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ANOTACE  

 Hlavním tématem této práce je analýza metodiky tvorby výkazu cash flow 

v Precheza a.s. V první části je stručně charakterizována společnost Precheza a.s., její 

historie a současnost. Další část práce obsahuje stručný soupis teorie cash flow. 

Nejpodstatnější částí této práce je kapitola č. 4, kde je provedena celková analýza 

metodiky tvorby výkazu cash v Precheza a.s. 

 Cílem této bakalářské práce je zmapování metodiky tvorby výkazu CF přímou 

metodou a ujasnění si jednotlivých detailů tohoto zpracování v podmínkách společnosti 

Precheza a.s. Další kroky této práce povedou k získání kontrolních mechanismů, které by 

měly přes zmapování finančních toků v dostatečném předstihu ukázat, jaká je úvěrová 

potřeba firmy Precheza a.s. 

 

Klíčová slova: Precheza a.s., cash flow, přímá metoda, peněžní prostředky 

 

SUMMARY 

 The main subject of this thesis is the analysis of cash flow report draw up in the 

Precheza joint stock company. In the first chapter, the company Precheza, its history and 

current activities are characterized. The next chapter summs up the present-day cash-flow 

theories. The most constitutive part of this work is chapter 4, in which an overall analysis 

of the methodology of the cash flow report draw up in the Precheza joint stock company is 

being carried out. 

 The aim of this bachelor´s thesis is to map the methodology of the cash flow report 

draw up using the direct method and clarification of constituent details of this processing 

strategy in the environment of the Precheza company. Consequential steps will include 

extracting check-up mechanisms that should show in advance, through mapping of 

financial flows, what the borrowing requirement of Precheza company is. 

 

Keywords: Precheza joint stock company, cash-flow, direct method, financial means 
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Použité zkratky 

České zkratky 

 

a.s.     akciová společnost 

CF     cash flow 

ČR     Česká republika 

EU     Evropská unie 

IS     informační systém 

TiO2     oxid titaničitý=titanová běloba 

 

Cizojazyčné zkratky 

 

IASC     Mezinárodní organizace pro statistické výpočty 

Co. [corporated]   zkratka za názvem pro akciové společnosti 

LtD. [lability limited company] zkratka za názvem pro společnosti s ručením  

     omezeným 
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1 Úvod 
 

Výkaz cash flow (dále CF) rozhodně nepatří mezi klasické a tradiční účetní výkazy, 

avšak s postupem času význam CF neustále razantně stoupá, což zapříčiňuje skutečnost, že 

přibývá stále více podniků, kde je výkaz CF při finančním řízení sestavován. Prvopočátky 

CF nás zavedou do USA, kde se tento výkaz začal používat a kde se následně vyvinul až 

do dnešní podoby, kdy je výkaz CF plnohodnotnou součástí účetních závěrek. 

V roce 1993 byl organizací IASC (Mezinárodní organizace pro statistické výpočty) 

vydán mezinárodní účetní standart č. 7, který problematiku CF upravuje. Země EU se 

prozatím nedokázaly shodnout na jedné výchozí podobě tohoto výkazu, což má za 

následek to, že se podniky při sestavování CF musejí řídit především národními zvyklostmi 

a závaznými směrnicemi.  

V ČR se CF začalo používat prakticky až po roce 1989, kdy došlo k přechodu naší 

ekonomiky na tržní hospodářství, a řídí se v návaznosti na mezinárodní účetní standart č. 7 

nařízeními Ministerstva financí. Dnes je CF nepostradatelnou součástí finančního řízení a 

finanční analýzy.  

 Cílem této bakalářské práce je zmapování metodiky tvorby výkazu CF přímou 

metodou a ujasnění si jednotlivých detailů tohoto zpracování v podmínkách společnosti 

Precheza a.s. 

 Na celou tuto problematiku bude nahlíženo z různých pohledů, tzn.: výchozím bude 

krátkodobý výhled finančních toků, které budou využity jako kontrolní hodnoty pro 

zpřesňování očekávaných finančních toků ležících v dlouhodobějším-ročním horizontu. 

 Tato práce bude směřovat k získání kontrolních mechanismů, které by měly přes 

zmapování finančních toků v dostatečném předstihu ukázat, jaká je úvěrová potřeba firmy. 

 V první kapitole této práce se budu věnovat charakteristice podniku. Budou zde 

uvedeny obecné informace o podniku, zmíním se o složení statutárních orgánů, historii či 

současnosti podniku Precheza a.s.  

 Obsahem následující kapitoly bude průzkum do teorie CF. Začnu od nejobecnější 

charakteristiky a přes využití CF nebo jeho plánování uvedu metody, kterými lze CF 

počítat. 
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 Nejdůležitější kapitolou této práce bude bezesporu kapitola č. 4, kde bude 

analyzován konkrétní systém, v němž se výkaz CF v Precheza a.s. tvoří. Součástí této 

kapitoly bude i konkrétní výpočet CF přímou metodou za měsíc duben 2009 s výhledem na 

konec roku 2009, který bude následně porovnán s výstupy CF získaných metodou 

nepřímou. 

 Na závěr této práce bude provedeno stručné hodnocení metodiky tvorby výkazu CF 

v Precheza a.s. 
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2 Charakteristika podniku 

2.1 Základní informace 

 
Obchodní firma:   PRECHEZA a.s. 

Sídlo:     Přerov, Nábřeží. Dr. E. Beneše 24, PSČ 751 62 

IČO:     26872307 

DIČ:     CZ26872307 

Předmět činnosti:   Dle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného   

    Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2953,  

    vydaného dne 22. 2. 2008, číslo výpisu 68/2008. 

Počet zaměstnanců:   Ø 608 zaměstnanců, třísměnný provoz, v noční   

    směně pracuje 150 zaměstnanců. 

Akcionář:    AGROFERT HOLDING, a.s. 

Ostatní skutečnosti:  Společnost vznikla rozdělením společnosti    

    PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním   

    rejstříku Přerov, přesnou adresou sídla Přerov,   

    Nábřeží. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064.  

    Na společnost přešla část jmění rozdělené    

    společnosti PRECHEZA a.s. a zbývající část jmění  

    rozdělované společnosti přešla na nově vzniklou   

    nástupnickou společnost CECHEM – Správa   

    kapitálových účastí, a.s., sídlem Přerov, Nábřeží.  

    Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62. 

2.2 Složení statutárních orgánů 
 
Představenstvo akciové společnosti: 

Předseda:   Ing. Petr Cingr 

Místopředseda: Ing. Karel Šimeček, MBA 

Členové:  Ing. Antonín Mlčoch, CSc, Ing. Oldřich Konečný, MBA,  

   Viera Homerová 

Dozorčí rada: 

Ing. Andrej Babiš, Bohuslav Malošek, Ing. Josef Mráz 
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Vrcholné vedení akciové společnosti PRECHEZA: 

Výkonný ředitel: Ing. Karel Šimeček, MBA 

Komerční ředitel: Ing. Marian Bartoš, MBA 

Ekonomický ředitel: Ing. Oldřich Konečný, MBA 

Technický ředitel: Ing. Josef Winter 

Personální ředitel: Mgr. Tomáš Světnický 

2.3 Historie společnosti 
 
 V roce 1894 byl na valné hromadě Hospodářského spolku kojetínsko-přerovského 

vysloven návrh na založení továrny. O rok později se uskutečnila ustavující valná hromada 

a následně v roce 1896 proběhla kolaudace továrny, se kterou byla spuštěna průmyslová 

výroba kyseliny sírové a superfosfátu. Mobilizace v září roku 1938 pro továrnu způsobuje 

značné omezení dodávek i výroby a provoz továrny je uzpůsoben potřebám obrany státu. 

