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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je problematika finančního controllingu ve výrobním 

podniku, která je zpracována do tří navazujících částí. Teoretická část je věnována 

teoretickým východiskům podnikového controllingu. Vymezuje koncepci controllingu, jeho 

cíle, funkce, úlohy a organizační začlenění. Ve své druhé polovině je zaměřena na teoretické 

vymezení controllingu finančního. Definuje jeho cíle, funkce, úlohy a nástroje, kterými je 

finanční analýza, finanční plánování a hodnocení finančního plánu. Praktická část je věnována 

představení vybraného výrobního podniku a analýze jeho současného stavu finančního 

controllingu. Z nabytých poznatků pak vychází návrhová část práce, jež obsahuje doporučení 

a návrhy na zpřesnění problematiky finančního controllingu vybraného výrobního podniku. 
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finanční controlling; finanční analýza; finanční plánování; finanční plán. 

 

Abstract 

This thesis deals with financial controlling of a production company. The thesis is 

divided into three interconnected sections. The theoretical section concerns with theoretical 

issues of company controlling. It defines the concept of controlling, its objectives, functions, 

tasks and organizational incorporation. The second part of the theoretical section is focused 

on theoretical definition of financial controllership; its objectives, functions, tasks and tools, 

which are financial analysis, financial planning, and evaluation of the financial plan. The 

practical section focuses on the introduction of a selected production company and on its 

current financial controlling state analysis. The suggestion section is derived from the 

acquired information; it contains recommendations and suggestions to specify the area of 

financial controlling of the selected production company. 
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ÚVOD 

Dnešní úspěšné podniky mají jedno společné – jejich úspěch je založen nejen na 

zřejmé a nápadité orientaci na zákazníka, ale také na inovativním myšlení. Tržní prostředí 

v současné době již zdaleka nepřipomíná stojaté vody dřívějších let. Tlak konkurence, 

rostoucí požadavky zákazníků, zkracování životního cyklu výrobku vyžaduje, aby podniky 

byly připraveny zavádět nové koncepce, techniky a nástroje vedoucí k zachování finanční 

stability a zvyšování ziskovosti, aby v takovém tržním prostředí obstály. Navíc současná 

světová finanční a hospodářská krize jasně ukazuje, že podnikání je ve svém důsledku spíše o 

ekonomice podniků, o jejich hospodářských výsledcích a schopnosti včas reagovat na změny, 

identifikovat a eliminovat potenciální ohrožení. V rámci udržení nebo zvýšení ziskovosti nutí 

podniky hledat veškeré zdroje úspor a skryté rezervy. Je správný čas na zásadní systémové 

změny a zpřesňování podnikového řízení, plánování a kontroly. Podnikový controlling, jehož 

neodmyslitelnou součástí je controlling finanční, představuje důležitý subsystém řízení 

podniku, jehož účelem je podpořit podnikový management tak, aby mohl rychleji a lépe 

rozhodovat a efektivně řídit.  

Hlavním cílem mé diplomové práce je stanovit návrh změn a doporučení na zlepšení  

a zpřesnění současného systému finančního controllingu v podniku ZK Design. Vycházím zde 

z předpokladu, že využitím teoretických znalostí v praxi, s jejichž pomocí bude analyzován 

současný stav controllingového řízení a potažmo finančního controllingu v podniku, naleznu 

jeho slabá místa respektive prostor pro zlepšení. 

Tématiku finančního controllingu jsem si pro zpracování diplomové práce nezvolila 

z profesních důvodů, nýbrž z osobního zájmu o danou problematiku. Uvedená skutečnost mi 

tak brání v tomto směru využít své zkušenosti z praxe, nicméně je to pro mě příležitost získat 

hlubší teoretické i praktické zkušenosti v tomto oboru, jež pak budu moci uplatnit v profesním 

působení při zefektivňování marketingového a finančního řízení. 

Teoretická část diplomové práce popisuje problematiku podnikového controllingu. 

Cílem této části je shrnout základní teoretická východiska podnikového controllingu, jež 

dokládají význam a souvislosti obsažené v praktické části této práce. Podrobněji rozebírá 

koncepci controllingu, jeho cíle, funkce, úlohy a organizační začlenění. Ve své druhé 

polovině je pozornost zaměřena na teoretické vymezení finančního controllingu. Definuje 

jeho cíle, funkce, úlohy a nástroje, kterými jsou finanční analýza, finanční plánování a 
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hodnocení finančního plánu. Při vlastním zpracování vycházím převážně z odborné literatury, 

která se problematikou controllingu zabývá. Ve své práci se tak opírám nejen o vědění 

uznávaných autorit v oblasti controllingu – např. R. Eschenbacha, J. H. Vollmutha a P. 

Horvátha, ale také o vědomosti a zkušenosti řady předních českých odborníků z dané 

problematiky.  

Praktická část diplomové práce je zaměřena na analýzu současného stavu finančního 

controllingu výrobního podniku ZK Design. Mou snahou je aplikovat nabyté teoretické 

poznatky a v praxi pak ověřit, do jaké míry společnost ZK Design využívá jednotlivé nástroje 

finančního controllingu. Doporučení pro zpřesnění problematiky finančního controllingu jsou 

obsahem poslední kapitoly. Informace pro zpracování praktické části jsou čerpány především 

z řízených rozhovorů s managementem podniku a z interních dokumentů, výkazů a výročních 

zpráv.  

V práci uvedená doporučení a návrhy na zpřesnění finančního controllingu budou 

předloženy managementu podniku a následně konzultováno jejich uplatnění v samotném 

podniku. Budu velmi ráda, stane-li se má práce základem, na kterém podnik bude moci dále 

stavět a případně zlepšovat výsledky své činnosti v oblasti controllingového řízení.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Podnikový controlling a jeho teoretické vymezení 

1.1 Vznik a vývoj controllingu 

Controlling se v ekonomické teorii a praxi objevil na přelomu 19. a 20. století ve 

Spojených státech amerických, původně jako označení pro specifický druh plánování a 

kontroly finančních záležitostí podniku. Odborná literatura uvádí rok 1880, kdy v americké 

železniční společnosti Atchinson, Topeka & Santa Fe Railway System dochází k zavedení 

pozice controllera [1]. Významným milníkem v historii controllingu je také rok 1892. Ten je 

spojený s americkou průmyslovou společností General Electric Company, jež ve svém oboru 

jako první zřídila pracovní pozici controllera. Ty se rozšířily zvláště ve 30. letech s příchodem 

hospodářské krize, která zvýšila požadavky na podnikové plánování a řízení nákladů. První 

oficiální souhrn činností controllera zveřejnil Americký institut controllerů (Controller´s 

Institute of America) založený v roce 1931 [1]. V západní Evropě, zejména v Německu, se 

controlling začíná prosazovat po druhé světové válce díky vstupu amerického kapitálu a snaze 

obnovit válkou zpustošené hospodářství. Největší rozšíření zaznamenal v 60. a 70. letech 20. 

století [2]. To je v období stagnace průmyslu a ropné krize, jež vytvářela tlak na efektivnost 

řízení podniků. Zavádění controllingu bylo jednou z možností, jak se s touto situací vyrovnat.  

Ve 20. letech 20. století lze první znaky controllingového řízení nalézt také v českých 

průmyslových podnicích. Za průkopníka je považován Tomáš Baťa, jehož obuvnická firma 

patřila za první republiky mezi světovou špičku. Její úspěch spočíval jak ve výrobě 

konkurenčně úspěšných výrobků a hmotné zainteresovanosti zaměstnanců, tak v zavedeném 

výrobním a ekonomickém systému řízení podniku. Po krátkém poválečném oživení 

následovalo v České republice období centrálního řízení a plánování, které přeneslo 

controlling do pozadí [2]. Podniky nemohly samostatně rozhodovat o nakládání se ziskem, 

což je v naprostém rozporu s myšlenkou controllingu.  

