kroků 

jednotky 
času 

čas pro vyřízení jednoho 
pracovního kroku * 
minuty / hodinová sazba 
pracovníka 

rychlost zpracování, 
odhad předpokládaného 
celkového potřebného 
času 

kvalita % 

počet vyřízení s minimální 
definovanou kvalitou 
nebo bez reklamací * 100 
/ celkový počet vyřízení 

intenzita výkonu, 
struktura tvorby hodnot 

využití kapacity  % 
počet rezervací, příp. 
zakázek * 100 / kapacita, 
která je k dispozici 

stupeň využití fixních 
nákladů 

poměr zakázek  
k poptávkám 

% 
počet zakázek * 100 / 
počet poptávek 

hospodárnost nebo 
konkurenceschopnost při 
pracování poptávek nebo 
předložených nabídek 

Ukazatele představují pro controlling kontrolní nástroj. Je třeba dbát na: 
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 Z množství možných ukazatelů by v podnicích nebo v každé oblasti mělo být 

vytvořeno několik málo ukazatelů, ale s velkou vypovídací schopností. 

 Z těchto podnikových ukazatelů jsou vybrány některé, které mají klíčový význam 

(anglicky Key Performens Indicators – KPI), zejména tyto je potřeba plánovaně 

nebo průběžně kontrolovat a detailně analyzovat. 

 Důležitá je také rovnováha mezi finančními a nefinančními ukazateli, jak jsou 

koncipovány ve francouzském modelu Tableau de Bord nebo v Balanced Scorecard 

[20]. 

Vždy je důležité stanovit způsoby a pravidla měření, protože platí známé pravidlo 

Kaplana a Nortona [20] „Co si změříš, to máš“. Pro každý ukazatel by měl být proto 

stanoven definiční seznam s tímto obsahem: 

 název ukazatele, 

 vzorec pro stanovení ukazatele, 

 definice činitelů vzorce (čitatel a jmenovatel), 

 interpretace podnikové ekonomiky, 

 dosavadní plánovaná a skutečná hodnota ukazatele. 

 Vzhledem k izolovanému sledování jednotlivých ukazatelů může dojít k chybným 

závěrům, např. stoupající obrat na jednoho pracovníka může být vykoupen dražšími 

předvýkony, které snižuje hrubé rozpětí. 

Při indexových číslech je třeba dbát na volbu výchozího roku. Např. hodnotový 

plán byl stanoven velmi nízký (příliš střízlivý), proto se jeví skutečná hodnota jako velmi 

dobrá. Ve srovnání s realističtějším hodnotovým plánem by naproti tomu mohla být 

skutečná hodnota dokonce pod plánem hodnot 

3.7 FINANČNÍ ANALÝZA 

Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejíchž 

výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční a cenová 

politika, řízení pracovního kapitálu, atd. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o 
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finanční kondici podniku či dílčí části. Finanční analýza vychází nejen z údajů pro externí 

potřeby ale také z údajů pro interní potřeby, které nejsou běžně dostupné [21, 27].  

Interní analýza se zaměřuje na srovnání skutečnosti s plánem, se skutečností 

minulých období a na stanovení trendů vývoje, srovnání s podniky téhož segmentu či 

konkurenčních firem. Tato činnost je často součástí controllingu. Používají se speciální 

postupy, např. analýza citlivosti, scénáře možného vývoje, benchmarking. V širším pojetí 

se finanční analýza zaměřuje i na budoucnost, především na predikci finanční tísně, 

nebezpečí převzetí cizím podnikem, na předpokládané budoucí ocenění podniku. 

Externí analýza podniku je prováděna z vnějšku – bankami, investory, obchodními 

partnery (dodavateli, odběrateli), zaměstnanci (odbory), státem (jeho finančními 

institucemi, orgány státní správy), konkurenční podniky. Pramenem jsou běžně dostupné 

údaje, které poskytují finanční výkazy, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohy (jako 

výkaz o cash flow, výroční zpráva, výroky auditora). [37] 

Řada ukazatelů i postupů je metodicky stejná pro interní i externí analýzu. 

Základem finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele (anglicky financial 

ratios), ty vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů, jako např. rovnice (1-5). [24] 

𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑑𝑙𝑢ℎ

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1) 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
  (2) 

𝑣ý𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑅𝑂𝐴 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (3) 

𝑣ý𝑛𝑜𝑠 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  (4) 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 (1−𝑡)

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  (5) 

3.8  POROVNÁNÍ 

Porovnání znamená vytvořit vztah mezi veličinami množství (např. kusy, tuny, 

metry, litry), veličinami hodnot (platby, výkony, náklady), procenta (např. produktivita, 

rentabilita), to znamená kvantitativní porovnání, nebo jinými objekty (např. situace, cíle, 

lidé, projekty aj.), to znamená kvalitativní porovnání. 
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Porovnání v controllingu slouží především analýze daného stavu a k vyvození 

opatření. Porovnání se v controllingu vyskytují v těchto formách [11]: 

 Porovnání plánu a plánu, tj. porovnání mezi dvěma plánovanými projekty, v praxi 

především mezi přijatou a předchozí, avšak odmítnutou verzí. 

 Porovnání plánu a skutečného stavu, tj. souhrnné porovnání mezi plánovanými a 

skutečnými veličinami, kde však plánované veličiny nejsou v průběhu realizace a 

skutečné situace přepočítány na vztahy. 

 Porovnání požadovaného a skutečného stavu je porovnání mezi požadovanými a 

skutečnými veličinami. Požadavek označuje plánovanou veličinu, která však bude 

v průběhu realizace a skutečné situace přepočítána na vztahy. Odchylky mohou 

být stanoveny různě. Porovnání požadovaného a skutečného stavu jsou jádrem 

činností controllingu [4]. 

 Porovnání skutečného stavu a skutečného stavu, tj. porovnání mezi dvěma 

časovými body nebo časovými periodami v budoucnosti. 

 Porovnání požadovaného a budoucího stavu, tj. porovnání mezi požadovanými 

veličinami a předpokládanými skutečnými veličinami, např. v rámci propočtu 

očekávání (anglicky forecast), tj. aktualizované plánování. 

 Porovnání odvětví, tj. jak si stojí podnik ve srovnání s odvětvovým průměrem nebo 

s odvětvovým premiantem?  

 Porovnání plánu a extrapolace (GAP – analýza). Výchozím bodem je otázka: 

Dosáhneme našeho cíle, budeme-li pokračovat jako dosud: (GAP (tj. mezera) je 

rozdíl mezi plánovaným a předpokládaným (extrapolovaným = „budoucím 

stavem“) vývojem, pokud nebudou přijata žádná opatření [48]. Jako cílové nebo 

plánované veličiny budou v praxi použity zcela rozdílné veličiny jako např. tržní 

podíl, obrat, marže, roční zisk, cash- flow, počet zákazníků, projektové výnosy, 

projektové náklady, fixní nebo pohyblivé náklady nebo ukazatele. Odpovídajícím 

způsobem lze mezery znázornit i graficky. 

Vytyčená linie možností vzniká s tím, že budou použita všechna možná operativní 

opatření, ale nebude změněna strategie. Cílová linie vzniká s tím, že budou použita 

všechna možná operativní a strategická opatření.  



  40 

Rozdíl mezi vytyčenou budoucností a možnostmi se označuje jako operativní 

mezera. Možná opatření pro uzavření operativní mezery mohou být: úspory nákladů 

(racionalizace), zvýšení výkonosti a produktivity, zlepšení kvality nebo změny v nástrojích 

odbytové politiky.  

Rozdíl mezi možnostmi a cílovou linií se označuje jako strategická mezera. K jejímu 

uzavření nepostačují žádná operativní opatření. Možnými opatřeními pro uzavření 

strategické mezery mohou být: 

Změna stanovených hodnot, vize, podnikové zásady, změny strategie, zpracování 

trhu nebo strategického managementu nákladů. 

 Benchmarking (anglicky benchmark původně označuje značku, zářez na ponku, 

jejíž pomocí řemeslník měří velikost svého výrobku) tj. kontinuální proces, v němž 

mohou být produkt, služby, procesy a metody organizace srovnávány (v daném 

okamžiku) s lepšími či efektivnějšími výkony za předpokladu, že dojde k jejich 

zefektivnění využitím praktických zkušeností jiných (anglicky best practices). [2] 

 Základní požadavkem benchmarkingu je zavést do podniku prostřednictvím 

mezipodnikového porovnávání hospodářskou soutěž (anglicky označováno jako 

přístup „outside – in“). Tím mohou často vznikat rozdíly vůči jiným organizacím, 

mohou se odhalit příčiny společných znaků a rozdílů, stejně jako na trh 

orientované stanovení cíle pro opatření ke zvyšování efektivity nebo účinnosti. To 

se zakládá na zkušenostech jiných spojených s vlastní kreativitou a úpravách 

specifických pro podnik.  

Benchmarking lze provozovat v mnoha formách [18]: 

 Cílovými veličinami mohou být zejména výkony, náklady, kvalita, spokojenost, 

doba procesu, doba skladování.  

 Objekty mohou být zejména: produkty a služby, metody, struktury, procesy, 

strategie, činnosti.  

 Srovnávacími parametry mohou být zejména: jiná oddělení (např. profit centra) 

nebo jiné obchodní oblasti ve velkých podnicích (v tomto případě jde o interní 

benchmarking, vnitropodnikové srovnání), konkurenti, podniky vyspělejší nebo 
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zaostalejší nebo podniky v jiných odvětvích (externí benchmarking, mezipodnikové 

srovnání).  

Benchmarking především slibuje konkurentům hodnotný vysvětlení rozdílů ve 

výkonosti, procesech a nákladech, zpravidla k tomu jsou k dispozice teoreticky potřebné 

údaje, avšak sotva na potřebné detailní úrovni.  

Benchmarking má systematicky sledovat tyto tři kroky [18]: 

Příprava  

 určení objektu benchmarkingu,  

 stanovení veličin pro měření a posouzení, 

 zajištění partnera benchmarkingu.  

Analýza  

 analýza objektu benchmarkingu ve vlastním podniku, 

 analýza objektu benchmarkingu u partnera, 

 identifikace rozdílu (mezer ve výkonosti), 

 analýza příčiny rozdílů nebo mezer. 

Provádění 

 komunikace v organizaci,  

 plánování cíle a činnosti, 

 implementace, 

 kontrola stupně dosažení cíle.  

Stanovení skutečných hodnot za účelem porovnání se zdá být bez problému. To je 

ale, právě jen v případě, kdy mezi managementem a controllingem bude pro zjištěné 

zkušenosti panovat shoda v těchto ukazatelích: 

 kdo měří, příp. dává podnět k měření? 

 měrná veličina,  

 doba měření, 

 cyklus měření (frekvence), 
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 odpovědnost za měření,  

 metoda měření, 

 náklady a užitek měření, 

 příjemce výsledku měření (současný stav), 

 interpretace současného stavu, 

 dokumentace současného stavu, 

 potřeba správy a měření. 

Chápaní současného stavu musí být hospodárné, tj. jeho užitek musí být větší než 

náklady spojené se stanovením skutečného stavu a současná informace musí být – je – li 

to zapotřebí – podnětem pro včasné přijetí nápravných opatření. 

Porovnání mají v controllingu vysokou rozpoznávací hodnotu, protože nebo 

hodnoty jsou relativizovány nebo viděny ve vzájemných časových souvislostech. To 

všeobecně zvyšuje pocit proveditelnosti a reálných možností. Současně lze zhodnotit 

výhody a nevýhody benchmarkingu. Analýza dané problematiky je zobrazena v tabulce 6. 