V probíhajících válečných letech továrna získala povolení k výrobě zinkové běloby, což 

byl první pokus o zavedení výroby pigmentů.  

 Po válce byla továrna znárodněna a v dubnu 1946 byla Ministerstvem průmyslu 

zařazena do národního podniku Synthesia chemické závody Semtín. S pádem komunismu 

se Přerovské chemické závody osamostatnily jako státní podnik a byl podepsán první 

kontrakt na prodej titanové běloby do Číny. Následně byly schváleny stanovy firmy 

„PRECHEZA a.s. Přerov“.  

 V roce 1996 koupila 51% akcií Prechezy společnost PRECOLOR a.s., která je 

dceřinou společností obchodní skupiny AGROFERT HOLDING a.s. Praha. 

 Ničivé povodně v červenci roku 1997 zasáhly celý areál podniku, což způsobilo 

obrovské škody a zejména tyto povodně způsobily odstavení výroby na více než jeden 

měsíc. V roce 2004 zahájila činnost dceřina společnost Prechezy-České technologické 

centrum pro anorganické pigmenty. 

 PRECHEZA a.s. se v roce 2006 v souvislosti s organizačními změnami rozdělila na 

dvě nástupnické organizace: PRECHEZA a.s. se sídlem Přerov, nábřeží Dr. E. Beneše 24 a 

CECHEM – Správa kapitálových účastí, a.s. se sídlem Přerov, nábřeží Dr. E. Beneše 24. 
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2.4 Současnost společnosti 
 

V současné době probíhá velký konkurenční boj na světovém trhu titanové běloby, 

což je zapříčiněno hlavně vstupem nových výrobců především z Číny a Ukrajiny, kteří drží 

ceny titanové běloby na neadekvátně nízkých úrovních díky velmi nízkým nákladům a 

v neposlední řadě i kurs amerického dolaru umožňující vyšší export titanové běloby do 

Evropy má za následek neustále se zvyšující konkurenční boj. 

 Ztráty v řádech desítek milionů korun ročně vedly Prechezu a.s. k doplnění 

strategie a rozvojové koncepce společnosti o výrobní kapacity v Čínské lidové republice. 

V roce 2005 byl položen základní kámen Precheza Titanium Dioxide Technology (Anhui) 

Co., Ltd. company. Tato výrobní jednotka o kapacitě 20 kt TiO2 nejenže razantně zvýší 

nabízený objem PRETIOXu pro zákazníky, ale především zajistí přísun nabídky 

k zákazníkům, u kterých nebyla společnost konkurenceschopná.  

 Do budoucna se počítá s rozvojem této výrobní kapacity v důsledku ekologických 

limitů, kterými je výroba titanové běloby v Přerově limitována. 

 Precheza a.s. se zaměřuje i na zlepšování kvality svých produktů, zvláště pak na 

oblast vláknárenské a potravinářské kvality. Sortimentní i nákladová struktura titanové 

běloby PRETIOX je v současnosti kvalitně připravena na efektivní prodej v objemu vysoce 

přesahující 100 tisíc tun, což by měla být dobrá zpráva především pro zákazníky i 

obchodní partnery. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Základní charakteristika cash flow 
 

 CF je toková veličina vyjadřující změnu peněžních prostředků při činnosti podniku 

za určité období. CF se v detailnější strukturalizaci počítá a sleduje na zdroje, užití a 

jednotlivé oblasti, ve kterých je s peněžními prostředky manipulováno. 

 Výkaz CF je bilancí mezi dosaženými příjmy a vynaloženými výdaji, taktéž je 

součástí přílohy účetní závěrky. Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a 

již zmíněné přílohy. CF obohacuje rozvahu a výsledovku o informace o změně peněžních 

prostředků a o objektivnosti hospodářského výsledku. Rozdíl mezi rozvahou, výsledovkou 

a CF spočívá v té skutečnosti, že CF analyzuje reálnou změnu peněžních prostředků za 

určité období, čímž zobrazuje ekonomickou situaci podniku z hlediska příjmů a výdajů. 

 Ze statistického hlediska je CF chápáno jako současná, okamžitá zásoba likvidních 

peněžních prostředků, které jsou k dispozici, z hlediska dynamického je CF chápáno jako 

pohyb likvidních prostředků v určitém časovém intervalu. 

3.2   Využití cash flow 
 

 CF je jedním z kritérií používaných pro hodnocení a analýzu hospodářské činnosti 

podniku, dále se CF používá pro krátkodobé hodnocení budoucí platební schopnosti a pro 

finanční plánování činnosti podniku z dlouhodobého hlediska a napomáhá k zjištění reálné 

tržní ceny podniku. 

 CF má podstatnou úlohu v rozhodovacím procesu, kdy je důležitým kritériem pro 

úvěrující banky, potenciální investory, obchodní partnery apod., jelikož je základem 

schopnosti podniku splácet své závazky z vytvořené hotovosti a dále CF vypovídá o 

potřebě externího financování podniku a je podkladem pro úvěrové záměry a pro 

oceňování firmy. 

3.3 Podstata účetních výkazů pro potřeby cash flow 
 

 Veškerá data, která jsou pro sestavení výkazu CF potřebná, získáváme z účetnictví, 

konkrétně z výkazů obsažených v účetní závěrce. Podstatou těchto účetních výkazů je 

skutečnost, že všechny tyto výkazy spolu úzce souvisí. 
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 Základním účetním výkazem je rozvaha, na jejímž základě se postupem času začaly 

sestavovat ostatní účetní výkazy. Rozvaha nám poskytuje informace o majetku podniku 

(aktivech) a závazcích (pasivech) k určitému časovému okamžiku → jde o stavovou 

veličinu. Vztah mezi rozvahou a výsledovkou určuje hospodářský výsledek, vztah mezi 

rozvahou a přehledem o peněžních tocích určuje bilance příjmů a výdajů. 

 Jedním z hlavních třídících kritérií aktiv je jejich likvidita (rychlost s jakou lze 

příslušné aktivum přeměnit na hotové peníze). Na základě tohoto kritéria dělíme aktiva na 

aktiva stálá (dlouhodobá) a oběžná (krátkodobá). Základním kritériem třídění pasiv je 

jejich vlastnictví, podle něhož dělíme pasiva na vlastní a cizí. Pasiva jsou dále v rozvaze 

seřazena podle doby splatnosti. 

 Dalším výkazem potřebným pro sestavení CF je výkaz zisků a ztrát (výsledovka), 

která poskytuje systematický přehled kategorií výnosů, nákladů a zisků, podle období 

kterého se týkají. Výsledovka informuje o hospodářském výsledku, který zjišťujeme 

jednotlivě za provozní, finanční a mimořádnou činnost. 