Controlling se opětovně objevuje až koncem 90. let 20. století, kdy podniky začaly 

pociťovat potřebu controllingového řízení. V současné době je zvýšená potřeba zavádění 

controllingu v podnicích vyvolaná především dopadem světové finanční krize, jenž nutí 

podniky hledat úspory a skryté rezervy nezbytné pro přežití. 
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1.2 Controlling – pojem a jeho různá pojetí  

Pojem controlling se do evropské terminologie dostal z USA. Vzhledem k obtížnosti 

při hledání výstižného jednoslovného ekvivalentu se v neanglicky mluvících zemích 

nepřekládá. Slovním základem je pojem „to control“, který lze chápat ve dvojím významu. Ve 

významu řídit, ovládat, resp. mít pod kontrolou nebo ve významu kontrolovat či prověřovat.  

V angloamerické jazykové oblasti představuje controlling jednu z ústředních funkcí 

managementu, tzn. je kladen vedle plánování, organizování a vedení jako kontrola [3]. 

Controllingem jako ústřední funkcí managementu by se měly zabývat všechny útvary 

podniku, čili není zde výlučně činností controllerů. Úspěšný controlling zde zajišťuje 

rozpoznání potenciálních a aktuálních odchylek od plánu i jejich odstranění managementem. 

Specializovaná činnost a oblast úloh controllerů, jejichž hlavním posláním je poskytnout 

podporu zejména manažerům, jenž jím umožní být výkonnými a efektivními, a tím přispívat 

k celkové výkonnosti podniku, se v americkém smyslu označuje jako „controllership“ [4]. 

V německé jazykové oblasti se nenachází odpovídající slovo se stejným významovým 

obsahem, proto byl pojem controlling převzat do německé slovní zásoby. Od konce 20. století 

zde převažuje koordinačně systémový přístup controllingu. Jako první zdůraznil koordinační 

funkci controllingu P. Horváth v roce 1979 v prvním vydání své knihy Controlling [5]. Podle 

R. Eschenbacha tvoří jádro koordinačně systémového přístupu controllingu koordinace 

subsystémů řízení, kam náleží systém hodnotový, plánovací, kontrolní, informační, 

organizační a systém personálního řízení [6]. V současné době je tak controlling považován 

za samostatnou teoretickou disciplínu, která vychází ze systémového přístupu.    

V České republice se obě pojetí controllingu prolínají. Controlling zde představuje 

průnik mezi množinou poznatků z oblasti řídících postupů a množinou metod zpracování 

informací, mezi nimiž dominuje manažerské účetnictví [7]. Tvoří spojovací článek mezi 

managementem a manažerským účetnictvím. Controlleři zpracovávají pomocí nástrojů 

manažerského účetnictví informace, jež předkládají manažerům. Na základě těchto informací 

se pak manažeři rozhodují, jaká učiní opatření, aby se podnik ubíral směrem, který mu určili.  
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1.3 Definice controllingu 

V odborné literatuře zabývající se controllingem lze nalézt celou řadu definic pojmu 

controlling. Nemá tedy smysl hledat jedinou pravdivou definici, neboť ve své podstatě je 

každá definice pravdivá. Záleží na úhlu pohledu a také kontextu dané koncepce controllingu, 

pro kterou autor onu definici vytvořil. Pro ilustraci lze uvést pár výkladů pojmu controlling 

různými autory.  

R. Eschenbach o controllingu uvádí [6]: „Controlling doplňuje a integruje 

management jak v koncepčním, funkcionálním a institucionálním smyslu, tak i v personálním 

smyslu (při vytvoření vlastních míst controllerů). Controllingová filozofie (software) a 

infrastruktura controllingu (hardware) jsou sloupy doplnění řízení. S jejich pomocí bude 

možné dostat pod kontrolu komplexnost řízení podniku.“ 

S o něco jednodušší definicí controllingu je možné se setkat u J. H. Vollmutha [8]: 

„Controlling je nástroj řízení, překračující funkční rámec dosavadního řízení a má vedení 

podniku a řídící pracovníky podporovat při jejich rozhodování.“ 

Další, opět velmi podobné vymezení pojmu controlling, lze najít u P. Horvátha [9]: 

„Controlling je koncepce řízení zaměřená na výsledek, která překračuje hranice funkcí a 

koordinuje plánování, kontrolu a informační toky. Controller je do určité míry hospodářským 

svědomím podniku.“ 

Neméně zajímavá je také definice R. Manna a E. Mayera [10], jež chápou controlling 

jako „systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje překvapením a 

včas rozsvěcuje červenou, když se objeví nebezpečí, vyžadující příslušná opatření.“ 

Z výše uvedených definic tedy vyplývá, že controlling lze chápat jako systém 

moderního řízení, jenž umožňuje včasnou reakci na vznikající problémy, přičemž napomáhá 

dosažení předem stanovených podnikových záměrů a zajišťuje dlouhodobou existenci 

podniku. Zároveň přispívá k efektivnímu vnitropodnikovému řízení. Odchylky od 

vymezených cílů nelze vyloučit, ale controlling může výraznou měrou přispět k jejich 

minimalizaci. 
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H. Mikovcová považuje controlling za systém řízení s vlastní filozofií, který funguje 

pomocí tří základních principů [2]: 

 orientace na cíle: controlling se přímo podílí na vymezení podnikových cílů a na 

kontrole jejich plnění,  

 orientace na budoucnost: minulost je pro controlling důležitá jen tehdy, ovlivňuje-

li budoucnost a dokáže-li pomoci předejít potížím při plnění podnikových cílů,   

 orientace na úzké profily: controlling se podílí na budování informačního systému, 

jež pomáhá odhalit a odstranit úzká místa bránící dosažení podnikových cílů. 

1.4 Koncepce controllingu 

Koncepce neboli myšlenkový rámec vypovídající o tvorbě controllingu jako 

subsystému řízení musí jasně vyjadřovat, co je pro controlling typické a originální. 

Controlling a jeho prvky slouží managementu podniku jako celek. Uspořádání prvků systému 

a jejich trvalých vztahů je patrné na souhrnném znázornění koncepce controllingu na obr. 1 

tak, jak ji definuje R. Eschenbach. 

 

 

Obr. 1: Souhrnné znázornění koncepce controllingu [6] 
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1.5 Cíle a zásady controllingu 

V rámci controllingu jsou rozlišovány dva druhy cílů, jež představují podstatu 

budování systému controllingu. Jedná se o cíle přímé a nepřímé. 

1.5.1 Přímé cíle controllingu  

Přímé cíle controllingu jsou předmětem konkrétního řízení. Vymezují rozsah úloh 

controllingu a určují, zda zahrnují funkce podpory controllingu obstarávání informací, 

koordinaci řízení nebo také spolurozhodování. R. Eschenbach za primární cíl controllingu 

považuje zajištění životaschopnosti podniku. Pro dosažení zmíněného cíle dále uvádí tři dílčí 

cíle systému řízení [6]: 

 zajištění schopnosti adaptace a anticipace: controlling poskytuje informace nejen o 

existujících, ale také o případných budoucích změnách okolí podniku, čímž podporuje 

schopnost podniku adaptace a anticipace, 

 zajištění schopnosti reakce: controlling napomáhá zavedením informačního a zejména 

kontrolního systému, který vedoucím pracovníkům průběžně prezentuje vztah mezi 

plánovaným a skutečným vývojem, čímž umožňuje nezbytnou korekci chyb,    

 zajištění schopnosti koordinace: controlling zaručuje koordinaci aktivit jednotlivých 

podsystémů řízení podniku, čímž vedoucím pracovníkům umožňuje vyvažovat 

rozdílné až konfliktní zájmy jednotlivých zájmových skupin a koordinovat plnění 

všech podnikových cílů.  