[33, 36] 

Tab. 6 Hodnocení benchmarkingu 

Podstatné výhody Podstatné nevýhody 

může být použit pro účely analýzy, 
plánování, kontroly, komunikace, případně 
ke zdůraznění velikosti rozdílů 

musí být stanoveny interní příp. externí 
podmínky, za nichž se bude provádět 
porovnání, tj. nejprve se bude zjišťovat 
porovnatelnost 

výhody nebo nevýhody hospodářské 
soutěže budou prostřednictvím porovnání 
relativizovány a v podniku známy 

Obtížné získávání detailních údajů o 
konkurenci. 

zdůraznění myšlení mimo zajetých kolejí 
(anglicky thinking out of the box) 

vlastní analýza začíná teprve po předložení 
údajů o konkurenci 

porovnání ukazuje skutečný stav a 
potenciál zlepšení a podporuje uvědomění 
si problémů 

špatně pociťovaná neschopnost obstát 
v porovnání s partnerem může vést 
k rezignaci 

externí benchmarking umožňuje 
pracovníkům, aby se mohli více soustředit 
na požadavky trhu 

časově náročný proces 
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4 OBECNÝ METODICKÝ POSTUP K ŘEŠENÍ ZADANÉ 

PROBLEMATIKY 

Cílem metodického postupu je nalezení principu rozvrhování rozvahových účtů 

společnosti do nadefinovaných podskupin souvisejících se segmentací, případně 

pokračujícím sledováním výrobních či režijních společností po fúzi.  

Zároveň tento princip počítá s alokací nákladů běžně užívaných společnostmi dle 

definovaných Nákladových středisek.  

Další metodickou pomůckou je princip rozvrhování sdílených služeb vedení (SHS) 

na segmenty rozdělené rozvahové a výsledkové účty. 

Základním předpokladem pro nastavení systému a procesů ve společnosti je tedy 

nadefinování oblastí k sledování – segmentů (1. krok). 

Z této specifikace vychází potřeba členění potřebného počtu dílčích rozvah. 

Samozřejmě vždy musí požadovaná specifikace sledování brát v potaz určitou zvýšenou 

pracnost takovéhoto systému. Tedy dalším krokem je definování Pracovních úseků (2. 

krok) odpovídající požadovanému počtu sledování segmentů. 

Následně s definicí Pracovních úseků souvisí specifikace Nákladových středisek / 

Profit center (3. krok), rozdělení Počátečních stavů rozvahových účtů – AKTIV a PASIV (4. 

krok) dle výše zmíněných úseků a to s cílem vybilancovat počáteční stavy účtů, od kterých 

se začne uvedené členění sledovat / účtovat. V případě sdílených služeb řízení pro 

vyspecifikované segmenty je nutné nadefinovat i princip alokací (5. krok) takovýchto 

režijních služeb, a to buď nadefinováním samostatného Pracovního úseku pro sdílené 

služby, nebo zařazení Nákladových středisek těchto oddělení pod již nadefinované 

Pracovní úseky zmíněných segmentů. V obou případech je nutné zajistit systém alokací 

nákladů a následné vybilancování vnitropodnikových pohledávek či závazků, případně 

vyrovnání přímo přes bankovní účty či analytické členění BÚ. Ideálním stavem je 

automatická alokace nákladů v rámci účetních závěrkových činností, tato alokace může 
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postavena na různých principech, a to dle obratů prodejů specifikovaných segmentů, dle 

počtu zaměstnanců (např. HR oddělení), dle objemů nákupů (Nákupní oddělení), atd.  

Dalším důležitým organizačním krokem je nastavení procesů účtování (6. krok) dle 

požadovaných segmentací, umožňující účtování dle sledovaných Pracovních úseků a 

Nákladových středisek. 

Specifikace Pracovních úseků je nastavena již při samotném nastavení objednávek 

nákupu, tak aby přijaté faktury byly účtovány do správného Pracovního úseku, včetně 

rozúčtování DPH. V případě společných faktur, je třeba zajistit, aby byly účtovány buď 

v rámci sdílených režijních služeb, které jsou následně alokovány anebo účtovány přímo 

pod daný Pracovní úsek v adekvátní výši. 

V neposlední řadě je nutné v rámci účtování zajistit i případné sledování spotřeb ze 

společných skladů režijních materiálů tak, aby následně Pracovnímu úseku, který je 

vlastníkem skladové zásoby vznikla při spotřebě jiným úsekem vnitropodniková 

Pohledávka a Pracovnímu úseku, který spotřebovává vnitropodnikový závazek.  

Důležitým závěrečným krokem je zajištění nového přístupu pro měsíční závěrkové 

činnosti (7. krok) je kontrola vyrovnání rozvah jednotlivých Pracovních úseků. 

Metodické shrnutí kroků pro nastavení integrovaného systému reportingu pro 

diverzifikovanou metalurgickou společnost je možné znázornit dle obrázku 6 a popsat 

následovně: 
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Obr. 6 Kroky pro nastavení integrovaného systému reportingu pro diverzifikovanou metalurgickou 
společnost 

1) Definice segmentů – nadefinování interního členění dle strategické segmentace 

s potřebou sledování odděleného reportingu, a to jak účtů výsledkových (výkaz 

zisku a ztrát), tak účtů rozvahových. 

2) Navržení Pracovních úseků – bude vycházet z potřeby sledování segmentů, 

případně dalších interních potřeb separátního sledování jako např. společné služby 

pro specifikované segmenty (anglicky shared services). Samozřejmě v případě 

sledování režijních služeb pod samostatným Pracovním úsekem vzniká další 

pracnost pro zajištěné takovéto účetní evidence a bude zapotřebí vyhodnotit 

přínosy z toho plynoucí.  

3) Definování Nákladových středisek a Profit center (pod Pracovními úseky) – 

nákladová střediska se standardně nastavují pro lepší sledování a řízení nákladů, 

zpracování kalkulací, sledování procesů a případně pro další práci s alokací 

nákladů. 

4) Rozvržení Počátečních stavů rozvahových účtů – v případě jsou nově nastavovány 

Počáteční stavy pro jednotlivé Pracovní úseky po fúzi a budou sledovány Pracovní 

úseky přesně jako samostatné právní subjekty před sloučením, dojde 

k zjednodušení tohoto kroku. V případě, že je vyžadováno nové sledování musí být 

rozděleny všechny konečné stavy společných rozvahových účtů na Nové Počáteční 
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stavy pro jednotlivé Pracovní úseky (a to platí pro všechny rozvahové účty). 

S ohledem na složitost rozvržení je třeba následně nadefinovat rozvrhovací 

základu např. u dlouhodobých půjček (pokud není přesně segmentovaně 

orientována) či jiných závazků (které nelze přesně specifikovat), Základního jmění 

může být rozvrhnuto dle Pořizovací hodnoty hmotných majetků navržených pro 

jednotlivé Pracovní úseky, krátkodobé půjčky například dle Pracovního kapitálu 

(nebo jen zásob). Například pro HV minulých období může být využito skutečných 

výsledkových kalkulací např. za 3 roky zpětně a v tomto poměru rozvrhnout tento 

Počáteční stav. Dorovnávací položkou pro zachování rovnosti aktiv a pasiv může 

být například bankovní účet. Všechny tyto principy musí být analyzovány předem a 

definovány zcela individuálně podle historických souvislostí vývoje společnosti. 

5) Definování principu a nastavení systému alokací – součástí řízení segmentově 

rozlišné společnosti, která si klade za cíl sledovat tyto segmenty zcela samostatně, 

existují společné náklady vedení firmy (režie), které by měly být rozvrženy 

(alokovány) na jednotlivé segmenty podle nějakého rozvrhovacího principu (klíče). 

Takovýmto klíčem může být například plánovaný obrat, nebo počet zaměstnanců 

(pro mzdové a personální oddělení). Je na rozhodnutí vedení společnosti jak tento 

rozvrhovací princip nadefinuje. Rozvrhovací klíč autorka práce doporučuje udržet 

konzistentní po celý rok. Systém by měl být zautomatizován jako součást ukončení 

měsíčních závěrkových činností. Nastavení by také mělo ctít potřebu sledování 

skupin nákladů pro reportingové účely. 

6) Nastavení procesů účtování – nadefinované rozdělení Pracovních úseků znamená 

procesní sledování veškerých činností dle takto nově zadaných kritérií pro veškeré 

účtování ve společnosti. Ideální je nastavení Pracovního úseku již při zadávání 

objednávky pro Nákup služeb, materiálů, majetků do systému. To znamená, že se 

vystavuje objednávka pro každý Pracovní úsek samostatně a následné párování 

přijatých faktur podle číselné identifikace objednávky. V případě přijetí faktury bez 

objednávky (je třeba zajistit procesně minimalizaci takovýchto faktur) je pak na 

individuálním posouzení a přiřazení správnému Pracovnímu úseku a Nákladovému 

středisku. 

7) Měsíční dodatečné závěrkové činnosti – součástí závěrkových činností při 

nastavení Pracovních úseků a principu alokací sdílených nákladů je dobilancování 
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rozvahových účtů (vnitropodnikových pohledávek a závazků, případně přes 

pohyby na analytických účtech bankovní evidence) mezi Pracovními úseky 

v důsledku vnitropodnikových alokací nebo spotřeb ze skladů mezi Pracovními 

úseky, či jiných meziúsekových operací. Následně musí být provedena kontrola 

rovnosti aktiv a pasiv jednotlivých Pracovních úseků.  
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5 PŘÍPADOVÁ STUDIE VE SPOLEČNOSTI HAYES 

LEMMERZ CZECH (NYNÍ MAXION WHEELS CZECH) 

5.1 OBECNÝ POPIS PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Případová studie (též kazuistika, anglicky case study) je jednou z metod 

kvalitativního výzkumu. Stručně bývá charakterizována jako detailní studium jednoho, či 

malého počtu případů za účelem aplikace získaných poznatků při porozumění případům 

obdobným. [12, 40, 47]. 

Předpokladem Případové studie je soustředění na jeden sociologický objekt či 

jednu sociologickou jednotku, jakou může být společnost, instituce či lokální komunita, 

rodina či jednotlivec. Tento "případ" následně studie nahlíží, sleduje a zpracovává jako 

celek. Pro případovou studii jsou obecně doporučovány spíše kvalifikační metody a 

techniky než metody statistické, i ty však mohou být řidčeji užity. Případové studie vychází 

z předpokladu, že důkladné prozkoumání jednoho případu napomůže porozumění 

případům podobným. 

Yin [47] definuje případovou studii jako strategii pro zkoumání předem určeného 

jevu v přítomnosti, v rámci jeho reálného kontextu a to zvláště, pokud hranice mezi jevem 

a kontextem nejsou zcela jasné. Yin rozlišuje čtyři typy případové studie: 

1) Exploratorní studie - Má za cíl prozkoumat strukturu případu a vztahy, které zde 

působí, definovat hypotézy a otázky, navrhnout teorii a připravit podklady pro 

další výzkum. 

2) Deskriptivní případová studie - Jejím cílem je podat co nejkomplexnější popis 

daného jevu. Za tím účelem nejprve stanovuje seznam základních témat a aspektů, 

na něž se výzkum zaměří. 

3) Explanatorní studie - Podává vysvětlení případu rozebráním jednotlivých 

příčinných řetězců za užití předem stanovené teorie. Cílem je odkrýt méně známé 

nebo dosud neznámé vztahy a struktury daného případu, analyzovat jejich 

charakter, identifikovat příčiny a důsledky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypot%C3%A9za
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4) Testovací případová studie - Klade si za cíl (podobně jako explanatorní studie) 

pomocí navržené teorie zdůvodnit mechanismy působící v případu, důraz je zde 

však kladen především na testování správnosti teorie. 

Pro účely zpracování případové studie v Hayes Lemmerz Czech byla využita 

Testovací případová studie, která si klade za cíl (podobně jako explanatorní studie) 

pomocí navržené teorie zdůvodnit mechanismy působící v případu, důraz je zde však 

kladen především na testování správnosti teorie. 