 Posledním výkazem, který je pro sestavení CF potřebný, je příloha k účetní 

závěrce, jejíž podstatou je shrnout a případně doplnit položky obsažené v předchozích 

účetních výkazech. Příloha k účetní závěrce obsahuje například obecné údaje o podniku, 

informace o používaných účetních postupech a další doplňující informace. Pevná forma 

přílohy není ničím stanovena, avšak měla by být zpracována jednoduše a srozumitelně. 

3.4 Zisk versus peněžní tok 
 

 Rozvaha popisuje stav majetku a poskytuje informace o finanční struktuře podniku 

k určitému datu. Nepopisuje však faktory, které tento stav zapříčinily, nepopisuje skutečné 

peněžní příjmy, výdaje a pohyb peněžních prostředků. Výkaz zisků a ztrát eviduje 

kategorie výnosů, nákladů a zisků bez ohledu na okamžik jejich realizace. 

 V podniku může tedy nastat situace, kdy podnik může vykazovat vysoký zisk, 

avšak bude v platební neschopnosti. V tento okamžik nastává časový nesoulad např.: mezi 

skutečnými příjmy a vykazovanými výnosy. Naproti tomu výkaz CF sleduje, analyzuje a 

pomáhá plánovat pohyb peněžních prostředků. 

 

 



Radim Adamec: Analýza a zpracování cash flow 

2009                                                                                                                                
   

8 

3.5 Plánování cash flow 
 

 Tržní ekonomika s sebou přináší řadu problémů. Jedním z nejpodstatnějších je 

problém platební neschopnosti, který ovlivňuje zejména dobré jméno podniku a může vést 

k finančním ztrátám. Aby tedy nenastala situace, kdy budou mít podniky nedostatek 

peněžních prostředků na úhradu veškerých svých splatných závazků, s velkým důrazem se 

plánují a rozpočtují budoucí příjmy a výdaje. 

 V těchto situacích se používá tzv. platební kalendář neboli rozpočet budoucích 

peněžních toků, umožňující kontrolu budoucího CF. Zpravidla se sestavuje na jeden rok. 

Při využití počítačů je výhodnější zvolit kratší časový interval, díky kterému můžeme 

operativně reagovat na nastalou situaci. Podrobnost a rozčlenění údajů je závislé na 

údajích, které máme k dispozici, na obsahu činnosti podniku a jeho potřebách. 

Finální podoba platebního kalendáře je zobrazena v tabulce č. 1. 

 leden únor … prosinec 

Tržby v hotovosti 

Inkaso faktur 

Čerpání úvěru 

Ostatní příjmy 

Vytvořené peněžní prostředky 

   

Úhrada dodavatelům 

Mzdy 

Nájemné 

Cestovné 

Ostatní služby 

Úroky z úvěrů 

Výplata dividend 

Ostatní výdaje 

Potřeba peněžních prostředků 
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Přebytek (nedostatek) 

peněžních prostředků 

   

Tabulka č. 1 Podoba platebního kalendáře 

 Jednotlivé výdaje se zahrnují do období, v němž dojde k jejich uhrazení, nikoliv do 

období, se kterým věcně souvisí. Do přehledu výdajů se nesmí zahrnout odpisy a jiné 

náklady, které v daném období nepředstavují výdaje peněžních prostředků. 

3.6 Rozbor cash flow 
 
 Při sestavení výkazu CF je potřeba prvně zjistit, jaká rozvahová položka byla mezi 

dvěma obdobími zdrojem peněžního toku a jaká položka vyvolala jeho spotřebu. Přehled o 

těchto položkách se provede tabulkou o zdrojích a použití fondů podniku. V první fázi se 

vypočítají změny jednotlivých položek v rozvaze, změny se započítají jako zdroj nebo 

použití peněžních fondů. 

3.6.1 Postup pro sestavení tabulky o zdrojích a použití fondů podniku 
 

ZDROJ 

- zdrojem disponibilních peněž je jakýkoliv růst závazkové položky nebo položky 

vlastního jmění, bankovní půjčka je příklad zdroje fondů,  

- jakýkoliv pokles aktivních účtů je rovněž zdrojem peněžního toku, prodej fixních 

aktiv nebo snížení zásob jsou případem tvorby peněžního toku. 

POUŽITÍ 

- použití peněžních fondů představuje jakýkoliv pokles na účtě závazků nebo 

vlastního jmění, splácení půjčky je příkladem spotřeby disponibilních fondů, 

- jakýkoliv růst aktivních rozvahových položek, koupě fixního aktiva, tvorba zásob 

jsou příklady použití CF. 

 CF se vytváří, případně spotřebovává při všech činnostech podniku. Data získaná 

z výkazu o zdrojích a použití fondu se dále použijí pro potřeby výkazu CF. Provozní 

peněžní toky souvisejí s výrobou a prodejem zboží, investiční peněžní toky souvisejí 

s nákupem budov, majetku a zařízení, finanční peněžní toky souvisejí s upisováním 



Radim Adamec: Analýza a zpracování cash flow 

2009                                                                                                                                
   

10 

obligací nebo dluhopisů a akcií. Stav peněžních toků se určuje takovým způsobem, aby se 

dal určit vliv CF na likviditu podniku. 

 Výkaz CF je souhrnným vyobrazením finančních toků podniku za určité období. 

Výkaz CF sestavený za minulé období se nazývá výkaz o retrospektivních finančních 

tocích. Opakem je budoucí výkaz CF, ten se nazývá perspektivní výkaz o finančních 

tocích.  

 Jelikož je sestavení budoucího CF založeno především na odhadu, má vyšší míru 

pravdivosti CF sestavené za minulé období, které je založeno na datech charakterizujících 

uskutečněné finanční procesy v podniku. Míra pravdivosti je ovlivňována několika 

skutečnostmi, jako např.: způsob a kvalita záznamu uskutečněných finančních a 

investičních toků. Informace o realizovaných finančních procesech nám poskytuje 

podnikový účetní systém. 

3.7 Sestavení výkazu cash flow 
 

 Výkaz CF je možné sestavit na jakékoliv časové období (rok, měsíc, atd.). Při 

zjišťování stavu CF máme prvně k dispozici údaje o výnosech a nákladech, které nám 

poskytlo účetnictví a které je potřeba přeměnit do údajů o příjmech a výdajích, tzn.: místo 

tržeb za prodané výrobky potřebujeme znát inkaso za prodané výrobky, místo hodnoty 

spotřebovaného materiálu částky zaplacené v daném období za nákup materiálu apod.  

 Způsob a podrobnost výpočtu CF se může lišit z několika hledisek, např.: podle 

účelu, pro který je tento údaj vypočítán, podle osoby, která propočet provádí, nebo podle 

údajů, která máme k dispozici. 

 Existují dva způsoby sestavení výkazu CF. Prvním způsobem je sestavení CF 

přímou metodou, druhým potom sestavení CF metodou nepřímou. 

3.7.1 Přímá metoda 

 
 Tato metoda je založena na vyčlenění operací s peněžními prostředky (tj. příjmů a 

výdajů) ze všech hospodářských operací a jejich následném samostatném sledování. 