1.5.2 Zprostředkované cíle controllingu 

Zprostředkované cíle controllingu jsou cíle podniku, jejichž dosažení má controlling 

podpořit [6]. Controlling se tohoto procesu účastní nepřímo, proto jsou tyto cíle označovány 

také jako nepřímé cíle. Upřesňují obsahově úkoly controllingu. 

Otázky týkající se podnikových cílů patří k nejdůležitější problematice podnikové 

ekonomiky. Podnik lze pojmout jako prostředek, s jehož pomocí uskutečňují jednotlivé 

zájmové skupiny různé cíle. Management v tomto procesu řízení koordinuje představy a 

požadavky cílů těchto zájmových skupin. Základem stability podniku je rovnoměrné plnění 

cílů ve všech oblastech. Controlling by měl management podpořit v hledání rovnováhy při 
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plnění uvedených cílů [6]. Přitom je třeba pohlížet na přání a potřeby veškerých zájmových 

skupin jako na zprostředkované cíle controllingu.   

1.5.3 Zásady controllingu 

Pro controlling, stejně jako jiné obory a disciplíny, existují určité standardy nebo 

zásady. Controlling musí ve snaze o splnění přímých a nepřímých cílů postupovat tak, aby 

měl na paměti těchto pět zásad [3]:  

 zásadu hnací a brzdící síly: controlling vystupuje jako hnací a brzdící síla řízení, 

 zásadu objektivity: controlling probíhá objektivně, jeho návrhy a posudky jsou 

transparentní,   

 zásada včasného jednání: controlling musí rozpoznat silné a slabé stránky podniku, 

stejně jako příležitosti a hrozby pocházející z jeho okolí, 

 zásada rovnováhy mezi strategickým a operativním controllingem: aspekty 

strategického a operativního controllingu jsou považovány za stejně důležité, 

 zásada dokumentace: veškeré analýzy, návrhy a rozhodnutí vyplývající 

z controllingu je třeba dokumentovat a uchovávat.  

1.6 Funkce controllingu 

Podle H. Žůrkové plní controlling v podniku čtyři základní funkce [11]:  

 funkci plánovací: jedná se o definování podnikových cílů, formulování strategií 

jejich dosažení a souboru akčních plánů, jejichž plnění je následně monitorováno a 

vyhodnoceno,   

 funkci informační: funkce zahrnuje sběr a úschovu důležitých informací, jejich 

vyhodnocení a analýzu výkonu, přičemž tyto podklady jsou k dispozici nejen 

managementu, ale i jednotlivým útvarům podniku, 

 funkci analytickou a hodnotící: funkce zahrnuje řízení a přezkoumání nákladů, 

komplexní posouzení plánu se skutečností, případně sledování veškerých 

podnikových procesů, jejich analýzu a identifikaci odchylek, 

 funkci reportovací: jedná se o poskytování informací formou tzv. reportů, jež 

dokáží přehledně ilustrovat situaci podniku, a to jak uživatelům externím (např. 

úřady, banky), tak interním (např. majitelům, managementu, zaměstnancům).      



9 
 

1.7 Úlohy controllingu 

Výchozím bodem utváření každé organizační struktury je jasná definice úloh, jež mají 

být v podniku vykonávány. V souladu s vybraným pojetím controllingu se definují takové 

úlohy, které umožní co nejlepší plnění controllingových funkcí v rámci konkrétních 

podmínek. Pro ilustraci lze uvést šest souborů controllingových úloh F. Freiberga [12]: 

 plánování a rozpočtování, 

 nákladové účetnictví a kalkulace, 

 finanční účetnictví, 

 vytváření zpráv a informačních systémů, 

 běžné a speciální analýzy a kontrola, 

 organizace a správa. 

1.8 Organizace controllingu   

Pro začlenění controllingu v podniku nelze formulovat závazná doporučení. Jeho 

umístění bývá předurčeno interními i externími faktory [6]. Závisí tedy nejen na velikosti 

podniku, ale také na uplatňovaných zásadách při řízení daného podniku. K tomu, aby systém 

controllingu v podniku fungoval, není nezbytně nutné vytvoření controllingového útvaru. 

V mnoha podnicích se prvky controllingu uplatňují takřka nevědomky. Taková situace je 

typická především v malých a středních podnicích, jež controlling systematicky uplatňují, 

nicméně vzhledem k jejich velikosti zde není zřízená samostatná pozice controllera. Funkce 

controllingu převzali vedoucí pracovníci případně vedoucí finančního útvaru. Zřízení 

controllingového ú či samotné pozice controllera vyplatí s růstem velikosti podniku. 

Obecně platí, že účinnost práce controllera roste s výší hierarchické úrovně. Proto 

mnozí autoři doporučují umístit controllera na druhou řídící úroveň, čímž se zajistí pevné 

propojení controllingu s příslušnými útvary [6]. Pozice controllingu může v podniku působit 

buď jako štábní útvar, nebo jako liniový útvar. Záleží na tom, jak vrcholový management 

vnímá controlling. Zda jej primárně považuje za podporu řízení nebo za výkon řízení [2]. 
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1.8.1 Controlling jako štábní útvar 

Zastává-li controller v podniku pouze pozici spočívající v pomoci při řízení, jedná se o 

štábní začlenění (viz obr. 2). Zpravidla tvoří osobní štáb vrcholového managementu. Typické 

úlohy controllera zde spočívají v opatření a vyhodnocení informací, koordinaci dílčích plánů a 

přípravě rozhodnutí [2]. S výjimkou vůči podřízeným pracovníkům však nemá oprávnění 

nařizovat a rozhodovat. Tyto kompetence pak controllerovi chybí k řešení závažných a 

strategických odchylek, čímž se stává závislý na podpoře vrcholového managementu. 

 

1.8.2 Controlling jako liniový útvar 

Čím úplněji plní controller své úlohy, tím více bude mít charakter liniového útvaru 

(viz obr. 3). Controller zde opouští dosavadní pozici poradce. Dochází k úplnému převzetí 

liniových úloh a posílení jeho liniového začlenění. Řešení je efektivnější, neboť se v mnoha 

podnicích prokázala realizace controllingu v otázkách tvorby a užívání plánovacího, 

kontrolního a řídícího aparátu jako účinnější [2]. Pro jiné je toto řešení přijatelné zejména 

v krizových situacích nebo při zařazení controllingu do nižších úrovní řízení. V praxi se totiž 

projevuje jako nestabilní se značnou zatížeností operativními záležitostmi.  

 

V českých podnicích je možné najít controllingový útvar velmi zřídka [13]. Stane se 

tak většinou v souvislosti se vstupem zahraničního kapitálu a s implementací systému řízení 

mateřské společnosti. Dospěje-li podnik přece jen k potřebě controllingového útvaru, pak jej 

zřídí jako štábní jednotku. Převažuje totiž mínění, že funkce controllingu jsou službami 

managementu, přičemž jsou omezeny jen na kontrolu probíhajících procesů. 

marketing výroba personalistika správa controlling 

vedení podniku 

marketing výroba personalistika správa 

vedení podniku 

controlling 

Obr. 2: Controlling jako štábní útvar [2] 

Obr. 3: Controlling jako liniový útvar [2] 
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1.8.3 Centralizovaná versus decentralizovaná organizace controllingu 

Zda má být v podniku controlling centralizovaným nebo decentralizovaným 

subsystém řízení je neobyčejně praktickou otázkou. V praxi se menší podniky přiklánějí spíše 

k centralizaci, zatímco větší podniky k uspořádání decentralizovanému. 