5.2 POPIS FIRMY HAYES LEMMERZ CZECH 

Společnost Hayes Lemmerz Czech (od 1. 1. 2015 Maxion Wheels Czech) vznikla fúzí 

tří společností z důvodů daňové optimalizace a dalších ekonomických efektů.  

Jedna ze společností měla funkci strategicky řídící, zajišťující financování a některé 

sdílené služby managementu. Další dvě společnosti měly rozdílnou historii a strategické 

vývoje z důvodů technologicko-výrobních odlišností.  

Historie jedné z výrobních společností sahá až do úplných počátků industriálního 

vývoje vznikajících v roce 1930 ve Vítkovicích. Následně byla výroba přesunuta do právě 

vznikající hutě, zajišťovala technologickou dokončovací linii Válcoven, výrobou ocelových 

kol pro nákladní vozy, následně se technologicky inovovala na automobilový segment. V 

roce 1993 byl závod externalizován a vznikla samostatná společnost, která následně byla 

částečně prodána a později se stala součástí významné globální skupiny, vznikl 

samostatný právní subjekt Hayes Lemmerz Autokola, a.s.  

 Během několika následujících let byla k výrobě ocelových kol pro automobily 

přiřazena výroba kol pro vysokozdvižné vozíky, která se stěhovala do Ostravy ze západní 

Evropy, protože zde ztrácela potřebnou efektivitu. 

V roce 1998 vznikl nový závod a samostatný právní subjekt Hayes Lemmerz 

Alukola, s.r.o., zajištující výrobu hliníkových kol. V důsledku rostoucí poptávky na 

automobilovém trhu byl následně postaven závod, který zvýšil objem výroby o 100 % na 2 

miliony litých hliníkových kol. Část haly byla pro účely umístění nového (druhého) závodu 

odkoupena od společnosti Hayes Lemmerz Autokola, a.s.  
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Pro účely poskytování některých sdílených služeb a zajišťování korporátního 

financování pro obě výše zmíněné společnosti vznikla také společnost Hayes Lemmerz 

Czech Holdings, s.r.o.  

Každá ze tří výše zmíněných společností měla odlišné kapitálové vlastníky v rámci 

zahraniční globální struktury Hayes Lemmerz (viz Obr. 7). 

 

Obr. 7 Kapitálová struktura společností Hayes Lemmerz v ČR před fúzi 

5.3 STRATEGICKÁ SEGMENTACE 

Hayes Lemmerz již historicky vždy patřila k velmi významným globálním výrobcům 

kol. Se stále se vyvíjejícím trhem nastala potřeba členění určitých skupin výroby a 

vymezení detailnějších segmentů v oblasti výrob kol na osobní vozidla, a to především 

z důvodu odlišného tržního vývoje a jejich strategického řízení. Bez významu také 

nezůstává sledování kol pro nákladní vozy nebo vysokozdvižné vozíky či ostatní speciální 

výroba.  
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Obr. 8 Přehled Segmentace výroby 

V roce 2011 došlo k obchodní akvizici a Hayes Lemmerz byla koupena firmou 

Iochpe Maxion s téměř stoletou historií výroby kol a stala se největším výrobcem kol na 

světě. S velikostí, složitostí řízení, narostla míra důležitosti sledování a řízení detailnějších 

segmentů trhů. Do oblastí výrob kol pro automobilový průmysl patří výroba hliníkových 

kol odléváním (Segment 1) a výroba ocelových kol lisováním ocelových plechů za studena 

(Segment 2). Výroba kol pro nákladní vozy (Segment 3) a vysokozdvižné vozíky (Segment 

4) je zajišťována klasickou cestou výroby kol lisováním dílčích částí a jejich následnou 

montáží, přičemž svůj prostor a význam pomalu získává i odlévání hliníkových kol pro 

nákladní vozy, viz přehled na obrázku 8. Další skupinou jsou speciální výroby pro dopravní 

segmenty, které patří pod skupinu Iochpe. 

Výrobních závodů bývalých Hayes Lemmerz, nyní Iochpe Maxion v České republice 

se týká sledování a reportování pro Segmenty 1,2 a 4. 

Trh se vyvíjí, trendy ovlivňují poptávku, sílí tlak na snižování nákladů a odlehčování 

váhy kol, zvyšuje se poptávka po designových kolech, sílí tlak na rychlost inovací ve výrobě 

a trendech v automobilovém průmyslu. Postupně dochází i ke zvyšování nároků na 

statistický, finanční a nákladově controllingový reporting s větší hloubkou sledování 

jednotlivých segmentů důležitých pro efektivní řízení skupiny Iochpe Maxion. 
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5.4 FÚZE SPOLEČNOSTI, SDÍLENÉ SLUŽBY 

Po nastalé „finanční krizi“ v roce 2008 začala většina společností řešit opatření pro 

redukci nákladů, souvisejících se snižováním objemů výrob, poklesem světových 

ekonomik. Jednou z takovýchto cest byla nabízející se fúze tří společností, a z ní vyplývající 

daňová optimalizace a další efektivita vycházející ze sdílení služeb pro oba výrobní závody. 

Fúze společnosti byla zapsána do Obchodního rejstříku v následujícím znění: 

Společnost Hayes Lemmerz Czech Holdings, s.r.o. zanikla bez likvidace fúzí 

splynutím se společnostmi Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o., IČ 25823621, se sídlem Ostrava, 

Kunčice, Vratimovská 704, PSČ 71900, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19348 a Hayes Lemmerz Autokola, a.s., IČ 47673125, se 

sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská 707, PSČ 70700, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 586 do nástupnické společnosti 

Hayes Lemmerz Czech, s.r.o. Obchodní jmění společnosti Hayes Lemmerz Czech Holdings, 

s.r.o. včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů přešlo ke dni zápisu fúze do 

obchodního rejstříku na nástupnickou společnost Hayes Lemmerz Czech, s.r.o., se sídlem 

Ostrava, Kunčice, Vratimovská 707, PSČ 70700. 

Rozhodným dnem fúze byl 1. únor 2010 

Efektem fúze společností mimo výše zmíněnou daňovou optimalizaci, mělo být 

především zeštíhlení řídící struktury jednotné pro oba výrobní závody a s ní související 

náklady.  

Týkalo se to sdílených služeb následujících řídících oblastí: 

 nákupu, 

 prodeje, 

 HR, 

 IT, 

 finance (finanční účtárna a controlling), 

 bezpečnost, ekologie. 
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Do doby fúze byl reporting pro jednotlivé segmenty zajišťován především 

samostatnou právnickou formou, samostatnou formou řízení a odděleným účetnictvím 

společností před fúzí, které naplňovaly akceptovatelnou míru reportingu. Jediným 

nevyhovujícím úskalím byl samostatný reporting pro Kola pro vysokozdvižné vozíky 

(Segment 4), který pro oblast samostatných rozvahových účtů nebyl naplňován. 

5.5 VÝCHOZÍ NASTAVENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ  

Díky původně právně samostatným společnostem byl výchozí stav ve 

společnostech zajišťován rozdílnými informačními systémy, a to jak pro oblast sběru 

výrobních dat, tak především pro vedení účetnictví. 

 Účetnictví pro společnost Hayes Lemmerz Autokola byla zajišťována ERP 

systémem FACTORY. 

 Účetnictví pro společnost Hayes Lemmerz Alukola byla zajišťována ERP systémem 

K 2. 

S ohledem na rozdílný historický vývoj a nejednotné vedení ve společnostech, bylo 

účetní a controllingové nastavení zcela odlišné.  

Účetní systém společnosti Hayes Lemmerz Autokola historicky vycházel 

z původního nastavení SAP (Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung) 

[30] ze společnosti Nová huť, a.s. nyní Arcelor Mittal Ostrava. Controllingové nastavení 

nákladových středisek bylo detailní, systém využíval sledování interních výkonů na 

zakázky, např. opravy strojů dle jednotlivých typů údržby, výroba nářadí na výrobu kol, 

atd. Materiálové hospodářství na skladě mělo detailně propracován systém limitů, a to jak 

pro minimální počty z důvodu strategických zásob výroby, tak maximální pro zajištění 

efektivity Pracovního kapitálu. Účtový rozvrh taktéž odpovídal vývoji a byl sofistikovaně 

propracován přes analytické účty. Daňové odepisování majetku bylo zrychlené. 

Účetní systém Hayes Lemmerz Alukola a jeho nastavení nebylo porovnatelné se 

společností Hayes Lemmerz Autokola, počet nákladových středisek byl třetinový. Byl však 

detailně, ale jiným systémovým způsobem propracováno sledování nákladů spotřebních 

materiálů ze skladů. Sledování na zakázky neexistovalo. Účtový rozvrh nebyl konzistentní 

s účtovým rozvrhem společnosti Hayes Lemmerz Autokola a využíval jiný počet rozlišení 
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analytického členění účtů. Daňové odepisování majetku bylo lineární. Detailní přehled viz 

Tabulka 7 níže. 

 Obě společnosti měly taktéž rozdílné docházkové a personální systémy, včetně 

odlišných Kolektivních smluv a z ní vyplývajících mzdových tarifů, principů odměňování a 

dalších benefitů. Vše potvrzovalo rozdílný historický vývoj obou společností. 

Společnost Hayes Lemmerz Czech Holding s ohledem na strategickou úlohu, 

kterou sehrávala, neprobíhaly zde objemné a časté účetní transakce a její účetnictví bylo 

zajišťováno v MS Excelu. 

Tab. 7 Výchozí nastavení účetního systému 

Společnost 
Hayes Lemmerz 

Autokola 
Hayes Lemmerz 

Alukola 

Účetní systém FACTORY K2 

Nákladová střediska / počet 66 25 

Počet míst kódu NS 3 3 

Účtový rozvrh / analytické členění ANO ANO 

Počet míst analytického členění účtu 3 3 

Systémové ocenění NV, HV ANO NE 

Controlling – interní zakázky ANO NE 

Reporting Segment 1 Segment 2, 4 

Daňové odpisy zrychlené lineární 

Systémové odepisování majetku (pro 
reporting) 

ANO NE 

Reporting původně dle US Gaap (United States General Accepted Accounting 

Principles) [39] a následně dle IFRS (International Financial Reporting Standards) probíhal 

mimo účetní systémy FACTORY a K2. Výstupy z účetních systémů, případně další vstupy 

byly transformovány do datového souboru, který byl následně nahrán do reportingového 

systému Hyperion, později BPC a to v členění statutory / statutární výkazy, US GAAP (IFRS) 

– korekce dle mezinárodních standardů, PAA/přecenění po akvizici Iochpe Maxion, 

celkem včetně všech korekcí / including. Výstupy se týkají jak výsledovky, tak rozvahy v 

předem nadefinovaných korporátních účtech a to pro všechna výše uvedená členění (viz 

Obr. 9). 
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Obr. 9 Schematické znázornění přenosu a změn účtů pro reporting 

Systémové znázornění přenosu dat a jejich transformace do reportingových 

segmentů před fúzi společností je znázorněna v Příloze 3. 

Systémová podpora vycházející z historicky právně a tím pádem i účetně 

samostatných společností byla ve své době dostačující pro potřeby korporátního 

reportingu, nicméně po právním sjednocení bylo zřejmé, že je nezbytně nutné zajistit 

systémově obdobnou podporu ale z jednoho účetního systému, který bude identický pro 

obě / tři fúzované společnosti.  

5.6 CÍL ZMĚNY NASTAVENÍ SYSTÉMOVÉ PODPORY  

Východiskem připravované změny přechodu starých systémů a nastavení jednoho 

nového je tomu předcházející integrace používaných účetních systémů FACTORY a K2. 