Sledování je možné uskutečnit i zpětně, např.: kontrolou účtů peněžních prostředků 

vedených v hlavní knize účetnictví. Výkaz CF je v rámci této metody vypracován na 

základě skutečných příjmů nebo výdajů uvedených v samostatné bilanci peněžních toků. 
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Možné schematické vyjádření přímé metody je zobrazeno v schématu č. 1. 

 

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

+ příjmy za určité období 

– výdaje za určité období 

=  KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ [1] 

Schéma č. 1 Přímá metoda 

 

Přímá metoda s sebou nese velké výhody především z hlediska krátkodobého finančního 

řízení a plánování. 

3.7.2 Nepřímá metoda 

 
Podstatou nepřímé metody je úprava hospodářského výsledku o další položky. 

Základem nepřímé metody je hospodářský výsledek za běžné období, který však musí být 

pro potřeby CF upraven, což zapříčiňuje odlišnost hospodářského výsledku od peněžního 

toku. 

Možné schematické vyjádření nepřímé metody je zobrazeno v schématu č. 2.  

 

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Hospodářský výsledek běžného období 

+  odpisy (nejsou peněžní výdaj, proto se musí k zisku přičíst) 

+  jiné náklady nevyvolávající pohyb peněz (např. rezervy na opravy) 

–  výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz (např. předem přijaté nájemné) 

CASH FLOW ZE SAMOFINANCOVÁNÍ 

+  úbytek pohledávek 

–  přírůstek pohledávek 

+  úbytek zásob 

–  přírůstek zásob 

+  přírůstek krátkodobých závazků 

–  úbytek krátkodobých závazků 
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CASH FLOW Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 

(obsahuje i cash flow ze samofinancování) 

+  úbytek fixního majetku 

–  přírůstek fixního majetku 

CASH FLOW Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 

+  přírůstek dlouhodobých závazků 

–  úbytek dlouhodobých závazků 

+  přírůstek vlastního kapitálu 

–  výplata dividend 

CASH FLOW Z FINANČNÍ ČINNOSTI 

CASH FLOW CELKEM = CF z provozní činnosti + CF z investiční činnosti 

+CF z finanční činnosti 

KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ [1] 

Schéma č. 2 Nepřímá metoda 

 

Nepřímé metody se využívá při sestavování střednědobých a dlouhodobých plánů. 
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4 Analýza a zpracování cash flow 
 
 Analýza a zpracování CF je v Precheza a.s. prováděno pomocí informačního 

systému (dále IS) SAP, jehož součástí je Modul Treasury, kde je celá problematika CF 

zpracovávána. Tato metodika je v Precheza a.s. používána od roku 2000. Před spuštěním 

IS SAP bylo potřeba zkontrolovat a otestovat základní funkční prvky tohoto IS, které 

budou popsány v bodu 4.2. V důsledku specifických požadavků firmy Precheza a.s. bylo 

nutné IS SAP doprogramovat, aby jej bylo možné každodenně využívat. Specifické 

výstupy budou následně analyzovány v bodu 4.3. 

4.1 Modul Treasury 
  

 Modul Treasury je součástí IS SAP používaného v Precheza a.s., ve kterém celé 

zpracování CF přímou metodou probíhá.  

 Pro tvorbu funkčnosti doprogramovávaného výkazu CF je důležité, aby jednotlivé 

nákladové a výnosové účty měly určitou identifikaci, díky níž nastává propad do oblastí 

kontrolovaných udržovateli avíz. Očekávané, ale v daném okamžiku finanční tok 

nevyvolávající hodnoty, které jsou základem celého zpracování, se prakticky rozdělují na 

doklady relevantní k platbě (faktury a zálohové platby uvolněné k platbě), nerelevantní 

k platbě (požadavky na objednávku, objednávky, zakázky, neuvolněné faktury a zálohy) a 

na tzv. avíza, která mají speciální postavení, protože jsou do systému zadávána 

s konkrétním datem splatnosti a jsou ve výkazu zobrazena jako relevantní k platbě. Slouží 

k doplnění dokladů, které jsou v systému již zaznamenány – doplňují reálně pořízené 

doklady v informačním systému na celkový stav finančních toků vyplývajících 

z finančního plánu.  Celek je stále sestaven s cílem sledovat kladné a záporné finanční toky 

dle jejich splatnosti. 

 Potřeba avíz je závislá na aktuálním kalendářním dni zpracování výkazu CF- na 

začátku kalendářního roku účetnictví nese minimum zaznamenaných dokladů a do celkové 

úrovně finančního plánu je nutné vytvářet právě avíza jako náhradu za dosud neexistující 

doklady v účetnictví. Na roční plán je tak nahlíženo jako na očekávanou skutečnost 

reprezentovanou kladnými a zápornými toky. 

 

Rozdělení položek ročního plánu zobrazuje schéma č. 3. 
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Schéma č. 3Rozložení položek ročního plánu 

 Příklad klasického propadu finančního případu systémem pak vypadá následovně: 

vyhotoví se požadavek na objednávku→zaregistruje se samotná objednávka→vystavení 

faktury při realizaci objednávky (v tomto okamžiku je pro platbu zablokována)→při oběhu 

účetního dokladu musí dojít k souhlasu s platbou (vedoucí střediska, které náklad ponese) a 

tím se finanční případ stává relevantní k platbě a vyvolá záporný finanční tok. 

 Výkaz CF je sestavován každý týden v pátek. Podklady pro zpracování za 

jednotlivé příjmové a výdajové oblasti poskytují udržovatelé avíz ze čtvrtečního stavu 

konkrétního týdne, jelikož zdrojové tabulky dat jsou natolik objemné, že i když se plnění 

provádí on-line, výkaz můžeme získat jen za pomocí specifického plnícího běhu. 

 Získávání podkladů je zabezpečeno pomocí variabilních výkazů, které si udržovatel 

avíz vytvoří pomocí vyobrazené nástrojové obrazovky. Viz obrázek č. 1. 

 

Obrázek č. 1 Nástrojová nabídka 
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Jakmile zvolíme požadované hodnoty, získáme následující výstupy. Tyto výstupy jsou 

zachyceny v obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 2 Tabulka finančních toků 

Udržovatelé avíz mají spoustu možností, jak si zobrazovací okno navolit podle 

aktuální potřeby. Např.: denní, týdenní nebo měsíční zobrazení, omezení výběru dokladů, 

zobrazení celku, nebo jen určité vybrané části apod.  

 Z poskytnutých výstupů udržovatel avíza dostane podrobnou informaci o tom, které 

doklady již systém zpracoval a jakého finančního toku se tyto doklady týkají. Udržovatel 

avíza poté musí doplnit hodnoty na úroveň ročního plánu prostřednictvím svého avíza.   

 Informační systém SAP zaznamenává všechny změny dokladů on-line. Tím pádem 

je složité pro zpracovatele avíz i pro samotné vypracování sejít se ve stejném časovém 

okamžiku. Z tohoto důvodu vznikla tzv. Kontrolní tabulka TR, kde každý udržovatel avíz 

uvede poslední stav svých očekávaných finančních toků. 

 Kontrolní tabulka TR je zobrazena níže. 