V případě centralizované organizace controllingu jsou všechna pracoviště controllingu 

podřízena centrálnímu controllerovi v liniové struktuře, přestože jsou v podniku prostorově 

decentralizováni [3]. V menším podniku může být tato forma uspořádání efektivní. Výhody 

centralizace spočívají především v prosazování jednotné controllingové koncepce, v 

nezávislosti na liniové struktuře či v okamžitém informování centrálního controllingu. 

Naopak nevýhodou centralizace je zejména blokování informací a nízká míra akceptace 

v liniové struktuře či izolace controllera. 

V případě decentralizované organizace controllingu jsou všichni controlleři podřízeni 

výhradně svému příslušnému liniovému nadřízenému [3]. Hlavní controller není přímo ani 

nepřímo nadřízen decentralizovaným controllerům, s nimiž komunikuje výhradně „služební 

cestou“. Výhody decentralizace spočívají zejména v dobré spolupráci s liniovým nadřízeným, 

ve vysoké míře akceptace v liniové struktuře a v dobrém přístupu k informovaným zdrojům. 

Naopak nevýhodou decentralizace je složité prosazování jednotné celkové controllingové 

koncepce a chybějící objektivita vůči aktivitám liniové struktury. 

1.8.4 Controlling formou outsourcingu 

Využití controllingu formou outsourcingu přichází v úvahu zejména v malých a 

středních podnicích. Ty často nemají k dispozici kvalifikované řídící pracovníky, jež by mohli 

převzít úlohu controllingu, přičemž zřízení vlastních controllingových útvarů je pro ně 

ekonomicky nevýhodné. Vedle velikosti podniku však mají význam také jiná kritéria jako 

např. smýšlení vedení podniku o controllingu či jeho současná situace v podniku. Čím 

rozvinutější je mínění o controllingu a čím pokročilejší je jeho zavedení, tím spíše se podnik 

rozhodne pro zřízení vlastní pozice controllera. Využití externího controllera je účelné zvláště 

pro podporu strategických projektů či zavádění nových controllingových nástrojů [2]. Jeho 

výhodou jsou bohaté zkušenosti z jiných podniků. Externí poradce nemá konflikty s vedením 

podniku, čímž zpravidla rychleji dosáhne úspěchu. Nicméně nezná prostředí daného podniku 

tak dobře jako interní controller. V případě operativního controllingu to bývá na škodu, neboť 

ten musí být plně začleněný do komunikačních a rozhodovacích procesů podniku. 
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1.9 Controller a jeho úlohy   

Stěžejní úloha controllera spočívá ve zprostředkování informací z jednotlivých částí 

podniku vedení, jemuž tak napomáhá při hledání řešení a přijímání rozhodnutí. Zabývá se 

získáváním, zpracováváním a sestavováním přehledů a prezentací interních i externích údajů. 

Spolupracuje s řídícími pracovníky, zejména při sestavování strategických a operativních 

plánů, při provádění kontrol dosažených výsledků či zavádění cílových opatření v systému. 

Controller má v podniku vykonávat funkci poradce, koordinátora a navigátora [14].  

Mezinárodní sdružení pro controlling (IGC – International Group of Controlling) 

definuje popis činnosti controllera následovně [2]: „Controlleři poskytují manažerům 

podpůrné služby v oblasti plánování a řízení tak, aby management mohl plánovat a řídit podle 

stanovených cílů.“ To znamená, že controlleři: 

 odpovídají za transparentnost podnikové strategie, financí, procesů a výsledků, 

čímž přispívají k vyšší hospodárnosti, 

 koordinují dílčí cíle i plány a organizují systémy výkaznictví, jež jsou zaměřené na 

budoucnost a pokrývají všechny části podniku, 

 moderují controllingový proces tak, aby každý nositel rozhodovacích pravomocí 

jednal v souladu se stanovenými cíli,  

 zajišťují informace nezbytné pro manažerské rozhodování a řízení, 

 utvářejí a udržují systémy controllingu. 

I když je v podniku zřízena pozice controllera, není controlling záležitostí samotného 

controllera, nýbrž záležitostí každého manažera. V řadě publikací se hovoří o nezbytné 

kooperaci controllera a manažera. Controlling doplňuje řízení, prostupuje napříč celým 

podnikem, a tudíž se týká všech vedoucích pracovníků. Obraz controllingu se tak naznačuje 

průnikem množin práce manažera a controllera, jak znázorňuje obr. 4. 

 
Obr. 4: Kooperace controllingu [15] 
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MANAGEMENT MANAŽER 
– plánování 
– rozhodování 
– koordinování 
– motivování 
– organizování 
– kontrola 

 

CONTROLLER 
– tvorba metod a nástrojů 
– moderování dat 
– koordinace a aktualizace 

systému 

 

SERVIS MANAGEMENTU – získání a zpracování informací 
– prezentace managementu 

MANAŽER 

– je kapitán, který přijímá controllera 
jako partnera s odpovědností za řízení 

– hledá výhled a chce mít přehled o 
otevřených otázkách a možnostech 
jednání 

– chce dosáhnout cílů a prosadit plány 

– stanoví normy, strategie, cíle rozpočtu 
a opatření k jejich provedení 

– upravuje normy, strategie, cíle a 
opatření dle měnícího se okolí 

– provádí opatření při odchylkách od cíle 

CONTROLLER 

– funguje jako průzkumník, lodivod, 
monitor a interní poradce  

– hledá informace k přípravě řídících 
rozhodnutí a připravuje je  

– analyzuje podmínky k provádění plánů 

– řídí a koordinuje procesy plánování a 
provádění 

– informuje vedení o příležitostech, 
rizicích, možných odchylkách nebo 
změnách okolí a organizace  

– informuje vedení o velikosti a příčině 
odchylek od cíle 

 

Controlling lze chápat jako nástroj podpory managementu [15]. Vzhledem k tomu, že 

controlling doplňuje podnikové řízení, je třeba si uvědomit rozdílné a společné charakteristiky 

práce manažera a controllera (viz obr. 5).  

 

Manažer ze své strategické pozice zodpovídá za výsledek. Vytyčuje cíle, plánuje cesty 

k jejich dosažení, podílí se na jejich realizaci a vyhodnocuje jejich úspěšnost. Tím se 

spoluúčastní funkce controllingu. Controller zodpovídá a řídí samotnou funkci controllingu. 

Navrhuje a udržuje controllingový systém tak, ať je pro manažery co nejlépe využitelný. 

Komunikace a spolupráce mezi manažerem a controllerem je proto základem účinného 

controllingu. Ideální dělbu práce a odpovědnosti mezi řídícími pracovníky a controllingem 

znázorňuje obr. 6. Přesto je nutné podotknout, že neexistuje jasně vymezená hranice mezi 

úlohami controllera a manažera. Někdy manažer přebírá úlohy od controllera a naopak. 

Obr. 5: Náplň práce manažera a controllera a podpora managementu [2] 

Obr. 6: Rozdělení úloh a zodpovědnosti mezi manažera a controllera [3] 
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1.10 Druhy a nástroje controllingu 

Z hlediska cílové orientace existují dva základní druhy controllingu [3]: 

 strategický controlling, 

 operativní controlling. 

Jedná se o dva funkční a regulační okruhy, které jsou vzájemně propojeny. Pro každou 

činnost controllingu jsou nutné informace z obou okruhů, proto je nelze organizačně oddělit.  