V praxi je tedy nutné sjednocení účetní osnovy, nalezení jednotného principu 

nastavení nákladových středisek, seskupení a sjednocení materiálů pod identická 



  56 

materiálová čísla, nalezení kompromisu mezi výhodami předcházejících nastavení v 

starých systémech pro systém jednotný. 

Pro nastavení nového systému pro diverzifikovanou společnost po následné fúzi je 

nezbytné zajistit sjednocení účetního prostředí: 

 sjednocení účetní osnovy, 

 jednotný princip nastavení nákladových středisek, 

 zavedení interních zakázek, 

 sjednocení odpisového plánu, 

 sjednocení daňového odepisování, 

 sjednocení / sloučení materiálových čísel, 

 integrace skladového hospodářství. 

Sjednocení účetní osnovy - cílem je přiřazení syntetického a analytického účtu z 

účetního systému S1 a S2 k účtu buď převzatého ze systémů S1,2 nebo vydefinování účtu 

nového (viz Obr. 10 a Tab. 8). Součástí nově vznikající účetní osnovy je i formát 

analytického členění syntetických účtů. Důležitý je i počet pozic analytického členění, 

přičemž 1. pozice může být definicí např. nákladů (přímých, nepřímých, variabilních, 

fixních, zakázkových, atd.). Tato možnost nového nadefinování nové účetní osnovy může 

být efektivně využita k interním potřebám ať už kalkulačním, controllingovým nebo také 

reportingovým. 

 

Obr. 10 Sjednocení účetní osnovy 
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Tab. 8 Příklad integrace účtu 568  

 

Jednotný princip nastavení nákladových středisek – východiskem pro nastavení 

může být původní princip definování nákladových středisek ze starých účetních systémů 

SYS 1, SYS 2 a nalezení sjednocujícího principu pro SYS N. Je taktéž vhodné tyto principy 

propojit s logickou potřebou řízení nákladů (anglicky cost controlling) a organizací v nové 

společnosti. Důležité je vnést do definování nákladových středisek prvek integrace napříč 

společnosti a logiku v definování numerického značení nákladových středisek.  

V případě vícemístného kódu nákladového střediska je možno vzít v úvahu potřeby 

jak segmentace výrobkového portfolia, tak potřeby controllingové, kalkulační či logisticko-

organizační. Přehled nastavení NS je umístěn v Příloze 1. 

Příklad přístupu řešení u 4-místného kódu nákladového střediska, jehož formát byl 

nastaven pro řešení integrace nákladových středisek diverzifikované společnosti Hayes 

Lemmerz Czech: 

 1. pozice kódu NS – Segmentace + oblast sdílených služeb 

 1 – Segment 1 

 3 – Segment 2 

 7 – Segment 4 

9 – Sdílené služby závodů/segmentů 

2. pozice kódu NS – určuje oblast výrobní a organizačně režijní 

 11 – Výrobní oblast Segmentu 1 

 19 – Režijní (řídící struktura) Segmentu 1 

 33 – Výrobní oblast Segmentu 2 

 39 – Režijní (řídící struktura) Segmentu 2 
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 77 – Výrobní oblast Segmentu 4 

 79 – Režijní (řídící struktura) Segmentu 4 

 99 – Sdílené Režijní služby závodů 

3. pozice kódu NS – zpřesňuje členění výrobní oblastí na výrobní procesy a 

organizačně režijní na dílčí oddělení správy. V případě Segmentu 1 se jedná o 

následující specifikaci: 

 110 – Údržba forem  

 111 – Slévárna 

 112 – Obrobna 

 113 – Lakovna 

 114 – Kontrola jakosti 

 115 – Expedice 

 117 – Výdejna nářadí 

 191 – Kvalita  

 192 – Údržba 

 193 – Technika 

 196 – Ekologie, Bezpečnost 

 198 – Energetika 

 199 – Vedení závodu/Segmentu 1 

4. pozice kódu NS – umožňuje detailnější sledování procesní částí definované 3. 

pozicí číselného kódu NS, např. Oblast Slévárny Segmentu 1 (závod Alukola): 

 1111 – Tavení 

 1112 – Odlévání 

 1113 – X-Rentgen 

 1114 – Odmrkvení 

 1115 – Žíhání 
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1119 – Společné náklady Slévárny 

Zavedení interních zakázek – umožňuje sledování nákladů pro specifické účely a 

controllingové potřeby, nebo pro následnou kapitalizaci jako např. sledování vlastní 

výroby výrobního nářadí nebo zajištění investiční výstavby ve vlastní režii. Osvědčilo se 

sledování nákladů na interní zakázku pro účely sledování údržby na jednotlivé stroje / 

Inventární číslo majetku se specifikací účelu provedené údržbářské zakázky, jako je běžná 

údržba, střední oprava nebo mimořádná oprava. Sledování nákladů na zakázku může také 

umožnit sledování výdajů na mimořádné účely či speciální projekty. 

Je zapotřebí nadefinovat princip číslování tvorby zakázek, a to dle specifikace 

systémového nastavení interního sledování zakázek. Systém SAP, např. rozlišuje dva 

druhy Interních zakázek pro sledování nákladů a to statistické a controllingové. 

Sjednocení odpisového plánu – součástí integrace dvou podobně výrobně 

orientovaných společností je kontrola zařazení stejných druhů majetku do sjednocených 

odpisových skupin a revize sjednocení odpisového plánu. 

 Sjednocení daňového odepisování – v případě že fúzují dvě či více společnosti 

s rozdílnými metodami daňového odepisování, je nutné pro integrovaný účetní systém 

definovat pouze jednu daňovou metodu odepisování pro nově aktivované majetky do 

užívání. Již započaté daňové odepisování dobíhá v původně kalkulované metodě 

daňového odepisování 

Sjednocení / sloučení materiálových čísel – při přechodu materiálové evidence ze 

dvou různých systémů SYS 1,2 jako v případě fúzovaných společností Hayes Lemmerz 

Alukola a Hayes Lemmerz Autokola, je pro přechod do jednotného integrovaného 

systému nutné navrhnout můstek nebo-li vazbu starých materiálových čísel, nalezení 

ekvivalentu shodného materiálu v druhém evidenčním systému a obě materiálové čísla, 

případně více materiálových čísel sjednotit / přiřadit pod materiálové číslo nové v SYS N. 

Je také možné převzít některé z materiálových čísel starých systémových nastavení 

v SYS 1,2 a ty převzít do SYS N. I v tomto případě se nevyhneme navržení můstku spojení 

materiálového čísla ze zbývajícího starého SYS (starý účetní systém). 

Integrace skladového hospodářství – Integrací skladového hospodářství se 

rozumí, zefektivnění logistiky skladů, prověření skladů hospodařících se stejnými 
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materiálovými položkami na skladě a navržení jejích sloučení s cílem snížení skladových 

zásob a režie řízení skladů. 

Hlavním cílem nastavení sjednoceného systému je nalezení principu nastavení 

účetního systému tak, aby umožňoval podle definovaného principu rozdělení 

rozvahových a výsledkových analytických účtů do několika skupin odpovídajících 

nadefinovaným segmentům 1,2 a 4. Cílem je vydefinování reportování samostatných 

Výkazů zisku a ztrát a Rozvah pro Segmenty 1,2 a 4. Takto sledovatelné výstupy budou 

základní databází pro následný reporting. 

V případě fúze společností HL Autokola, HL Alukola a HL Czech Holdings vznikl při 

hledání řešení nastavení systému tak, aby odpovídal potřebám diverzifikovaného 

reportingu, ještě další problém, a to jak nastavit začlenění obslužných sdílených služeb 

(SHS) pro tyto tři segmenty.  

5.7 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ NASTAVENÍ 

Pro segmentaci reportingu v diverzifikované společnosti je podstatou sledování 

veškerých účetních operací na jednotlivé segmenty. To je směr cesty, která vede 

k diverzifikovanému reportingu. 

Hlavním problémem systémového nastavení je hledání způsobu řešení jak docílit 

vydefinování všech účtů výsledkových i rozvahových pro jednotlivé segmenty 1, 2 a 4. 

Nastavení Výkazů zisku a ztrát pro jednotlivé segmenty je vydefinováno Nákladovými 

středisky či Profit centry, což není složitou záležitostí. 

Pro systémové nastavení umožňující rozdělení rozvahových účtů je zapotřebí 

nalezení nadřazené úrovně Nákladovým střediskům a podřazení úrovní jedinečného čísla 

společnosti odpovídající daňové a právní identifikaci. Nazvěme tuto úroveň Pracovními 

úseky. Nově implementovaný ERP systém SAP tento princip umožňoval, viz Tab. 9. 

 Tato více úrovňová evidence v účetnictví umožňuje při všech účetních zápisech 

rozlišovat segmentaci v diverzifikované společnosti. 

 Segment 1 – PÚ Y 

 Segment 2 – PÚ Z 
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 Segment 4 – PÚ N 

Tab. 9 Princip nastavení systému s Pracovními úseky 

 

Navrhované řešení umožňuje přiřadit rozvahové účty do nadefinované oblasti – 

Pracovního úseku, jež umožní rozvahovou identifikaci pro předem nadefinované 

Segmenty 1,2 a 4. 

Nákladová střediska jsou podřazena danému Pracovnímu úseku, a tedy nákladové 

účty mají jak identifikaci přes Nákladové středisko, tak i Pracovní úsek (viz Tab. 10). 

Tab. 10 Identifikace účtů 

 

Všechny Pracovní úseky mají jedinečnou systémovou specifikaci společnosti přes 

Číslo společnosti, tzv. Company Code (CODE), která zajišťuje legislativní potřebu vedení 

účetnictví, daní a s tím související povinné Výkaznictví. 

V praxi to znamená, že veškeré účetní operace musí mít povinně přiřazen Pracovní 

úsek, v případě účtování na nákladové či výnosové účty, zde lze nastavit automatické 

přiřazování nákladových středisek či Profit centra pod daný Pracovní úsek, viz Tabulka 11. 

Tab. 11 Přiřazení Pracovního úseku k NS/PC 

 

Číslo společnosti 

/ Company code

Pracovní úsek / 

Business area

Nákladové středisko 

/Cost center Profit center

provoz / úsek / 

oddělení Popis 

Provoz výroby hliníkových kol / Aluminium wheels - SEGMENT 1 /Slévárna
4010 4012 1111 HL002 Slévárna 1111 Tavení

4010 4012 1112 HL002 Slévárna 1112 Odlévání

4010 4012 1113 HL002 Jakost 1113 X-Rentgen

4010 4012 1114 HL002 Slévárna 1114 Odmrkvení

4010 4012 1115 HL002 Slévárna 1115 Žíhání

4010 4012 1119 HL002 Slévárna 1119 Společné náklady Slévárna
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Úskalím výše navrhovaného řešení je 100 % identifikace rozvahových účtů na 

Pracovní úseky, což v praxi znamená, že musí dojít k podvojnému zápisu pod uvedeným 

Pracovním úsekem. Pouze v případě vnitropodnikového vybilancování dochází 

k podvojným zápisům mezi Pracovními úseky. 

Tab. 12 Příklad účetního případu fakturace a účetního zápisu 

 

 

Pro evidování Pracovního úseku při všech účetních zápisech je velmi důležitá 

informovanost napříč celou společností. Tato identifikace musí být součástí interní 

komunikace a přijaté filozofie řízení, protože jen s přesně uváděnou evidencí Pracovních 

úseků je finanční účtárna schopna provádět účetní zápisy správně na požadované 

segmenty (viz Tab. 13) 

Tab. 13 Identifikace Pracovních úseků a Segmentů 

 

Je velmi přínosné když systém objednávek má již v sobě zakomponovanou 

povinnost uvádět Pracovní úsek objednatele. Následná identifikace přijatých faktur přes 

interní číslo objednávky ulehčí následný proces zúčtování faktur. Příjmové faktury 

materiálů jsou identifikovatelné taktéž přes objednávající sklad, který je jednoznačně 

přidělen pod Pracovní úsek (viz Obr. 11) 
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Obr. 11 Identifikace příjmových faktur 

Pro účely takovéhoto řešení musí být zabezpečena přesná identifikace přišlých a 

vydaných faktur na Pracovní úseky, včetně všech ostatních účetních zápisů. 