Kontrolní údaje k výkazu TR - m ěsíční zobrazení v tis. K č

Aktuální rok: 2009
Aktuální týden: 14

Úroveň Nákladová Datum duben kv ěten červen červenec srpen zá ří říjen listopad prosinec CELKEM
řízení (výnosová) změny
hotovosti oblast hodnot

AE Energie 02.04.09 -15 800 -29 484 -27 845 -27 726 -30 307 -32 083 -26 903 -20 380 -28 124 -238 652
AU/UO Údržba energ. 02.04.09 -800 -1 042 -1 042 -1 042 -1 042 -1 042 -1 042 -1 042 -1 043 -9 137
AF Finance 02.04.09 -19 750 -5 747 -21 285 -13 750 -6 163 17 515 -16 810 -5 686 -5 298 -76 974

AI Investice 02.04.09 -2 413 -4 753 -4 433 -2 320 -5 379 -655 -3 188 -32 059 -21 324 -76 524
AM Mzdy 02.04.08 -17 247 -17 247 -21 538 -17 247 -17 247 -17 247 -17 247 -17 247 -21 538 -163 805

Nákup ilmenit xxxxxxx -17 910 -29 171 -26 399 -27 585 -27 138 -27 138 -2 6 769 -26 807 -28 785 -237 702

Nákup ostatní xxxxxxx -45 359 -48 229 -49 184 -47 354 -47 201 -46 647 -4 4 983 -45 669 -45 422 -420 048

AN Nákup celkem 02.04.09 -63 269 -77 400 -75 583 -74 939 -74 339 -73 785 -71 752 -72 476 -74 207 -657 750
AO Ostatní 02.04.09 -20 979 -20 979 -20 979 -20 979 -20 979 -20 979 -20 979 -20 979 -20 979 -188 811

AP/PV Prodej výrobky 02.04.09 121 283 185 264 187 504 204 893 205 310 205 490 187 549 192 474 187 180 1 676 947

AP/PO Pronájmy-služby 02.04.09 -164 -164 -164 -164 -164 -164 -164 -164 -21 -1 333
AU/UT Údržba provoz 02.04.09 -11 090 -4 165 -4 165 -5 950 -5 950 -7 140 -5 950 -5 950 -8 330 -58 690

AU/UB Údržba HS 02.04.09 -197 -2 786 -303 -197 -254 -284 -197 -197 -197 -4 612
C  E  L  K  E  M xxxxxxx -30 426 21 497 10 167 40 579 43 486 69 626 23 317 1 6 294 6 119 200 659  

Tabulka č. 1 TR 
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 Výstup celého procesu dostává konečnou podobu na útvaru Finance, kde se 

všechny informace zpracovávají. Vychází se z posledního známého salda prostředků 

aktuálního týdne, doplní se o výstupy aktualizované udržovateli avíz a o případné atypické 

záležitosti, z čehož se odvodí předpokládané saldo prostředků (přírůstek nebo úbytek) pro 

jednotlivé měsíce do konce sledovaného roku.  

4.1.1 Podoba výstupu očekávaných finančních toků 

 

Hodnotové vyobrazení je znázorněno v tabulce č. 2 

Vývoj CF p římou metodou - výkaz Treasury - v tis. CZK, EUR, US D

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

-25993 21661 10331 40743 43707 69790 23481 16458 6140

Měsíce 2 0 0 9
Počáteční 864 Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
zůstatek -120859 Měsíční saldo 0 0 0 -25993 21661 10331 40743 43707 69790 23481 16458 6140

30.3.2009 -119995 Saldo p římá metoda -99903 -142413 -117799 -145988 -124327 -113996 -73253 -29547 40244 63724 80183 86322

-99903 -142413 -117799 -145987,7 -124326,8 -113996,2 -73253,24 -29546,73 40243,663 63724,423 80182,593 86322,453
hot. 3242 1463 8847 5000 5000 5000 5000 5000 40244 63724 80183 86322
uvěry -103145 -143876 -126646 -150987,7 -129326,8 -118996,2 -78253,24 -34547
kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tabulka č. 2 Vývoj CF přímou metodou 

 

Grafické zobrazení viz graf č. 1 

Cash flow do konce roku 2009

(stavy k poslednímu dni m ěsíce)
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Graf č. 1 Vývoje CF přímou metodou 
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 V tuto chvíli je třeba získané výstupy zkontrolovat, což se provádí nejprve pomocí 

srovnání s podrobnou tabulkou krátkodobého CF, kterou si na útvaru Finance vedou 

s cílem zabezpečit si co nejvěrnější obraz prostředků na účtech a čerpaných úvěrů. Tabulka 

zachycuje jak stavy na účtech, tak i určitou strukturu kladných a záporných finančních 

toků. K podobě a využití této tabulky se vrátíme v části 4.3. 

4.2 Standardní výstupy cash flow v informačním systému SAP 
 
 Pokud by byl v Precheza a.s. využíván nabízený standard funkcionalit IS SAP, byly 

by k dispozici následující možnosti. V modulu TREASURY by bylo možno vycházet 

z vyobrazené obrazovky na obrázku č. 3. 

 

Obrázek č. 3 Základní nabídka IS SAP  

Výstupem zpracovaných dat je potom obrazovka zobrazená na obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 4 Sumarizační zobrazení řízení hotovost 

 Uživatel odtud dostává informace o všech finančních tocích, kladných (platby od 

odběratelů) i záporných (platby dodavatelům). V položce BANKY se skrývají tzv. AVÍZA, 

jejichž úkolem je vyrovnávat saldo finančních toků o takové hodnoty, které jsou pro SAP 

neznámé, nebo jsou pro další nakládání s nimi prozatím nějak blokovány. 

 Výchozí pohled na finanční toky můžeme získat v delším časovém intervalu, který 

nám pomohou doplnit avíza na celkovou úroveň podle finančního plánu, ale dostáváme se 

do situace, kdy data nejsme schopni rozdělit na konkrétní nákladové a výnosové 

oblasti→výkaz se nedá využít v delším časovém intervalu. 

 V případě, že uživatel potřebuje detailnější pohled CF v dané splatnosti, může si 

v systému navolit takový přehled, jaký v tu chvíli potřebuje. 

 

Rozdělení hodnot podle jednotlivých druhů dokladů je znázorněno na obrázku č. 5. 

 

Obrázek č. 5 Zobrazení úrovní řízení hotovosti 

 

Základní zobrazení obchodních partnerů znázorňuje obrázek č. 6. 
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Obrázek č. 6 Zobrazení skupin z úrovně 

Detailní zobrazení splatné položky pro konkrétní splatnost je zobrazeno na obrázku č. 7. 

 

 

Obrázek č. 7 Detailní zobrazení splatné položky 

 

Detailní zobrazení faktury je znázorněno na obrázku č. 8. 
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Obrázek č. 8 Zobrazení konkrétního dokladu  

 

 Výše uvedené jasně dokumentuje, že standardní funkce informačního systému SAP 

se více či méně orientují na detaily plateb využitelné v kratším časovém intervalu a 

informace končí u dodavatelské nebo odběratelské faktury. Neumožňují sledování 

jednotlivých druhů nákladů a výnosů ve struktuře požadované Precheza a.s. 

 Z tohoto důvodu bylo potřeba naprogramovat novou funkcionalitu, která splní 

veškeré nároky na požadované informace a díky které se bude dát vytvořit takový výstup, 

který zajistí kontrolu a umožní sestavení výkazu CF přímou metodou.  