1.10.1 Strategický controlling 

Strategický controlling se orientuje na trvalé zajištění existence podniku. Na jedné 

straně znamená myšlenkový postoj (tzn. strategické myšlení a jednání), na straně druhé 

zřízení infrastruktury (tzn. institucí, nástrojů a procesů) na podporu procesů plánování a 

prosazování strategie pomocí informačních a koordinačních výkonů [3]. Musí poznat 

problémy a odchylky od cíle dříve, než se rozptýlí do operativních čísel. Strategický a 

operativní controlling zasahují jeden do druhého, proto lze ukázat působení strategických 

rozhodnutí a zajistit realizace strategií v operativním plánování a následně prováděných 

opatření. Nejdůležitější charakteristiky strategického controllingu jsou shrnuty v příloze 1. 

Strategické analýzy a nástroje [3]: 

 analýza globálního okolí a zájmových skupin (tzv. PEST analýza), 

 analýza odvětví (tzv. Porterův model pěti sil), 

 analýza silných a slabých stránek, 

 analýza potenciálu, 

 analýza portfolia, 

 analýza životního cyklu výrobku, 

 SWOT analýza, 

 strategická bilance a strategická mezera a další. 

1.10.2 Operativní controlling 

Operativní controlling je systém řízení, který pomáhá podniku zaměřit se na 

budoucnost a v rámci časového úseku do jednoho roku řídit nápravná opatření. Díky 

nepřetržitému porovnávání odchylek skutečnosti od kýženého stavu má možnost regulačně 
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ovlivňovat průběh podnikových činností a tím tyto činnosti optimalizovat [2]. Orientuje se 

především na řízení rentability, likvidity a hospodárnosti podniku. Je základem krátkodobého 

řízení zisku v podniku [16]. K pozitivnímu ovlivňování uvedených ukazatelů slouží operativní 

nástroje, jež poskytují nejen komplexní pohled na hospodaření podniku, ale také informace 

k nápravným opatřením. Orientací na budoucnost navíc pomáhají řešit úzká místa a potíže 

v podnikových činnostech. Nejdůležitější charakteristiky operativního controllingu jsou 

shrnuty v příloze 1. 

Operativní analýzy a nástroje [3]: 

 analýza ABC, 

 analýza kritických bodů, 

 analýza objemu zakázky, 

 optimalizace objemu objednávky, 

 optimalizace výrobního a prodejního programu, 

 optimalizace velikosti výrobních sérií, 

 rozhodování o kalkulačních metodách nákladů a výnosů,  

 globální analýza nákladů a další. 

Vzájemný vztah mezi finančním účetnictvím, strategickým a operativním controllinem 

pak znázorňuje obr. 7. Controlling je tedy zaměřen na budoucnost. Minulost je důležitá jen 

tehdy, ovlivňuje-li budoucnost. 

 

  

operativní controlling strategický controlling 

čas minulost současnost budoucnost 

finanční účetnictví 

Obr. 7: Vztah mezi finančním účetnictvím, operativním a strategickým controllingem [8] 
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2 Finanční controlling a jeho teoretické vymezení 

2.1 Definice finančního controllingu 

Definice finančního controllingu podle F. Freiberga zní [12]: „Finanční controlling 

představuje subsystém podnikového controllingu, jehož cílem je zajišťování likvidity (finanční 

rovnováhy) podniku.“ Je zaměřen na řízení finanční a kapitálové struktury podniku a řízení 

toku finančních prostředků. Podstata finančního controllingu tedy spočívá v řízení 

podnikových financí, které vychází z jejich plánování, sledování, vyhodnocování a 

reportingu. Podobně jako je tomu u podnikového controllingu, je funkčnost finančního 

controllingu dána kvalitou používaných controllingových nástrojů a metod, souladem 

plánovacích a kontrolních mechanismů a kvalitou informačních systémů. Z uvedeného 

vyplývá, že podstata finančního controllingu spočívá v řízení podnikových financí, které 

vychází z jejich plánování, sledování, vyhodnocování a reportingu. 

 Finanční controlling představuje důležitý prvek podnikového controllingového 

systému. V podnicích, kde jsou controllingové systémy zavedeny, je controlling považován za 

celek, do jehož působnosti spadají veškeré controllingové úlohy, včetně úloh finančního 

controllingu. 

2.2 Funkce finančního controllingu 

F. Freiberg spatřuje funkce finančního controllingu ve třech základních sférách, 

kterými jsou získávání, správa a užití finančních zdrojů [12]. Podnik získává finanční 

prostředky především od zákazníků a z kapitálového trhu. Pro část získaných prostředků 

nenachází okamžité využití, proto je spravuje ve formě rezerv likvidity. Zbývající částí 

prostředků financuje vlastní provoz a investice. Zmíněné funkce finančního controllingu 

probíhají jednotlivými fázemi procesu řízení [12]: 

 fází plánování: zahrnuje plánování toků finančních prostředků a hledání opatření 

k vyrovnání schodků či přebytků likvidity, 

 fází realizace: zahrnuje činnosti nutné pro realizaci plánu, 

 fází analýzy a hodnocení: zahrnuje porovnání plánu se skutečností, identifikaci a 

analýzu odchylek a návrhy nápravných opatření. 
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Podle M. Konečného patří mezi stěžejní úlohy finančního controllingu jasné stanovení 

zásad financování, včasné objasnění finančních předností a nedostatků podniku, preventivní 

opatření k zajištění platební schopnosti a finanční rovnováhy [1]. Finanční controlling musí 

zahrnovat controllingově orientované určování cílů a řízení „úzkých míst“ podniku.  

2.3 Nástroje finančního controllingu 

K tomu, aby mohl nejen finanční controlling v podniku řádně fungovat, musí být 

splněny určité předpoklady. Podnik musí nejen vést manažersky orientované účetnictví, 

systematicky plánovat a kontrolovat, ale také mít k dispozici informační systém s dostatečnou 

vypovídací schopností [1]. 

M. Konečný pokládá za nástroje finančního controllingu [1]: 

 finanční analýzu, 

 řízení likvidity a řízení cash-flow, 

 finanční plánování, 

 hodnocení finančního plánu. 

Jakékoliv finanční rozhodování by mělo být podloženo finanční analýzou, která 

podrobně vyhodnocuje finanční stránku podniku a slouží jako podklad pro finanční plánování. 

Finanční plán vytváří přehled nejen o očekávaných výnosech, nákladech a zisku, ale 

především o očekávaných finančních tocích a případné potřebě dodatečného financování. 

Hodnocení finančního plánu pak prozradí, jak se daří stanovený plán plnit či neplnit a kde 

vznikají odchylky. [17] 

2.3.1 Finanční analýza a její teoretické základy 

Základním nástrojem finančního controllingu je finanční analýza, jež tvoří významnou 

součást finančního řízení podniku. Představuje ohodnocení minulosti, současnosti a 

předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. J. Sedláček pojímá finanční 

analýzu [18] „jako metodu hodnocení finančního hospodaření podniku, při které se získaná 

data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají 

kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Tím se zvyšuje vypovídací schopnost 

zpracovávaných dat, zvyšuje se jejich informační hodnota.“ 
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 Finanční analýza tedy umožňuje dospět k určitým závěrům o finanční situaci a 

finančním zdraví podniku, což by mělo vést k přijetí správných ekonomických a řídících 

rozhodnutí. Její úspěšnost a kvalita do značné míry závisí na použitých vstupních 

informacích. Nejdůležitějším zdrojem informací pro zpracování finanční analýzy jsou účetní 

výkazy finančního účetnictví: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Další 

informace se čerpají zejména z vnitropodnikového účetnictví, ekonomické statistiky, 

peněžního a kapitálového trhu. Vytěžit maximum z účetních výkazů a dalších informačních 

zdrojů, posoudit finanční zdraví podniku a připravit podklady pro potřebná ekonomická a 

řídící rozhodnutí je hlavním smyslem finanční analýzy [19]. Je důležitá nejen pro manažery, 

akcionáře, investory, ale také banky a jiné věřitele, obchodní partnery, zaměstnance a další 

externí uživatele. Výčet uživatelů finanční analýzy je rozmanitý, nicméně všichni mají jedno 

společné, potřebují vědět, aby mohli řídit. 