 Nastavení nového diverzifikovaného systému SYS N po fúzi tří společností, 

znamená nastavení transferu dat hlavní knihy ze starých účetních systémů SYS 1 a SYS 2 

s identifikací na Pracovní úseky. V případě cíle nastavit segmentaci ještě na další Segment 

4 – výroba kol pro vysokozdvižné vozíky. Znamenalo to v praxi rozdělení konečných stavů 

aktiv a pasiv ze SYS 2 na Segment 2 a Segment 4, viz znázornění na obrázku 12. 

 

Obr. 12 Transfer účetních dat ze starých informačních systémů do nového IS nově vzniklé diverzifikované 
společnosti 
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Samozřejmě, že i při rozdělení Aktiv a Pasiv jedné společnosti do Aktiv a Pasiv 

odpovídajících nadefinovaným segmentům, platí Aktiva = Pasiva, a tedy zároveň platí: 

   Aktiva Segment 2 = Pasiva Segment 2 

Aktiva Segment 4 = Pasiva Segment 4 

V některých případech u společnosti HL Autokola kdy bylo zapotřebí společnou 

rozvahu rozdělit na segmenty, jako např. u společných skladů, nebo u společných 

bankovních účtů, případně půjček, atd. je nutné nalézt model rozdělení. 

V případě majetku, přiřadit hodnotu konkrétních strojů zabezpečujících výrobu 

Segmentu 4, ostatní vzhledem k většímu podílu obratu Segmentu 2, ponechat přiřazen v 

aktivech Segmentu 2. V případě zásob, jednoznačné položky jako NV a HV podle 

aktuálního nacenění výrobků spadajících do jednotlivých segmentů a v případě skladů, 

pokud jsou společné, provést analýzu spotřeb na jednotlivé segmenty za reprezentativní 

období, např. 1 rok a z vycházejícího podílu rozdělit hodnotu skladů do aktiv jednotlivých 

segmentů. 

U pohledávek předpokládejme identifikaci zákazníka na konkrétní Segment, což by 

v případě fakturace v automatizovaném systému mělo být zabezpečeno. V případě HL 

Autokola tomu tak bylo. Stav na bankovním účtu, byl zvolenou dorovnávací/bilanční 

položkou. 

K přechodu na nový systém je nutné rozdělení konečných stavů rozvahových účtů 

na jednotlivé segmenty, v mnoha položkách je nezbytně nutné přistoupit k rozdělení 

kvalifikovaným odhadem v historických souvislostech a najít tak logické řešení. V každém 

případě bude vždy na straně aktiv nebo pasiv jedna z položek dorovnávací.  

Příklad praktického přístupu k přerozdělení rozvahových účtů HL Autokola na 

Segmenty 2 a 4 je uveden v Příloze 2. 

Společné sdílené služby – dalším úkolem k zamyšlení a k řešení v případě, že naše 

společnost se skládá ze tří samostatných rozvah odpovídajících jednotlivým požadovaným 

Segmentům (1,2 a 4) kde zařadit a jak řešit sdílené služby managementu pro výše 

zmíněné segmenty. 
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V případě fúze společnosti Hayes Lemmerz Autokola se jednalo i o společná 

oddělení pro Segment 2 a 4, tedy pro výroby ocelových kol a výrobu kol pro 

vysokozdvižné vozíky. Jednalo se například o společné oddělení jako Technika, Výzkum a 

vývoj, Jakost, Výroba, Vedení ocelového závodu společné pro oba segmenty. 

V případě sdílených služeb (SHS) pro všechny tři segmenty se nabízelo dvojí řešení 

(viz Obr. 13), a to založit samostatný Pracovní úsek pro sdílené služby, se samostatnou 

výsledovkou a Rozvahou, nebo zařadit Nákladová střediska (v případě HLC 99..) pod 

některý z výše zmíněný Pracovní úsek odpovídající segmentům 1,2 a 4 (PÚ 4012, 4010, 

4011). Ve výsledku se jedná o manažerské rozhodnutí, v případě Hayes Lemmerz Czech 

byly střediska SHS a společná oddělení Segmentů 2 a 4 zařazeny pod Pracovní úsek 4010 

Segmentu 2. 

 

Obr. 13 Možnosti zařazení střediska SHS 

Alokace sdílených služeb - Systém alokace nákladů, potažmo vnitropodnikových 

pohledávek a závazků je důležitým krokem účetní závěrky a cílem k vybilancování nákladů 

a výnosů pro jednotlivé segmenty a jejich související Rozvahy. 

Alokace nákladů sdílených služeb (SHS) a ostatních sdílených služeb oddělení je 

závěrečným krokem měsíční závěrky. Pro účely alokace je nutné nadefinovat poměrový 
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klíč (PK). Poměrový klíč slouží pro k alokaci 100% nákladů podle nadefinovaného kritéria. 

V případě HL Czech se jednalo o poměr obratu jednotlivých segmentů 1,2 a 4, (viz Obr. 

14). 

 

Obr. 14 Podíl Segmentů 1 (PÚ 4012), 2 (PÚ 4010) a 4 (PÚ 4011) na alokaci nákladů společných služeb (SHS)  

Možnost řešení, je automatický program, který po spuštění JOBu (anglický výraz 

pro spuštění programu) v systému zpracuje data podle nadefinovaného principu. V tomto 

případě zpracuje všechny náklady Nákladových středisek SHS a podle nadefinovaného 

klíče a přiřazení speciální analytických účtů přeúčtuje tyto náklady na nadefinovaná 

Nákladová střediska všech segmentů (viz Tab. 14). 

Tab. 14 Klíč alokace nákladů 
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Po systémovém zpracování v tabulce uvedeného klíče, je výstupem alokace 

nákladů s příslušnými částkami, které se dále zpracují jako účetní doklad s automatickým 

nahráváním (viz Tab. 15). 

Tab. 15 Výstup z automatického zpracování kalkulování nákladů  

 

Po měsíčně zpracované alokaci, se musí vyrovnat a zaúčtovat i rozvahové účty, tak 

aby veškeré operace mezi Segmenty byly dorovnány. K zaúčtování vnitropodnikových 

pohledávek a závazků je zapotřebí znát celkovou částku přeúčtovanou mezi Pracovními 

úseky, kterou následně zaúčtujeme jako MD – Vnitropodnikové pohledávky (PÚ 

poskytujícího službu – 4010) / Dal – Vnitropodnikový závazek (PÚ přebírající službu – 

4011, 4012). Tyto vnitropodnikové pohledávky a závazky se následně dorovnají převodem 

mezi bankovními účty, případně pouze zúčtováním přes analytické účty (viz Obr. 17). 
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Obr. 17 Princip alokace nákladů sdílených služeb  

 

5.8 DIVERZIFIKOVANÝ REPORTING 

Výše navrženým systémem a vytvoření pod daňově sjednocující identifikací danou 

tzv. jedinečným číslem společnosti – Company Code, která zajišťuje daňovou a legislativní 

povinnost, podřazené oblasti, tzv. Pracovní úseky se systémově vytvoří databáze 

informací s jedinečnou identifikací na potřebné Segmenty. Bez navrženého řešení 

Pracovních úseků a nastavením pouze Nákladových středisek a Profit center, která jsou 

běžným controllingovým nástrojem bychom docílili členění pouze nákladové a výnosové, 

tzn. Výkaz zisku a ztrát (Profit $ Loss). 

Identifikace rozvahových účtů pro jednotlivé segmenty je důležitá především 

z pohledu strategického umožňující vyhodnocování výsledků jednotlivých Segmentů a to 

nejen v oblasti nákladové, ale i sledování ukazatelů umožňujících sledovat výkonnost 

vloženého kapitálu, návratnost Investic, vývoj Pracovního kapitálu, atd. všechny finanční 

ukazatele pro které je nezbytně nutná hodnota jednotlivých rozvahových částí Aktiv a 

Pasiv (viz Obr. 18).  
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Obr. 18 Příklad mapování účtů pro diverzifikovaný reporting  

 

Obr. 19 Diverzifikovaný reporting  

Diverzifikovaný reporting (viz Obr. 19) umožňuje skupině globálního charakteru 

lépe vyhodnocovat vývoj, trend a řídit strategickou změnu nutnou k udržení efektivního 

řízení společnosti a konkurenceschopnosti firmy. Umožňuje eliminovat vliv mixu 
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segmentů, jejichž tržní chování a vývoj je významně odlišný, a tím zefektivňovat 

strategická rozhodnutí.  

5.9 ŘÍZENÍ IMPLEMENTACE ZMĚNY 

Neméně důležitou fází v období přípravy, testování a provozu nového účetního 

informačního systému je řízení implementace. 

Takováto velká změna jako je fúze několika společností a jejich následná integrace 

s uchováním diverzifikovaného reportingu je náročná na komunikaci a řízení celého 

projektu Implementace nového systému. Do tohoto procesu musí být zapojena všechna 

oddělení řízení a částí logisticky-výrobní. Celá společnost by měla být informována o 

připravované změně systému, protože jedině dobrou komunikací lze předcházet 

neočekávaným problémům a nepochopením po implementaci. 

Pro kvalitní přípravu implementace musí být již předem definován koncept 

Integrace, který je zmíněn v předcházejícím bodě. Neméně důležitá je samotná fáze před 

implementací, kdy dochází k prvním testováním navržených procesů v novém 

Systémovém prostředí. Dobré pochopení a dostatečné testování dokáže zjednodušit 

období rozjetí nového informačního systému v produktivním prostředí. 

Je efektivní zapojit do Implementace projektu všechny klíčové osoby, mající na 

úspěšnost rozjetí nového systému zásadní vliv a které svým pochopením mohou tyto 

poznatky předat na další zaměstnance pracující se systémem. 

Vedoucím manažerem projektu v případě Hayes Lemmerz Czech byl Ředitel 

jednoho z výrobních závodů a členové týmu osoby znalé dílčích oblastí implementace 

nového systému včetně osob z oddělení IT. Součástí implementačního týmu byl i zástupce 

externí firmy, která implementaci vede. 

Příklad komunikace na „Pulse meetingu se zaměstnanci firmy“, kde byla 

vizualizována krátká prezentace v hlavních bodech popisujících kroky a změny související 

s přechodem ze starých informačních systémů do systému nového, v případě Hayes 

Lemmerz Czech se jednalo o ERP systém SAP. 
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Obr. 20 Příklad prezentace popisující kroky a změny spojené s přechodem na nový systém 

Úspěšnou implementaci se zainteresovaností klíčových lidí je vhodné podpořit 

nějakou hmotnou zainteresovaností, např. cílovou odměnou na úspěšnou implementaci 

nebo její dílčí fáze. Tyto finanční prostředky s ohledem na nákladnost samotné 

implementace nového informačního systému jsou marginální. 

Obecně každá změna ve firmě není vždy přijímána zaměstnanci pozitivně, protože 

v praxi to znamená změnu v již nastavených procesech, v postupech vzniká nedorozumění 

z nově využívaného prostředí, časově náročnější zpracování a v neposlední řadě další 

nadstandartní nastavení, které vyžaduje další čas k vývoji nového informačního systému. 

K potlačení takovýchto negativně přijímaných změn je zapotřebí především pozitivní 
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komunikaci a důkladné vysvětlování důvodů implementované změny a popis efektů, které 

tato změna přináší. Dohromady s výše zmíněným odměňováním vázaným na projekt 

implementace lze projekt řídit k spokojenosti všech zúčastněných stran. 