4.3 Specifické výstupy realizované v informačním systému SAP 
 
 Útvar Finance společnosti Precheza a.s. pravidelně každý týden sestavuje výkaz CF 

přímou metodou v určité konkrétní podobě. Cílem tohoto sestavení je zjistit očekávané 

saldo prostředků na konci kalendářního roku v měsíčním zobrazení. 

 Na počátku je roční plán, který je aktualizován podle skutečných výsledků 

a předpokládaného plnění plánu. Každá nákladová a příjmová oblast je rozdělena podle 

druhů a každou oblast má na starosti pověřený pracovník (tzv. udržovatel avíz). Konečné 

zpracování pak probíhá na útvaru Finance.  

4.3.1 Rozdělení oblastí nákladů a výnosů 

 
Rozdělení oblastí nákladů a výnosů zobrazuje schéma č. 4 a schéma č. 5. 
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 STRUKTU RA  TREASU RY 
 

CITIBAN K 

KB 

ČSO B 
 

Debetní 

Kreditní 

Meziúč ty

Peníze na cestě  

B ankovní
úč ty  

E  - Energie

F - F inance

I - Investice

M - Mzdy

N - Nákup

P - Prodej 

U - Údržba

O - Ostatní 

Avíza

CZK 

SK

Pokladny  C eniny

D 1 - P recolor

D2 - O statní

Dodavatelé

O1 - Precolor

O2 - Ostatní 

Odběratelé

E ur 

U SD  

 
Schéma č. 4 Rozdělení nákladů a výnosů 

 

EE  -El ektř ina

EP  -Pára

EZ - Z. Plyn

EV  - Vody

E O - Ostatní

E - Energie

FP - Pojis tné

FD - Daně

FR - Úroky

FU - Úvěry

FO - Ostatní

F - Finance

IA  - A kce

IK  - K usovky

I  - Invest ice

MV - V ýrobní

MR - Režijní

M O - Ostatní

M - Mzdy

NS  - Suroviny

NV - Výr.mat .

NU - Údrž.  mat .

NO - Os t.  mat .

N - Nákup

P V- V ýrobky

PO - Ostatní

P - Prodej

UE - E lektro

UM  - MaR

UV - VH

UT - TB

UK - Kyselina

UZ - ŽP

UO - Ostatní

U - Údržba

OA - Atyp

OO - Ostatní

O - Ostatní

Avíza

 
Schéma č. 5 Struktura avíz 

 

4.4 Zpracování cash flow přímou metodou 
 

 Pro konkrétní analýzu fungování systému zavedeného v a.s. Precheza byly použity 

výsledné hodnoty zpracování za měsíc duben 2009. Tyto hodnoty budou popsány a 

zkontrolovány prostředky dostupnými na útvaru Finance. Následně přiblížím analýzu 

výhledu do konce roku 2009 s cílem ověřit správnost výstupů zpracování CF přímou 

metodou. Kontrola bude provedena porovnáním získaných výstupů přímé metody CF 
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s výstupy CF vytvořenými nepřímou metodou, kterou zpracovává vrcholové vedení 

společnosti. 

4.4.1 Výstupy analýzy pomocí přímé metody 
 
Vývoj CF přímou metodou je zachycen v tabulce č. 3 

Vývoj CF p římou metodou - výkaz Treasury - v tis. CZK, EUR, US D

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad

-13745 21661 36611 39433 44236 69526 -5396 16458

Měsíce 2 0 0 9
Počáteční 2152 Měsíc leden únor b řezen duben kv ěten červen červenec srpen zá ří říjen listopad
zůstatek -141166 Měsíční saldo 0 0 0 -13745 21661 36611 39433 44236 69526 -5396 16458

13.4.2009 -139014 Saldo p římá metoda -99903 -142413 -117799 -152759 -131098 -94487 -55054 -10818 58708 53312 69770

-99903 -142413 -117799 -152759 -131098 -94487,04 -55054,04 -10818,04 58707,96 53311,96 69770,13
hot. 3242 1463 8847 5000 5000 5000 5000 5000 58708 53312 69770
uvěry -103145 -143876 -126646 -157759 -136098 -99487,04 -60054,04 -15818
kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tabulka č. 3 Výkaz Treasury 

 

Z tohoto výstupu vyplývá následující: 

-  výsledná skutečná hodnota salda měsíce dubna činí -157 759 tis. Kč, 

- výhled do konce roku 2009 ukazuje, že výsledné saldo se dostane na hodnotu + 69 

770 tis. Kč, 

- firma očekává, že počínaje zářím 2009 bude fungovat bez úvěrů, 

- pro upřesnění: k 31. 12. 2009 by měla hotovost firmy dosáhnout částky 69 770 tis. 

Kč, přičemž cizí zdroje – úvěry jsou nulové. 

Grafické znázornění výsledků viz graf č. 2. 
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Cash flow do konce roku 2009
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Graf č. 2 Zobrazení CF do konce roku 2009 

 Takto získané výsledky se ověří z krátkodobého pohledu porovnáním s výsledky 

krátkodobého CF. Kontrolu provedeme pomocí tabulky krátkodobého CF, s níž se 

operativně pracuje při platebním styku se smluvními bankami a v případě potřeby je 

vedoucímu útvaru Finance nahlášena potřeba úvěrových transakcí, nákup cizí měny, 

případně uložení volných prostředků firmy. 

 Údaje jsou zpracovány detailně, ovšem s prodlužujícím se časovým intervalem je 

jejich přesnost značně oslabena. To je zapříčiněno tím, že zdrojovou základnou pro 

sestavení tabulky jsou skutečné doklady zařazené do účetnictví po jejich vystavení nebo 

obdržení. 

 

Tabulka krátkodobého CF je znázorněna v tabulce č. 4. 
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Kalendá řní týden: 18

27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5.
KB CITI KB CSOB CITI KB CSOB CITI KB CSOB CITI KB CSOB CITI

Počáte ční stav ú čt ů -70588 675 -28941 -70588 671 -46554 -70588 656 -47701 -70588 569 -47207 -71188 489 -46452
Precolor 0 0 504 0 0 150 0 0 1065 0 0 1811 0 0 0

Ostatní (uv ěry šed ě) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy celkem 0 0 504 0 0 150 0 0 1065 0 0 1811 0 0 0

Termínované vklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM PŘÍJMY -70588 675 -28437 -70588 671 -46404 -70588 656 -46636 -7 0588 569 -45396 -71188 489 -46452
Převody mezi ú čty + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Převody mezi ú čty - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE:
dodav.prov.+ invest. 0 4 0 0 15 200 0 87 500 600 80 1000 300 82 10 00

Precolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blokace,zálohy,rezervy 0 0 117 0 0 1097 0 0 71 0 0 56 0 0 0
energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odvody do SR 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ostatní TV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE CELKEM: 0 4 18117 0 15 1297 0 87 571 600 80 1056 300 82 100 0

Zůstatky ú čt ů: -70588 671 -46554 -70588 656 -47701 -70588 569 -47207 -7118 8 489 -46452 -71488 407 -47452