Podle J. Sedláčka je cílem finanční analýzy [18]: 

 posouzení vlivu vnějšího a vnitřního prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 srovnání výsledků analýzy v prostoru, 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidové rozklady), 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 posouzení variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku.  

2.3.2 Metody finanční analýzy 

Finanční analýza nabízí celou řadu metod, jak hodnotit finanční zdraví podniku. 

V odborné literatuře je upřednostňováno základní rozdělení metod finanční analýzy na [20]: 

 Fundamentální finanční analýzu – založenou na vyhodnocení spíše kvalitativních 

údajů podniku, přičemž základní metodou analýzy je odborný odhad založený na 

empirických a teoretických zkušenostech analytika. 

 Technickou finanční analýzu – založenou na kvantitativním vyhodnocení 

ekonomických dat s použitím matematických, matematicko-statistických a dalších 

algoritmizovaných metod, přičemž výsledky zpracování jsou opět kvantitativně, ale 

i kvalitativně vyhodnocovány. V zásadě je možné ji dále rozdělit do dvou skupin na 

metody elementární a metody vyšší finanční analýzy. 
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Základ finanční analýzy tvoří elementární metody, jež obsahují základní postupy 

běžně používané v podnikové praxi. Podle účelu, ke kterému finanční analýza slouží, a podle 

dat, která používá, rozlišujeme níže uvedené elementární metody (viz obr. 8). Jako celek 

představují komplexní finanční rozbor hospodaření podniku. 

 

 

Problematika finanční analýzy je velmi obsáhlá, proto následuje stručné teoretické 

vymezení pouze jejich elementárních metod, jež se v praxi využívají nejčastěji. V praktické 

části pak bude názorně vysvětleno, jaké konkrétní metody je možné použít pro vybraný 

výrobní podnik, jak vybrané ukazatele vypočítat a jak s nimi dále pracovat. 

Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza (analýza trendů) podniku se zabývá časovými změnami 

absolutních ukazatelů. Sleduje, o kolik se jednotlivé položky účetních výkazů oproti 

minulému roku změnily v absolutních číslech (tj. diference) nebo v procentech (tj. index) 

[20]. Procentuální vyjádření je výhodnější v okamžiku, kdy hodláme získané výsledky 

podrobit oborovému srovnání. Při interpretaci výsledků věnujeme pozornost výsledkům, které 

se změnily nejvýraznějším způsobem. Jejich změna pravděpodobně nejzásadněji zasáhla do 

výsledků podniku.  

Vertikální analýza (procentní rozbor) sleduje jednotlivé položky účetních výkazů 

v relaci ke zvolené souhrnné veličině [21]. Využívá se zejména při rozboru majetkové a 

kapitálové struktury podniku, kdy jednotlivé rozvahové položky aktiv a pasiv daného 

Analýza poměrových 
ukazatelů 

Elementární metody 
finanční analýzy 

Analýza absolutních 
ukazatelů 

Analýza rozdílových 
ukazatelů 

Analýza soustav 
ukazatelů 

horizontální analýza 

vertikální analýza 

analýza fondů 

analýza cash flow 

ukazatelů likvidity 

ukazatelů rentability 

ukazatelů aktivity 

ukazatelů zadluženosti 

ukazatelů tržní hodnoty 

pyramidové rozklady 

Du Pont rozklad 

Obr. 8: Členění elementárních metod finanční analýzy [20] 
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účetního období vztahujeme k celkové bilanční sumě. Právě ze struktury aktiv a pasiv je 

zjevné, jaké je složení hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity 

podniku a z jakých zdrojů jsou financovány. Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný 

stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku. 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza fondů finančních prostředků slouží k analýze a řízení finanční situace 

podniku, zejména pak jeho likvidity. Fond finančních prostředků je chápán jako rozdíl mezi 

souhrnem určitých položek krátkodobého majetku a určitých položek krátkodobého kapitálu, 

čímž vzniká tzv. čistý fond [22]. Jedním ze základních finančních fondů je čistý pracovní 

kapitál. 

Analýza cash flow vyjadřuje a poměřuje vnitřní sílu podniku. Jedná se o schopnost 

podniku vytvářet z vlastní podnikatelské činnosti přebytky použitelné k financování 

existenčně důležitých potřeb, resp. k úhradě závazků, financování investic či výplatě dividend 

[22]. Analýza peněžních toků je zhodnocením příjmů a výdajů podniku za sledované období. 

Identifikuje vliv provozní, investiční a finanční činnosti podniku na přetváření finanční 

situace. 

Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří k základním a nejpoužívanějším metodám elementární 

finanční analýzy. Charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli 

pomocí jejich podílu. Umožňují získat rychlý obraz o základních finančních charakteristikách 

podniku. Standardně se jedná o ukazatele likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, tržní 

hodnoty a ukazatele na bázi cash flow. Není vždy potřeba využít všechny skupiny 

poměrových ukazatelů, ale vybrat takové, jež jsou danému účelu potřebné.   

Navíc je téměř vyloučené, aby podnik byl mimořádně úspěšný ve všech ukazatelích 

[20]. Nejčastěji se různým způsobem kombinují dobré a horší výsledky v různých oblastech. 

Určitá hodnota ukazatele nic nevypovídá o tom, zda je situace v podniku v dané chvíli dobrá 

či nikoli. Pro finanční poměry neplatí žádná norma a trocha přemýšlení či zdravého rozumu 

má někdy větší cenu než slepá aplikace vzorců. Navíc je užitečné poměrové ukazatele 

podniku oborově srovnávat. Bohužel získat srovnávací hodnoty je velmi obtížné, neboť 

struktura činnosti každého podniku je naprosto jedinečná. 
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Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit, tím, co je nutno zaplatit [22]. 

Charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Nízká míra likvidity ukazuje na 

neschopnost podniku využít ziskových příležitostí, které se při podnikání objeví. Podnik není 

schopen dostát svým závazkům, což může vést k platební neschopnosti a nakonec k bankrotu. 

Existuje tedy vzájemná podmíněnost likvidity a solventnosti podniku. Příliš vysoká míra 

likvidity je rovněž nepříznivým jevem, neboť finanční prostředky podniku jsou vázány 

v aktivech, což brání jejich zhodnocování. Pouze vyvážená likvidita zaručí podniku, jak 

dostatečné zhodnocování finančních prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům. 

Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti) vyjadřují schopnost podniku dosahovat 

zisku využitím investovaného kapitálu [20]. Slouží k hodnocení celkové efektivnosti 

podnikatelské činnosti, jež jednoznačně budou nejvíce zajímat akcionáře a potenciální 

investory podniku. Ukazatele poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, 

které byly použity k jeho dosažení. V praxi se používají modifikace ukazatelů rentability, 

které se odlišují podle toho, zda se pro výpočet ukazatele využije zisk před odečtením úroků a 

daní (tzv. EBIT), zisk před odečtením daní (tzv. EBT) nebo zisk po zdanění jinak také čistý 

zisk (tzv. EAT).  

Ukazatele aktivity sledují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy [18]. Má-li 

podnik více aktiv, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady, které následně snižují zisk. 