 

5.10 ZÁVĚR PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Diverzifikace reportingu ve skupině Maxion Wheels umožňuje sledovat 

samostatný vývoj důležitých segmentů pro které je důležitý odlišný přístup k strategii 

rozvoje a obchodních taktik. K takto vedenému diverzifikovanému reportingu je důležité 

sledování všech finančních dat pro jednotlivé segmenty. Jedním z navrhovaných řešení je 

systém vytváření Pracovních úseků pod uceleným nastavením účetního systému 

umožňujícího sledování samostatných rozvahových účtů. Samostatné Výkazy zisku a ztrát 

jsou dány nastavením nákladových středisek a Profit center, funkčně podřazených pod 

Pracovní úseky, které jsou klíčové pro výše navrhovaný systém diverzifikovaného 

reportingu, viz Vizualizace systému nastavení na obrázku 21. 

 

Obr. 21 Nastavení systému pro diverzifikovaný reporting  

V rámci takovéhoto nastavení lze, jak již bylo v dizertační práci uvedeno řešit i 

obslužné procesy společnosti společné pro všechny segmenty, jako např. financování, 
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vedení účetnictví, controlling, personální služby, atd. a to procesním nastavením alokace 

nákladů s těmito službami související. Proces alokace se stává standardem účetní závěrky, 

včetně dobilancování rozvahových účtů souvisejících s alokací nákladů na jednotlivé 

segmenty, popsané v bodě 5.7 - Systémové řešení nastavení. 

Znázornění přenosu dat a jejich transformace do reportingových segmentů před a 

po integraci společnosti (fúzi) je uveden v Příloze 3 a 4. 

Zvýšená pracnost takovéhoto systému je časem eliminována zefektivněním 

pracovních postupů a přijetím filozofie takovéhoto řízení, vyčíslení zvýšených nákladů je 

nevýznamné. Na druhou stranu vyčíslit přínos by znamenalo simulovat vývoj společnosti a 

rozdílná rozhodnutí v případě že by diverzifikovaná data nebyla k dispozici. Tento postup 

by byl zbytečnou ztrátou času, protože rozhodnutí k implementaci takovéhoto systému 

s podporou sledování Segmentů ve všech úrovních finančních dat vycházelo z dostatečně 

kvalifikovaného manažerského rozhodnutí, které souviselo s potřebou podrobnějších 

informací vedoucím k přesnějším analýzám a zlepšení manažerských a strategických 

rozhodnutí. 

Navrhované řešení popsané v dizertační práci umožní malým i velkým globálním 

skupinám jako je Iochpe Maxion (bývalé Hayes Lemmerz) efektivněji řídit jednotlivé 

segmenty výrobkového portfolia a zajistit tak zlepšení zhodnocování kapitálů akcionářů. 
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6 KONCEPCE ZOBECNĚNÍ ŘEŠENÍ INTEGROVANÉHO 

SYSTÉMU REPORTINGU PRO DIVERZIFIKOVANOU 

METALURGICKOU SPOLEČNOST  

Zobecněním praktického příkladu Případové studie v Hayes Lemmerz Czech byla 

navržena koncepce řešení, která je schematicky znázorněna v následujícím procesním 

diagramu (viz Obr. 22). 

 Obr. 22 Diagram procesu definování vazeb mezi Segmenty a nastavením účetního systému pro sledování 
diverzifikovaných finančních dat  

Pro zajištění nastavení nového systému je potřebné zajistit implementaci účetního 

systému, který nový způsob nastavení účetní evidence zajišťuje. 

Pro nastavení účetního systému v rámci diverzifikované společnosti je nutné 

zajistit následující procesy: 



  75 

Definice segmentů – vyspecifikování skupin výrobků odpovídajících Segmentům, 

které souvisejí s potřebami strategického řízení v diverzifikované společnosti a s tím 

související potřebou odděleného finančního reportingu pro dané segmenty. 

Pracovní úseky – vydefinování pracovních úseků vázaných na potřebnou 

segmentaci reportingu. Na základě výše uvedených potřeb oddělených finančních dat pro 

specifické segmenty je potřebné vydefinovat a označit dle možností účetního systému 

specifickým kódem jako Pracovní úseky, které jsou podřazeny daňové identifikaci 

společnosti / unikátní kód v systému a nadřazeny systému Nákladových středisek a Profit 

center.  

Nákladová střediska (Profit centra) při specifikaci Pracovních úseků – nastavení 

Nákladových středisek (Profit center) by mělo odpovídat potřebám sledování nákladů, 

tedy nákladového controllingu, a zároveň umožňovat specifikaci sledování definovaným 

Pracovním úsekům, jinými slovy sledovaným Segmentům. 

Účetní záznam při specifikaci Pracovních úseků – pro účetní záznam jednotlivých 

položek je nezbytně nutné napříč celému systému definovat vždy Pracovní úsek. Každá 

účetní evidence probíhá při současném zaznamenávání Pracovního úseku, v případě 

nákladů dále nutno specifikovat Nákladové střediska a pro Výnosy Profit centrum. 

Specifikace pracovního úseku musí být součástí všech účetních záznamů a informací 

vstupujících do účetnictví.  

Uvedené nastavení procesů v účetním systému a účetní kázeň při identifikaci 

účetních záznamů umožní sledovat kompletní účetní výkazy dle zadaných pracovních 

úseků (viz Obr. 23). 
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Obr. 23 Zobrazení výstupu účetních výkazů (finančních dat) dle procesního nastavení vyobrazeného 
v Diagramu (viz Obr. 22) 
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7 ZÁVĚR 

 

Nastavení integrovaného systému reportingu pro diverzifikovanou společnost je 

důležitým strategickým krokem naplnění potřeb řízení společnosti v dynamickém tržním 

prostředí. Výše uvedené doporučení nastavení účetního systému a obecně procesů 

vedoucích k přesné účetní identifikaci na doporučené Pracovní úseky, které kopírují 

požadované členění na výrobkové segmenty, mohou zjednodušit manažerské a 

strategické kroky finančního řízení v diverzifikované společnosti.  

K zavedení systému je důležité splnit uvedené podmínky a dodržet následující 

kroky: 

Podmínky pro zavedení integrovaného systému diverzifikované společnosti: 

 Potřeba sledovat diverzifikovaný reporting finančních dat pro strategicky klíčové 

segmenty. 

 Strategicky klíčový znamená s podstatným finančním vlivem. 

 Účetní systém umožňující rozčlenění na Pracovní úseky. 

 Zajištění logiky přiřazení číselných kódů pro segmenty, pracovní úseky, nákladová 

střediska, profit centra. 

 Seznámení klíčových lidí (uživatelů) se zavedením Pracovních úseků.  

 Dobrá komunikace uvnitř firmy vysvětlující přínosy zavedení nového systému. 

 Motivace klíčových lidí při implementaci. 

 Dostatečná předimplementační analýza procesů nového nastavení, definování 

přesných cílů implementace. 

 Navržení programů pro automatické alokování sdílených nákladů. 

 Dodržování harmonogramu implementace. 

 Důsledné testování ve vývojovém stadiu. 

Dodržení kroků pro zavedení integrovaného systému diverzifikované společnosti: 

 Definice segmentů. 
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 Definice Pracovních úseků. 

 Definice Nákladových středisek, Profit center. 

 Nalezení rozvrhovací základny pro Počáteční stavy rozvahových účtů přiřazených 

Pracovním úsekům. 

 Vybilancování Počátečních rozvah odpovídající Pracovním úsekům. 

 Nadefinování principu alokace sdílených režijních nákladů. 

 Nastavení automatizovaného systému alokace. 

 Zajištění účtování na nadefinované Pracovní úseky. 

 Zajištění kontroly a dorovnávání rozvah přiřazených Pracovním úsekům během 

měsíční /roční účetní závěrky. 

Navrhované řešení je sice finanční investicí, která může z počátku přinášet i 

zvýšené náklady na administrativu úkonů pro zajištění procesů nutných pro sledování 

samostatných pracovních úseků, její přidanou hodnotou je však přehled vývoje finančních 

ukazatelů diverzifikovaného reportingu, který převyšuje vynaložené náklady. Tento 

diverzifikovaný reporting umožňuje lépe analyzovat a vyhodnotit si potřebné manažerské 

kroky.  

S narůstající konkurencí a turbulencí trhu bude pokračovat potřeba rychlých a 

správných manažerských rozhodnutí, která souvisí s potřebou minimalizace rizika 

špatných rozhodnutí, pro které navrhované řešení diverzifikovaného reportingu může být 

dílčím krokem eliminace takovýchto ztrát a rizik souvisejících s chybným rozhodnutím 

managementu.  
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8 CONCLUSION 

The setting of an integrated reporting system for diversified company is an 

important strategic decision for fulfilment of management needs in a dynamic 

marketplace. Above explained recommendation for the setting of accounting system and 

general processes aims to accurate accounting data of recommended business areas. This 

system of business areas follows requested reporting for product segments and can make 

easier managerial and strategic decisions of financial management in diversified 

company. 

For the implementation is important to fulfil following conditions and following 

steps: 

The conditions for implementation of an integrated system in diversified company: 

 The need to monitor diversified reporting of finance data for key strategic 

segments. 

 Strategic means with important finance impact. 

 Accounting system supports the setting of Business areas. 

 To provide the logic of numerical code for Segments, Business areas, Cost centres, 

Profit centres. 

 The introduction of prepared system of Business areas to key persons in company. 

 Excellent communication within company explaining the benefit of new system´s 

setting. 

 Motivation of key persons during implementation. 

 Perfect analyse of new setting processes before implementation, the definition of 

exact goals of implementation. 

 Proposal of programmes for automatic allocation of Business areas shared costs 

 Following the implementation schedule. 

 Detailed testing in development system. 

To follow steps for implementation of diversified company integrated system 
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 Definition of segments. 

 Definition of Business areas. 

 Definition of Cost centres, Profit centres. 

 Definition of key tool for reallocation amounts of Opened period balanced sheet 

period to the defined Business areas. 

 Balancing of opened period Balance sheets by business areas. 

 Definition of principle for allocation of shared overhead costs. 

 Setting of automatization for allocation costs. 

 Management of accounting in Business areas. 

 Checking and balancing of Balance sheets for Business areas during month/year 

closing. 

Even this proposed solution is an investment, which could from the beginning 

bring higher costs for administration to follow processes in business areas, its added value 

will be an overview of finance indicators of diversified reporting which exceeds incurred 

costs.  