26,585 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6

OSTATNÍ POLOŽKY: KB CSOB CITI KB CSOB CITI KB CSOB CITI KB CSOB CITI KB CSOB CITI

Peníze na cest ě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Term.vklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devizy EUR na ú čtu 28 -63 28 -64 28 -75 28 355 28 355

Devizy USD na ú čtu 0 501 0 501 0 610 0 123 0 123
Účty v cizí m ěně:
- ú č. EUR v tis. K č 744 -1675 744 -1701 744 -1994 744 9438 744 9438

- ú č. USD v tis. K č 0 10067 0 10067 0 12257 0 2472 0 2472
Ostatní prost ředky:
   - podú čet 2 2 2 2 2

Úvěry celkem v tis.K č -95588 -69497 -95588 -70670 -95588 -70469 -96188 -67720 -96 488 -68720
 - poskytnutá m ěna:
                - EUR 0 863 0 864 0 875 0 800 0 800

- kontokorent K č 70588 46554 70588 47701 70588 47207 71188 46452 71488 47452
25000 0 25000 0 25000 0 25000 0 25000 0

                - USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM -165430 671 -61105 -165430 656 -62305 -165430 569 -60205 -16 6630 489 -55811 -167230 407 -56811
celkem b ěžné ú čty 671 656 569 489 407
celkem TV + na cest ě 0 0 0 0 0

celkem devizy 9136,619 9110,034 11007,845 12653,617 1265 3,617
celkem ostatní 2 2 2 2 2
celkem hotovost 9810 9768 11579 13145 13063

celkem úv ěry -165085 -166258 -166057 -163908 -165208
celkem hot-úv ěr -155275 -156490 -154478 -150763 -152145

20,094 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1  
Tabulka č. 4 Krátkodobé CF 

 

Vzhledem ke snížené čitelnosti údajů uvádím detail výsledků k 30. 4. 2009 v tabulce č. 5. 

Hotovost 13 145 tis. Kč 

Úvěry -163 908 tis. Kč 

Saldo (hotovost – úvěry) -150 763 tis. Kč 

Tabulka č. 5 Detaily z tabulky krátkodobého CF 

 

Pro přehlednost je uvedena tabulka č. 6 (v tis. Kč). 

Položka Treasury konec 

dubna 2009 

Krátkodobé CF 

k 30. 4. 2009 

Hodnota rozdílu 

Hotovost        5 000       13 145   - 8 145 

Úvěry  -157 759  -163 908     6 149 

Saldo  -152 759  -150 763   - 1 996 

Tabulka č. 6 Srovnání Treasury a krátkodobého CF 
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Tímto porovnáním končí základní srovnávací možnosti útvaru Finance. Srovnáním 

výstupů z modulu Treasury (přímá metoda) a krátkodobého CF získáme ověření výsledku 

za měsíc duben 2009.  

 Na úrovni salda se výsledky liší o 1 996 tis. Kč, což je pro potvrzení výsledků 

modulu Treasury (přímá metoda) z pohledu měsíce dubna 2009 bráno za vyhovující. 

Ověření salda na konci roku je však tímto způsobem nemožné. Dochází proto k porovnání 

výstupů modulu Treasury (zpracování CF přímou metodou) s očekávanými hodnotami 

získanými nepřímou metodou, kterou zpracovává vrcholové vedení společnosti. 

4.4.2 Porovnání hodnot přímé a nepřímé metody 
 
 Porovnání hodnot probíhá následujícím způsobem, zachycení výstupů přímé a 

nepřímé metody cash flow je znázorněno v tabulce č. 7. 

Vývoj CF p římou metodou - výkaz Treasury - v tis. CZK, EUR, US D

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad

-13745 21661 36611 39433 44236 69526 -5396 16458

Měsíce 2 0 0 9
Počáteční 2152 Měsíc leden únor b řezen duben kv ěten červen červenec srpen zá ří říjen listopad
zůstatek -141166 Měsíční saldo 0 0 0 -13745 21661 36611 39433 44236 69526 -5396 16458

13.4.2009 -139014 Saldo p římá metoda -99903 -142413 -117799 -152759 -131098 -94487 -55054 -10818 58708 53312 69770
Změna salda mezim ěsíční
Saldo nep římá metoda -96128 -138678 -149092,4 -148229,9 -130125,9 -86357,57 -82189,37 -16576,24 31600,4951 41414,473 94010
(export EŘ) -82 -96 -139 -149 -148 -130 -86 -82 -17 32 41 94

-99903 -142413 -117799 -152759 -131098 -94487,04 -55054,04 -10818,04 58708 53312 69770
hot. 3242 1463 8847 5000 5000 5000 5000 5000 58708 53312 69770
uvěry -103145 -143876 -126646 -157759 -136098 -99487,04 -60054,04 -15818
kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tabulka č. 7 Výkaz Treasury 

Grafické znázornění je zobrazeno v grafu č. 3. 

Cash flow do konce roku 2009

(stavy k poslednímu dni m ěsíce)

-100

-142

-118

-153

-131

-94

-55

-11

59 53

70
76

-96

-139
-149 -148

-130

-86 -82

-17

32
41

94 91

-200000

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

le
de

n
ún

or

bř
ez

en

du
be

n

kv
ět
en

če
rv
en

če
rv
en

ec

sr
pe

n
zá
ří

říj
en

lis
to
pa

d

pr
os

in
ec

Měsíce

úv
ě
ry

 -
 h

ot
ov

os
t

Saldo přímá metoda

Saldo nepřímá metoda

 
Graf č. 3 Zobrazení výsledků z výkazu Treasury 
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 Porovnání hodnot, ale zejména grafické zobrazení ukazuje, že výstupy z přímé i 

nepřímé metody mají prakticky totožný průběh. Vznikly sice nějaké odchylky v řádu 

milionů korun, ale v případě měsíčního časového intervalu je brán rozdíl okolo 10 mil. Kč 

za vyhovující. Toto tvrzení je založeno na zkušenostech firmy, dále na vyhodnocení 

výsledných hodnot jednotlivých zpracování, které jsou průběžně sledovány a na konci roky 

vyhodnocovány a dalším, neméně důležitým kritériem pro toto tvrzení je potvrzení 

celkového trendu výstupu z obou metod. 

 Toto srovnání je velmi ovlivněno tím, že je prováděno za období leden až duben 

2009, kdy je odběr hlavního produktu (titanové běloby) značně nižší než v následujících 

měsících. Kdybychom totožnou analýzu provedli někdy po polovině roku, získali bychom 

určitě přesnější hodnoty a také grafický průběh obou trendů by se výrazně sjednotil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radim Adamec: Analýza a zpracování cash flow 

2009                                                                                                                                
   

27 

5 Vyhodnocení 
 
 Obsah této bakalářské práce vychází z metodiky používané v Prechaza a.s., kde se 

srovnávají plánované výsledky CF získané přímou metodou, jak s výstupy krátkodobými, 

tak i s výstupy dlouhodobějšími, které se srovnávají s výsledky zpracování CF přímou i 

nepřímou metodou. 

 Prostřednictvím výše zmíněného postupu lze získat přehled o plánovaném průběhu 

CF, vyčíslit plánovanou hodnotu finančních prostředků na konci sledovaného roku a 

informovat o eventuelních nových a dosud neznámých skutečnostech v jednotlivých 

měsíčních zpracováních.  