Má-li podnik naopak nedostatek aktiv, přichází o řadu podnikatelských příležitostí a výnosů, 

které by mohl získat. Jde o ukazatele relativní vázanosti jednotlivých složek kapitálu 

v různých položkách aktiv či pasiv, a to jak krátkodobých tak dlouhodobých. Nejčastěji 

vyjadřují obratovost nebo dobu obratu jednotlivých složek majetku a zdrojů financování.  

Ukazatele zadluženosti vyjadřují rozsah, v jakém podnik využívá k financování své 

činnosti cizí zdroje, resp. dluhy. Přestože zadluženost podniku zvyšuje riziko jeho finanční 

nestability, nebývá považována za negativní charakteristiku, neboť může přispět k celkové 

rentabilitě a tím i vyšší tržní hodnotě podniku [18]. Krytí potřeb pouze vlastními zdroji, je 

obecně považováno za dražší způsob financování, který může vést k finančnímu zatěžování 

podniku. Podíl vlastního a cizího kapitálu souvisí s náklady spojenými se získáním daného 

druhu zdrojů [21]. Náklady na cizí kapitál tvoří úroky. Náklady na vlastní kapitál tvoří 

dividendy a výplaty podílu na zisku. Existují různé pohledy na kapitálovou strukturu podniku, 

nicméně stěžejním cílem finančního řízení je dosažení optimální zadluženosti, tj. optimálního 

poměru vlastních a cizích zdrojů financování.  
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Ukazatele tržní hodnoty (kapitálového trhu) pracují s tržními hodnotami. Z toho 

vyplývají určitá omezení jejich využití, protože ne každý podnik má právní formu akciové 

společnosti, jehož akcie jsou volně obchodovatelné na kapitálových trzích. Jsou však důležité 

pro investory, a to z hlediska hodnocení návratnosti vložených investic. 

Provozní (výrobní) ukazatele jsou uplatňovány ve vnitřním řízení podniku při analýze 

jeho základních aktivit. Opírají se o tokové veličiny, a to zejména náklady, jejichž řízení vede 

k jejich hospodárnému využití a v konečném důsledku k dosažení vyšší efektivnosti podniku.  

Ukazatele na bázi cash flow se využívají především v rámci hlubší analýzy finanční 

situace podniku. Jejím úkolem je vyjádřit vnitřní finanční potenciál podniku, zachytit 

negativní jevy a posoudit, k jakému výsledku finanční situace podniku spěje.  

Analýza soustav ukazatelů 

Analýzu soustav poměrových ukazatelů lze ve finanční analýze využít pro usnadnění 

vzájemných souvislostí mezi jednotlivými ukazateli. Soustavu ukazatele tvoří tehdy, existují-

li mezi nimi vzájemné spojitosti. Výběr ukazatelů, jež jsou do soustavy zahrnuty, závisí na 

cíli a detailnosti rozboru.  

Pyramidová soustava ukazatelů je založena na postupném, stále podrobnějším 

rozkladu ukazatele, který co nejlépe vystihuje cíl podniku. Vrcholový syntetický ukazatel se 

rozkládá na dílčí analytické ukazatele, přičemž mezi ukazateli tvořícími pyramidu existují 

matematicky definované vztahy. Při rozkládání ukazatelů se používají dva základní postupy – 

aditivní (součet nebo rozdíl ukazatelů) a multiplikativní (součin nebo podíl ukazatelů) [23]. 

Pomocí vhodně sestavené soustavy ukazatelů lze hodnotit minulou, současnou i budoucí 

výkonnost podniku. Nejznámějším a nejpoužívanějším pyramidovým rozkladem je model Du 

Pont, který rozkládá rentabilitu vlastního kapitálu. Ukazuje, jak je rentabilita vlastního 

kapitálu ovlivňována rentabilitou tržeb, obratem celkových aktiv a finanční pákou.   

Ekonomická přidaná hodnota (EVA – Economic Value Added) 

Ekonomická přidaná hodnota (EVA – Economic Value Added) je metoda, která se 

v posledních letech čím dál častěji prosazuje jako způsob řízení podniku na základě hodnoty 

vytvářené pro vlastníky podniku. Využívá se jako pomůcka při investičním rozhodování, při 

oceňování investičních projektů, při měření výkonnosti podniku nebo při řízení a motivování 
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manažerů. Hlavní myšlenkou ekonomické přidané hodnoty je fakt, že investice vytváří svým 

investorům hodnotu pouze tehdy, kdy očekávaná výnosnost této investice přesáhne její 

kapitálovou nákladovost [22]. V situaci, kdy podnik jako celek vykazuje čistý zisk, jenž 

nedokáže pokrýt náklady kapitálu, který do podniku vložil jeho vlastník, potom z pohledu 

tohoto vlastníka hospodaří podnik se ztrátou. 

V tuzemské praxi finančního řízení se tento ukazatel ještě příliš nezabydlel. Hlavním 

důvodem je obtížné zjišťování nákladů vlastního kapitálu. Ve skutečnosti se názory na 

zjišťování nákladů vlastního kapitálu velmi výrazným způsobem liší a při zjišťování 

ekonomické přidané hodnoty jsou předmětem sporů mnoha ekonomů [22]. 

2.3.3 Finanční plánování 

Mezi další nástroje finančního controllingu patří využívání finančního plánování, které 

je základem řízení podniku směřující k jeho rozvoji. P. Růčková a M. Roubíčková pojímají 

finanční plánování [20] „jako soubor činností, jejichž výsledkem je předpověď budoucích 

efektů finančních a investičních rozhodnutí firmy“. Jeho smyslem je zajištění likvidity 

podniku, přičemž je založeno na určení velikosti struktury zdrojů nutných k financování 

potřeb podniku. „Jiná definice finančního plánování říká, že se jedná o specificky zaměřenou, 

kvalifikovanou činnost, jejímž výsledkem je řešení, které zabezpečuje žádoucí výnosovou 

situaci a finanční stabilitu podniku v daném časovém období.“ [20] 

Finanční plánování zahrnuje [20]: 

 vymezení finančních cílů, vč. analýzy proveditelnosti strategických cílů podniku, 

 analýzu rozdílu mezi skutečným a žádoucím stavem, vč. identifikace vzájemných 

vztahů mezi jednotlivými prvky podniku, 

  návrh opatření potřebných pro dosažení cílů, vč. identifikace všech možností, které 

povedou k naplnění cílů a zajistí růst hodnoty podniku i jeho celkovou efektivnost. 

Podle M. Konečného spočívají úlohy finančního plánování v [1]: 

 sestavení příjmů a výdajů pro různá plánovací období, 

 řízení zadluženosti, zejména pak plánování a řízení krátkodobého zadlužení a 

kontrole střednědobých a dlouhodobých závazků, 

 zajištění rezervy platební schopnosti včetně návrhu opatření k zajištění dostatečné 

výše této rezervy.  
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Finanční plán 

Podle P. Mariniče finanční plán podniku vymezuje úkoly finančního řízení vyplývající 

z celkové koncepce rozvoje podniku, jež jsou zakotveny v souhrnném plánu podniku [24]. 

Úkoly, které předpokládají dlouhodobý rozvoj podniku a prognózují kvalitativně lepší 

finanční výsledky oproti skutečnosti dosažené v období minulém. Kromě vymezení 

základních cílů a úkolů ve finanční oblasti je stejně důležitou rolí finančního plánu 

implementace zadaných úkolů do systému řízení podniku a jeho následná revize v návaznosti 

na dosažené podnikové výsledky.  