With increasing competition and market turbulence the need of fast and correct 

managerial decisions will continue, which is associated with the need to minimize the risk 

of wrong decisions. Proposed solutions for diversified reporting may be a partial step to 

eliminate such losses and risks associated with the wrong management decisions. 
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 ČR – Česká republika 

 EBITDA – Earnings before interest, tax and depreciation and amortization (Zisk 

před zdaněním, úroky a odpisy) 
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 Segment 2 – Ocelová kola pro automobilový průmysl 

 Segment 4 – Kola pro vysokozdvižné vozíky, kola speciální 
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Příloha 1 Přehled nastavení NS 
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Popis Popis/EN 

Provoz výroby hliníkových kol / Aluminium wheels - SEGMENT 1 /Slévárna 

4010 4012 1111 HL002 Slévárna 1111 Tavení 1111 Melting 

4010 4012 1112 HL002 Slévárna 1112 Odlévání 1112 Casting 

4010 4012 1113 HL002 Jakost 1113 X-Rentgen 1113 X-Ray 

4010 4012 1114 HL002 Slévárna 1114 Odmrkvení 1114 Degating 

4010 4012 1115 HL002 Slévárna 1115 Žíhání 1115 Heat Treatment 

4010 4012 1119 HL002 Slévárna 1119 Společné náklady Slévárna 1119 General costs Foundry  

4010 4012 1121 HL002 Obrobna 1121 Obrábění 1121 Machining 

4010 4012 1122 HL002 Obrobna 1122 Pohledové Obrábění 1122 Bright machining 

4010 4012 1123 HL002 Obrobna 1123 Děrování 1123 Drilling 

4010 4012 1124 HL002 Obrobna 1124 Odjehlení 1124 Deburring  

4010 4012 1125 HL002 Obrobna 1125 Tryskání 1125 Shot blasting 

4010 4012 1126 HL002 Obrobna 1126 Helium test 1126 Helium test 

4010 4012 1129 HL002 Obrobna 1129 Společné náklady Obrábění 1129 General costs Machining 

4010 4012 1131 HL002 Lakovna 1131 Práškové lakování 1131 Powder painting 

4010 4012 1132 HL002 Lakovna 1132 Mokré lakování 1132 Wet painting 

4010 4012 1139 HL002 Lakovna 1139 Společné náklady Lakování 1139 General costs Painting 

4010 4012 1141 HL002 Lakovna 1141 Finální kontrola 1141 Quality control 

4010 4012 1151 HL002 Expedice 1151 Balení a expedice 1151 Packaging and dispatch 

4010 4012 1152 HL002 Expedice 1152 Expediční sklad 1152 Warehouse 

4010 4012 1159 HL002 Expedice 1159 Společné náklady Logistika 
1159 Production overhead 
Logistic 

4010 4012 1171 HL002 
Výdejna 
nářadí 1171 Výdejna nářadí 1171 TOOL SHOP small assets 

4010 4012 1912 HL002 Jakost 1912 Zkušebna, Laboratoře 1912 Test room, laboratories 

4010 4012 1913 HL002 Jakost 1913 Metrologie 1913 Metrology 

4010 4012 1917 HL002 Jakost 1917 OPEX 1917 OPEX 

4010 4012 1919 HL002 Jakost 1919 Společné náklady Kvalita 
1919 Production overhead 
Quality 

4010 4012 1921 HL002 Údržba 1921 Údržba - provoz 1921 Maintenance operation 

4010 4012 1923 HL002 Údržba 1923 Údržba - budovy 1923 Maintenance of facilities 

4010 4012 1929 HL002 Údržba 1929 Společné náklady Údržba 
1929 Production Overhead 
Maintenance 

4010 4012 1931 HL002 Technika 1931 Technika - Vývoj 
1931 Engineering - 
Development 

4010 4012 1932 HL002 Technika 1932 Technika - Investice 1932 Engineering - Investment 

4010 4012 1939 HL002 Technika 1939 Společné náklady Technika 
1939 Engineering - Production 
overhead 

4010 4012 1965 HL002 HSE 1965 Ekologie 1965 Ecology 



  ii 

4010 4012 1966 HL002 HSE 1966 Bezpečnost 1966 Safety 

4010 4012 1980 HL002 Energetik 1980 Energetik 1980 Energetic 

4010 4012 1991 HL002 Výroba 1991 Výroba  1991 Production planning 

4010 4012 1992 HL002 
Vedení 
závodu 1992 Sekretariát, recepce, archív 

1992 
Secretary,archiv,reception 

4010 4012 1993 HL002 
Vedení 
závodu 1993 Školení ALU 1993 Training ALU 

4010 4012 1995 HL002 
Vedení 
závodu 1995 Vedení závodu 1995 plant management 

4010 4012 1996 HL002 
Vedení 
závodu 1996 Sdílené služby korporát  1996 Global shared services 

4010 4012 1997 HL002 
Vedení 
závodu 1997 Příprava studentů ALU 1997 Trainee ALU 

4010 4012 1998 HL002 IT 1998 Náklady IT ALU 1998 Costs of IT ALU 

4010 4012 1999 HL002 
Vedení 
závodu 

1999 Společné výnosy a náklady 
ALU 

1999 General Revenue $ Costs 
ALU 

Provoz výroby osobních ocelových kol / Passenger car wheels  

4010 4010 3300 HL001 
Příprava 
nářadí 3300 Příprava nářadí 3300 Preparation of tools 

4010 4010 3311 HL001 
Výroba 
ráfků 3311 Ráfková linka 39 3311 Rim line 39 

4010 4010 3312 HL001 
Výroba 
ráfků 3312 Ráfková linka 41 3312 Rim line 41 

4010 4010 3313 HL001 
Výroba 
ráfků 3313 Ráfková linka 45 3313 Rim line 45 

4010 4010 3319 HL001 
Výroba 
ráfků 

3319 Společné náklady Ráfkové 
linky 3319 Rim line - general costs 

4010 4010 3322 HL001 Montáž 3322 Montážní linka 40 3322 Assembly line 40 

4010 4010 3324 HL001 Montáž 3324 Montážní linka 44AB 3324 Assembly line 44AB 

4010 4010 3326 HL001 Montáž 3326 Linka oprav 47 3326 Line of repair 47 

4010 4010 3329 HL001 Montáž 3329 Společné náklady Montáž 3329 Assembly - General costs 

4010 4010 3331 HL001 
Výroba 
disků 

3331 Linka na výrobu disků 
TP2500 3331 Disc line TP2500 

4010 4010 3333 HL001 
Výroba 
disků 3333 Linka VERSON 4000 3333 Disc line VERSON 4000 

4010 4010 3334 HL001 
Výroba 
disků 3334 Linka VERSON 3000 3334 Disc line VERSON 3000 

4010 4010 3339 HL001 
Výroba 
disků 

3339 Společné náklady Výroba 
disků 3339 Disc line - General costs 

4010 4010 3362 HL001 Lakovna 3362 Lakovna KTL 3362 Paint shop KTL 

4010 4010 3363 HL001 Lakovna 3363 Top Coat 3363 Top Coat 

4010 4010 3364 HL001 Lakovna 3364 Tampoprint 3364 Tampoprint 

4010 4010 3369 HL001 Lakovna 3369 Společné náklady Lakovna 
3369 Paint shop - General 
costs 

4010 4010 3371 HL001 
Výdejna 
nářadí 3371 Výdejna nářadí 3371 TOOL SHOP Small assets 

4010 4010 3921 HL001 Technika 3921 Technika - Vývoj 
3921 Engineering - 
Development 

4010 4010 3922 HL001 Technika 3922 Technika - Technologie 3922 Engineering - Technology 

4010 4010 3923 HL001 Technika 3923 Zkušebna 3923 Test room 

4010 4010 3926 HL001 Technika 3926 Technika - Konstrukce 
3926 Engineering - 
Construction 

4010 4010 3929 HL001 Technika 3929 Společné náklady Technika 
3929 Engineering - Production 
overhead 

4010 4010 3931 HL001 Jakost 3931 Vstupní kontrola 3931 Input control 

4010 4010 3932 HL001 Jakost 3932 Výstupní kontrola PCW 3932 Check out PCW 

4010 4010 3933 HL001 Jakost 3933 Laboratoře 3933 Laboratories 

4010 4010 3934 HL001 Jakost 3934 Metrologie 3934 Metrology 



  iii 

4010 4010 3935 HL001 Jakost 3935 OPEX 3935 OPEX 

4010 4010 3937 HL001 Jakost 3937 Výstupní kontrola FLW 3937 Check out FLW 

4010 4010 3939 HL001 Jakost 3939 Společné náklady Kvalita 3939 Production costs Quality 

4010 4010 3942 HL001 Expedice 3942 Balení a Expedice PCW 
3942 Packaging and Dispatch 
PCW 

4010 4010 3949 HL001 Expedice 3949 Společné náklady Logistika  
3949 Production logistic 
overhead 

4010 4010 3951 HL001 Údržba 3951 Údržba - provoz 3951 Maintenance operation 

4010 4010 3953 HL001 Údržba 3953 Údržba - budovy 3953 Maintenance of facilities 

4010 4010 3954 HL001 Údržba 3954 Investice PCW 3954 CAPEX PCW 

4010 4010 3959 HL001 Údržba 3959 Společné náklady Údržba 
3959 Production overhead 
Maintenance 

4010 4010 3965 HL001 HSE 3965 Ekologie 3965 Ecology 

4010 4010 3966 HL001 HSE 3966 Bezpečnost 3966 Safety 

4010 4010 3980 HL001 Energetik 3980 Energetik 3980 Energetic 

4010 4010 3991 HL001 Výroba 3991 Plánování výroby 3991 Production planning 

4010 4010 3992 HL001 
Vedení 
závodu 3992 Sekretariát, recepce, archív 

3992 
Secretary,archiv,reception 

4010 4010 3993 HL001 
Vedení 
závodu 3993 Školení PCW 3993 Training PCW 

4010 4010 3995 HL001 
Vedení 
závodu 3995 Vedení závodu 3995 plant management 

4010 4010 3997 HL001 
Vedení 
závodu 3997 Příprava studentů PCW 3997 Trainee PCW 

4010 4010 3998 HL001 IT 3998 Náklady IT PCW 3998 Costs of IT PCW 

4010 4010 3999 HL001 
Vedení 
závodu 

3999 Společné výnosy a náklady 
PCW 

3999 General Revenue $ Costs 
PCW 

Společné služby společnosti HLC /Shared services  

4010 4010 9900 HL001 
Sekretariát 

HLC 
9900 Sekretariát, recepce, archív 
- HLC 

9900 SHS - 
Secretary,archiv,reception HLC 

4010 4010 9907 HL001 Vedení HLC 9907 Příprava studentů SHS 9907 Trainee SHS 

4010 4010 9909 HL001 Vedení HLC 9909 Společné náklady - HLC 9909 General costs - HLC 

4010 4010 9910 HL001 
Personální 

úsek 
9910 Personální a mzdové 
oddělení 9910 SHS - General costs - HR 

4010 4010 9911 HL001 
Personální 

úsek 9911 Kantýny, stravování 9911 SHS - Canteens, catering 

4010 4010 9913 HL001 
Personální 

úsek 9913 Školení SHS 9913 SHS - Training 

4010 4010 9920 HL001 
Finanční 

úsek 9920 Finanční oddělení 
9920 SHS - General costs - 
Finance 

4010 4010 9930 HL001 Prodej 9930 Prodejní oddělení 9930 SHS - General costs - Sale 

4010 4010 9931 HL001 Prodej 9931 Prodej Alu 9931 SHS - Sale of ALU 

4010 4010 9932 HL001 Prodej 9932 Prodej PCW 9932 SHS - Sale of PCW 

4010 4010 9933 HL001 Prodej 9933 prodej FLW 9933 SHS - Sale of FLW 

4010 4010 9940 HL001 Nákup 9940 Nákupní oddělení 
9940 SHS - General costs - 
Purchase 

4010 4010 9941 HL001 Nákup 9941 Sklady ALU 9941 SHS - Warehouse ALU 

4010 4010 9942 HL001 Nákup 9942 Sklady PCW 9942 SHS - Warehouse PCW 

4010 4010 9943 HL001 Nákup 9943 Sklady FLW 9943 SHS - Warehouse FLW 

4010 4010 9944 HL001 Nákup 9944 Sklady ostatní 9944 SHS - Warehouse others 

4010 4010 9950 HL001 HSE 9950 HSE oddělení 9950 SHS - HSE 

4010 4010 9980 HL001 IT 9980 IT oddělení 9980 SHS - IT 

4010 4010 9990 HL001 IT 9990 Data Centrum 9990 SHS - Data Centrum 

4010 4010 9996 HL001 
Sdílené 

služby HL 9996 Global 9996 SHS - Global 

4010 4010 9991 HL001 
Sdílené 

služby HL 9991 Holding 
9991 SHS - General costs - 
holding 



  iv 

Provoz výroby kol pro vysokozdvižné vozíky / Forklift wheels  

4010 4011 7702 HL011 Technika 7702 Technika - FLW 7702 Engineering - FLW 

4010 4011 7703 HL011 Jakost 7703 Kvalita - FLW 7703 Quality - FLW 

4010 4011 7711 HL011 
Výroba 
ráfků 7711 FLW výroba ráfků 7711 Production of rims - FLW 