 Cílem této práce bylo osvětlit metodu tvorby výkazu CF přímou metodou a popsat 

a okomentovat náležitosti tohoto zpracování CF v podmínkách a.s. PRECHEZA. Dále byly 

popsány kontrolní mechanismy poskytující zpracovatelům výkazů CF jak žádanou 

kontrolu, tak i upřesnění hodnot nacházejících se ve vzdálenějším časovém horizontu. 

 Myslím si, že velká výhoda firmy Precheza a.s. spočívá v tom, že se na tvorbě 

výkazu CF podílí větší počet pracovníků, přičemž každý z nich zpracovává svou 

nákladovou nebo výnosovou oblast. Podstatné je, že každý z těchto pracovníků zná 

podrobně své pole působnosti a podle finančního plánu kontroluje výstupy k plánované 

skutečnosti sledovaného roku, čímž napomáhá k co nejvěrohodnější podobě výstupních 

ukazatelů.  

 Odlišnost metodiky sledování CF přímou metodou v Precheza a.s. je v požadavku 

detailní znalosti finančních toků za jednotlivé nákladové a výnosové oblasti. Toto je 

umožněno speciální identifikací jednotlivých účtů hlavní knihy a možností jejich 

zobrazování. Finanční plán je rozčleněn na relevantní a nerelevantní položky k platbě, 

doklady nebo operace, které prozatím nejsou zachyceny v informačním systému a 

nahrazují se tzv. avízy. Jde o vyvíjející se systém, který bude tím přesnější, čím více 

informací z něj bude možné získat. Zápis nových dokladů v účetnictví musí vždy znamenat 

odezvu v oblasti avíz. Cílem je maximální přesnost výstupů. 
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6 Závěr 
 
 Pojem CF je pro řadu lidí v ČR prakticky neznámý, jelikož se v ČR začal používat 

prakticky až v roce 1993 a tudíž ještě nějaký čas potrvá, než se CF dostane do podvědomí 

většiny obyvatel. Ale i přes svou krátkou historii, kdy se jeho struktura a forma neustále 

vyvíjí, je CF velmi podstatnou náležitostí přílohy účetní závěrky, čímž si získal stejně 

velkou důležitost jako má rozvaha a výsledovka.  

 Stejně jako se neustále rozvíjí lidské potřeby, tak i potřeby podniků se stále zvyšují. 

Firmy potřebují při finančním řízení, nebo v rozhodovacím procesu další a další informace. 

Nestačí mít jen informace o majetku podniku a zdrojích jeho krytí a údaje o nákladech, 

výnosech a zisku, to je v dnešní době málo. Je potřeba zvětšit množství informací o 

informace o peněžních příjmech a výdajích, čili v této práci již tolikrát zmíněných 

peněžních tocích. 

 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát nedokáže rozpoznat, jestli skutečně došlo 

k peněžnímu příjmu, nebo výdaji, což má za následek vznik věcného a časového nesouladu 

mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji a ziskem a stavem peněžních prostředků. 

Odstranění tohoto nesouladu zabezpečuje CF, kterým sledujeme pohyb peněžních toků.  

 CF souvisí s likviditou podniku, má důležitou roli ve finančním řízení, finanční 

analýze a plánování. Největší devízou výkazu CF je sjednocení pohledu rozvahy a pohledu 

výsledovky do jednoho shrnujícího pohledu, který vystihuje, jak a s jakými zdroji firma 

pracovala a jakých výsledků se jí podařilo dosáhnout. 

 Výkaz CF poskytuje informace o množství peněžních zdrojů vytvořených 

podnikem a taky o tom, jak tyto zdroje podnik dokázal použít. CF naprosto zřetelně 

ukazuje, že zisk a peníze není jeden a ten stejný faktor. Výhody tohoto výkazu se používají 

při analýze pohybu peněz v podniku. 

 Vedoucí pracovníci jsou rok od roku stále více informováni a nabírají stále více a 

více zkušeností, které následně mohou využít v praxi. Díky CF získávají výhodu, že v 

rozhodovacích procesech mohou na daný problém nahlédnout nejen z pohledu náklady – 

výnosy – zisk, ale i dle tvorby peněžních toků.  

 Výkaz CF nemá charakter jen jako nějaký roční záznam o peněžních tocích, ale 

jeho význam je daleko rozsáhlejší. Peněžní toky odrážejí výsledky rozhodovacích procesů, 

které můžeme dále analyzovat a následně podle výstupů můžeme ohodnotit kvalitu 
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finančního řízení podniku, umění tvorby peněžních prostředků a jejich ekvivalentů a 

v neposlední řadě i strategii využití získaných prostředků. 

 Pomocí výkazu CF můžeme plánovat míru jistoty jakožto i správné její načasování 

následujících peněžních toků podniku, CF napomáhá k vyšší jednotnosti všech podniků, 

neboť snižuje důsledky použitých účetních postupů, které jsou použity odlišně pro stejné 

transakce v jednotlivých podnicích. 

 Pomocí výkazu CF se řídí i úvěrová politika firmy. V případě PRECHEZA a.s., 

která disponuje úvěry od dvou významných bank a využívá úvěr investiční, kontokorentní 

i revolvingový a má možnost čerpat své úvěry v různých měnách jsou informace o 

budoucích finančních tocích informacemi, které mohou rozhodovat velmi zásadně o její 

budoucnosti. Od konkrétních úvěrových podmínek se odvíjí i skutečné čerpání úvěrů u 

jednotlivých bank. Informace získané z výkazu CF napomáhají i ve směrování plateb na 

konkrétní bankovní ústav, aby byly splněny podmínky úvěrové angažovanosti jednotlivých 

bank. Bez informací o tom, s jakým výsledkem skončí předpokládaná salda prostředků, 

vycházející z kladných a záporných finančních toků, by mohlo docházet i k riziku 

překročení úvěrových limitů nebo v opačném případě i ke zbytečnému a 

tedy neefektivnímu uzavírání úvěrových smluv. 

 Tak jak bylo naznačeno již v konstatování v praktické části, vidím zásadní 

požadavek na výkaz CF zpracovávaný v podmínkách Precheza a.s., ale pravděpodobně i 

obecně u dalších firem v tom, že tento výkaz bude zabezpečovat maximálně přesný výstup. 

Toto je ovlivněno mnoha faktory. Propojením krátkodobého (měsíčního) a střednědobého 

(ročního) pohledu na finanční toky si PRECHEZA a.s. zabezpečila určitou míru 

vypovídací schopnosti výkazu CF, se kterou je spokojena.  Toto je podle mne stav 

vycházející z toho, že je zpracovávána perspektivní forma výkazu CF. Já vidím další 

možnost zpřesnění informací získávaných zde získávaných v tom, že se ve firmě pokusí 

sestavit i retrospektivní výkaz CF na daný rok a tento se porovná s odpovídajícím 

zpracováním svého výkazu CF přímou metodou. Mělo by tím dojít k odhalení 

neplánovaných finančních toků i toků, které nebyly realizovány i přesto, že s nimi plán 

počítal. Tyto výsledky pak mohou na útvaru Finance i v celé Precheza a.s. využít k dalšímu 

zpřesnění metodiky vedení výkazu CF přímou metodou.  
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