4010 4011 7719 HL011 
Výroba 
ráfků 

7719 Společné náklady FLW 
výroba ráfků 7719 General costs rims - FLW  

4010 4011 7722 HL011 Montáž 7722 FLW Montáž 
7722 Production Assembly - 
FLW 

4010 4011 7729 HL011 Montáž 
7729 Společné náklady FLW 
Montáž 

7729 General costs Assembly - 
FLW 

4010 4011 7733 HL011 
Výroba 
disků 7733 FLW výroba disků 7733 Production of discs - FLW 

4010 4011 7739 HL011 
Výroba 
disků 

7739 Společné náklady FLW 
výroba disků 7739 General costs discs - FLW 

4010 4011 7744 HL011 
Výroba 

příslušenství 7744 FLW výroba příslušenství 
7744 Production of accessories 
- FLW 

4010 4011 7749 HL011 
Výroba 

příslušenství 
7749 Společné náklady FLW 
výroba příslušenství 

7749 General costs Production 
of accessories - FLW 

4010 4011 7750 HL011 HSE 7750 Ekologie a Bezpečnost FLW 7750 Ecology and Safety - FLW 

4010 4011 7751 HL011 Údržba 7751 Údržba - provoz 7751 Maintenance operation 

4010 4011 7753 HL011 Údržba 7753 Údržba - budovy 7753 Maintenance of facilities 

4010 4011 7754 HL011 Údržba 7754 Investice FLW 7754 CAPEX FLW 

4010 4011 7766 HL011 Lakovna 7766 FLW lakovna 7766 paint shop - FLW 

4010 4011 7769 HL011 Lakovna 
7769 Společné náklady FLW 
lakovna 

7769 General costs Paint shop 
- FLW 

4010 4011 7777 HL011 
Výdejna 
nářadí 7777 FLW Výdejna nářadí 7777 Tool shop - FLW 

4010 4011 7780 HL011 Energetik 7780 Energetik 7780 Energetic 

4010 4011 7781 HL011 Expedice 7781 FLW Plánování a Expedice 7781 Plan & Dispatch - FLW 

4010 4011 7789 HL011 Expedice 
7789 Společné náklady FLW 
Expedice 

7789 General costs 
dispatch_FLW 

4010 4011 7791 HL011 
Vedení 

provozu 7791 FLW Vedení 7791 Management - FLW 

4010 4011 7797 HL011 
Vedení 

provozu 7797 Příprava studentů FLW 7797 Trainee FLW 

4010 4011 7799 HL011 
Vedení 

provozu 
7799 FLW Společné výnosy a 
náklady FLW 

7799 General Revenue $ Costs 
FLW 

4010 4011 7793 HL011 
Vedení 

provozu 7793 Školení FLW 7793 Training FLW 

4010 4011 7798 HL011 IT 7798 Náklady IT FLW 7798 Costs of IT FLW 
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Příloha 2 Princip přerozdělení PS rozvahových účtů 

 
Rozvaha společná (Segment 2+4)   31. 12. 2013   

      Brutto Korekce Netto Princip přerozdělení 

 
AKTIVA CELKEM 001 5 166 486 370 -2 321 952 612 2 844 533 757   

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0   

B. Dlouhodobý majetek 003 3 270 661 901 -2 294 002 160 976 659 741 Dle zařazení majetku na seg.2,4, ostatní přidělit segmentu 2 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 86 015 150 -83 936 150 2 079 000   

B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0   

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0   

B.I.3. Software 007 38 490 007 -38 382 112 107 895   

B.I.4. Ocenitelná práva 008 45 450 038 -45 450 038 0   

B.I.5. Goodwill 009 0 0 0   

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 104 000 -104 000 0   

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 1 971 105 0 1 971 105   

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek 012 0 0 0   

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 3 184 646 751 -2 210 066 010 974 580 741   

B.II.1. Pozemky 014 27 250 293 0 27 250 293   

B.II.2. Stavby 015 358 990 900 -215 493 355 143 497 545   

B.II.3. Sam. movité věci a soubory movitých věcí 016 1 985 950 636 -1 784 565 608 201 385 028   

B.II.4. Pěstit. celky trvalých porostů 017 0 0 0   

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0   

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0   

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 8 172 562 0 8 172 562   

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek 021 0 0 0   

B.II.9. Oceň. rozdíl k nabytému majetku 022 804 282 360 -210 007 047 594 275 313 Dle zůstatkové hodnoty majetku, viz. Dlouhodobý majetek 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0   

B.III.1. Podíly v ovlád. a řízených osobách 024 0 0 0   

B.III.2. Podíly v úč.jedn. pod podstatným vlivem 025 0 0 0   

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0   

B.III.4. Půjčky a úvěry-ovlád.a říd.os, podst.vliv 027 0 0 0   

B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0   

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0   

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouh. fin. majetek 030 0 0 0   
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C. Oběžná aktiva 031 1 893 960 561 -27 950 452 1 866 010 109   

C.I. Zásoby 032 134 645 468 -26 422 202 108 223 266   

C.I.1. Materiál 033 73 521 340 -26 317 662 47 203 678 
Dle konkrétních skladů, v případě neidentifikovatelnosti rozdělit 
dle základního materiálu (ocel) 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 17 374 343 -10 059 17 364 284 Dle rozdělení NV,HV (Seg.2,4) 

C.I.3. Výrobky 035 27 804 124 -94 481 27 709 643 Dle rozdělení NV,HV (Seg.2,4) 

C.I.4. Zvířata 036 0 0 0   

C.I.5. Zboží 037 12 947 606 0 12 947 606 Dle rozdělení NV,HV (Seg.2,4) 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 2 998 056 0 2 998 056 Dle konkrétních záloh (Seg.2,4) 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 8 006 024 0 8 006 024   

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0   

C.II.2. Pohledávky- ovládající a řídící osoba 041 0 0 0   

C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0   

C.II.4. Pohledávky za společníky,čl.dr. a úč.sdr. 043 0 0 0   

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0   

C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0   

C.II.7. Jiné pohledávky 046 0 0 0   

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 8 006 024 0 8 006 024 Dle detailního rozdělení na Seg.2,4 (daň. odpisy, rezervy…) 

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 1 746 414 140 -1 528 250 1 744 885 889   

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 228 528 067 -1 528 250 226 999 817 
Rozdělení dle zákazníků (prodej výrobků Seg.4), zbytek 
neidentifikovatelných - Seg.2 

C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 1 511 216 734 0 1 511 216 734 
Dopočtová - bilanční položka/ BÚ - cash pooling/ sdílený 
bankovní účet v rámci skupiny 

C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0   

C.III.4. Pohledávky za společníky,čl.dr. a úč.sdr. 052 0 0 0   

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění 053 0 0 0   

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 6 235 321 0 6 235 321 Kvalifikované rozdělení na Seg.2,Seg.4 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 0   

C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 0 0 0   

C.III.9. Jiné pohledávky 057 434 017 0 434 017 
Ověřit zda tam není něco souvisejícího se Seg.4, jinak přiřadit 
Seg.2 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 4 894 930 0 4 894 930   

C.IV.1 Peníze 059 227 335 0 227 335 Dle poměru přidané hodnoty Seg.2,4 za posledních 5 let 

C.IV.2 Účty v bankách 060 4 667 594 0 4 667 594 Dle poměru přidané hodnoty Seg.2,4 za posledních 5 let 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0   

C.IV.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0   
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D.I. Časové rozlišení 063 1 863 907 0 1 863 907   

D.I.1. Náklady příštích období 064 1 863 907 0 1 863 907 Rozdělení na Seg.2,4 dle detailní specifikace, ostatní Seg.2 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0   

D.I.3. Příjmy příštích období 066 0 0 0   

 
            

 
PASIVA CELKEM 067     2 844 533 757 Princip přerozdělení 

A. Vlastní kapitál 068     22 534 778   

A.I. Základní kapitál 069     136 917   

A.I.1. Základní kapitál 070     136 917 Dle Pořizovací hodnoty majetku na seg.2,4 

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071     0   

A.I.3. Změny základního kapitálu 072     0   

A.II. Kapitálové fondy 073     0   

A.II.1. Emisní ážio 074     0   

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075     0   

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. 076     0   

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměn. 077     0   

A.III. Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy 078     9 861 777   

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079     9 861 777   

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080     0   

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 081     -122 432 572 Dle EBITDA Seg.2,4 posledních 5 let 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082     442 452 752 Dle EBITDA Seg.2,4 posledních 5 let 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083     -564 885 324 Dle EBITDA Seg.2,4 posledních 5 let 

A.V. Výsledek hospodaření běžného úč.období +/- 084     134 968 656 Dle EBITDA Seg.2,4 posledních 5 let 

B. Cizí zdroje 085     2 821 754 841   

B.I. Rezervy 086     14 594 622 Dle detailu jednotlivých rezerv, neidentifikovatelné Seg.2 

B.I.1. Rezervy podle zvl. právních předpisů 087     0   

B.I.2. Rezerva na důchody a pod. závazky 088     0   

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 089     0   

B.I.4. Ostatní rezervy 090     14 594 622 Dle detailu jednotlivých rezerv, neidentifikovatelné Seg.2 

B.II. Dlouhodobé závazky 091     2 476 390 514   

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092     0   

B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093     2 337 383 992 
 Skupinová půjčka ETVE - dle net zůstatkové hodnoty DM 
Seg.2,4 

B.II.3. Závazky - podstatný vliv 094     0   

B.II.4. Závazky ke společníkům, čl. dr. a úč.sdr. 095     0   

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096     0   
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B.II.6. Vydané dluhopisy 097     0   

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098     0   

B.II.8. Dohadné účty pasivní 099     0   

B.II.9. Jiné závazky 100     0   

B.II.10. Odložený daňový závazek 101     139 006 522 Dle detailního rozdělení na Seg.2,4 (daň. odpisy, rezervy…) 

B.III. Krátkodobé závazky 102     239 074 949   

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 103     192 811 203 
Rozdělení dle dodavatelů ZM (případně spotřeb ZM), ostatní dle 
spotřeby materiálů a služeb na Seg.2/4 

B.III.2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104     0   

B.III.3 Závazky - podstatný vliv 105     0   

B.III.4 Závazky ke společníkům, čl. dr. a úč.sdr 106     0   

B.III.5 Závazky k zaměstnancům 107     7 172 935 Dle mezd NS Seg.2,4 

B.III.6 Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj. 108     4 156 228 Dle mezd NS Seg.2,4 

B.III.7 Stát - daňové závazky a dotace 109     19 882 160 EBITDA - daňové odpisy dle Seg.2,4 

B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy 110     0   

B.III.9 Vydané dluhopisy 111     0   

B.III.10 Dohadné účty pasivní 112     14 423 320 Odborné detailní rozdělení, ost.Seg.2 

B.III.11 Jiné závazky 113     629 104 
Ověřit zda tam není něco souvisejícího se Seg.4, jinak přiřadit 
Seg.2 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114     91 694 756   

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115     0   

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116     0   

B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 117     91 694 756 Factoring - rozdělení dle zákazníků Seg.2,4 

C.I. Časové rozlišení 118     244 138   

C.I.1. Výdaje příštích období 119     244 138 Odborné detailní rozdělení, ost.Seg.2 

C.I.2. Výnosy příštích období 120     0   
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Příloha 3 Účetní systém před změnou  
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Příloha 4 Účetní systém po změně 

 

 