Důležitým aspektem procesu tvorby finančního plánu je vymezení plánovacího období 

a též správná volba informací vstupujících do procesu plánování v různých časových 

intervalech. Podle délky plánovacího období lze finanční plánování a potažmo finanční plány 

rozlišit na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. Přestože mezi jednotlivými plány existuje 

vzájemná provázanost, mají jednotlivé plány svou autonomii a své specifické úlohy. 

Dlouhodobé finanční plánování 

Základním nástrojem finančního řízení a základním dokumentem dlouhodobého 

financování je dlouhodobý finanční plán. Tvoří součást strategického plánu podniku a je 

s tímto plánem propojen vzájemnými vazbami [24]. V souladu s rozvojem podniku vychází 

z plánu prodeje, výroby a investic a prostřednictvím kapitálového plánování definuje 

celkovou výši a optimální strukturu kapitálu. Navíc zajišťuje jeho efektivní využití a 

vyhodnocuje dosažení základních cílů podniku. 

Dlouhodobé finanční plánování je pro podnik velmi důležité, neboť jej ovlivňuje 

dlouhou dobu a vždy je spojeno s určitým rizikem. Plánovací horizont dlouhodobého 

finančního plánu se pohybuje zpravidla v rozmezí 3 až 5 let [25]. Tento plán bývá nejčastěji 

vnitřně časově strukturován či rozpracován na krátkodobé plány s ročním plánovacím 

obdobím. Sestavuje se zpravidla klouzavým způsobem, čímž k jeho aktualizaci dochází 

v pravidelných ročních intervalech. Podnik tak před sebou roluje např. pětiletý plánovací 

horizont. Značnou nevýhodou dlouhodobého finančního plánování je fakt, že dlouhé 

plánovací období neumožňuje včasně reagovat na změny externích faktorů (např. velikost 

poptávky na trhu, vznik nových trhů, změny konkurenčního prostředí). Neumožňuje jejich 

včasnou aktualizaci, čím snižuje věrohodnost a reálnost těchto dlouhodobých finančních 

plánů.  
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Krátkodobé finanční plánování 

Z hlediska krátkodobého plánování je důležité stavět na minulých zkušenostech, 

přičemž je žádoucí uvědomit si, jaké jsou možnosti vývoje. Hlavním úkolem krátkodobého 

finančního plánování je zajištění likvidity podniku, jenž potřebuje s jistotou vědět, zda má 

dostatek hotovosti pro zaplacení svých závazků [26]. Dalším neméně důležitým úkolem je 

stanovení výše a optimální struktury kapitálu, resp. dodržování tzv. zlatého bilančního 

pravidla
1
 a bezpečné míry zadluženosti podniku.  

Základním nástrojem krátkodobého finančního řízení je krátkodobý finanční plán, 

který se běžně sestavuje v plánovacím horizontu 1 roku. Tento roční plán bývá zpravidla 

rozpracován na jednotlivé čtvrtletí či měsíce, přičemž může sloužit jako podklad pro 

zpracování dlouhodobého finančního plánu. Krátkodobá finanční rozhodnutí se zpravidla 

týkají plánování běžné hospodářské činnosti podniku. Výhoda krátkodobého finančního 

plánování spočívá v jejich včasné a snadné aktualizaci, a tím i možnosti včas a rychle 

zareagovat na změny externích faktorů. 

2.3.4 Hodnocení finančního plánu 

Hodnocení dosažené skutečnosti je doplněním plánování. Mělo by vytvořit předpoklad 

pro to, aby se mohly rozpoznat chyby v plánování, nebo v realizaci a mohly se stanovit 

správná opatření k jejich odstranění. Hodnotit dosaženou skutečnost lze jak jejím srovnáním 

s finančním plánem, tak se skutečností dosaženou za stejné období minulého roku. V rámci 

hodnocení dosažené skutečnosti lze porovnáním s plánem nebo se skutečností minulého roku 

odhalit chyby a nedostatky, včetně příčin jejich vzniku a navrhnout opatření k nápravě. 

Hlavním předpokladem hodnocení finančního plánu je jasné vymezení veličin, jež se mají 

srovnávat, správné zjištění odchylek, analýza odchylek a komunikace odchylek [25].  

Vymezení srovnávacích veličin: V případě hodnocení finančních plánů jsou 

předmětem hodnocení dosažené veličiny příjmů a výdajů nebo veličiny změn položek 

rozvahy a cash flow. Strukturu srovnávacích veličin tedy vymezuje struktura finančního 

plánu. Srovnávací veličiny je vhodné uspořádat tak, aby bylo snadné porovnáním skutečných 

a plánovaných hodnot, případně porovnáním skutečných hodnot se skutečností minulého 

období, zhodnotit vývoj finančních ukazatelů a nalézt příčinné souvislosti tohoto vývoje.  

                                                           
1
 Zlaté bilanční pravidlo doporučuje krýt stálá aktiva a trvalou část oběžných aktiv dlouhodobými zdroji. 



26 
 

Zjištění odchylek mezi plánem a skutečností: Data o skutečných hodnotách 

srovnávacích finančních veličin lze najít v účetním systému podniku. Odchylky skutečných 

hodnot od plánovaných se vyjadřují absolutně jako rozdíl skutečnosti a plánu nebo relativně 

jako procentní podíl absolutní odchylky z hodnoty plánované. Při určování rozdílu mezi 

skutečnými a plánovanými hodnotami je nutné dbát na pořadí kontrolních veličin tak, aby 

znaménko u rozdílu mezi skutečností a plánem vyjadřovalo jednoznačně pozitivní nebo 

negativní jev. U příjmů a výdajů tak získáme následující pořadí veličin [25]: 

 odchylka příjmů: skutečnost – plán + pozitivní jev 

 odchylka výdajů: plán – skutečnost   - negativní jev 

Analýza odchylek mezi plánem a skutečností: Nalezení příčin vzniku odchylek mezi 

skutečnými a plánovanými hodnotami je základním předpokladem zpětného působení 

kontroly na rozhodování a řízení podniku. Předmětem analýzy odchylek by měly být 

především odchylky, jež mají zásadní vliv na finanční stabilitu podniku. U jednotlivých 

odchylek lze vymezit tzv. toleranční mez a teprve při jejím překročení se zabývat analýzou 

příčin vzniku těchto odchylek [27]. Odchylky finančních toků mohou být způsobeny jejich 

trvalým snížením nebo zvýšením oproti plánu, nebo také časovým posunem realizace 

skutečného toku proti toku plánovanému. Odchylky ve velikosti jsou v případě příjmů a 

výdajů způsobeny hlavně cenovými výkyvy (surovin, materiálu, energie) a změnami 

v objemu podnikových aktivit (prodejů, výroby). Časové odchylky vznikají v důsledku změn 

v časové realizaci zbožových nebo peněžních toků. Ty se však postupem času kompenzují.  

Komunikace odchylek mezi plánem a skutečností: Finanční controlling získává 

důležité informace o plnění finančního plánu právě díky analýze odchylek mezi skutečnými a 

plánovanými finančními toky [25]. Hodnocení finančního plánu by mělo působit zpětně na 

podnikové aktivity. Proto musí být informace z analýzy odchylek předány konkrétním 

podnikovým útvarům, jež odpovídají za tvorbu finančního plánu a jeho realizaci. Díky této 

komunikaci pak dojde ke zpřesnění poznatků o příčinách odchylek a navržení správných 

opatření k jejich odstranění v budoucnosti. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

3 Představení výrobního podniku ZK Design a.s. 

3.1 Historie podniku 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila ryze český výrobní podnik ZK Design se 

sídlem ve Velké Polomi, který v loňském roce oslavil 20 let úspěšného působení na trhu. 

Historie vzniku podniku se datuje ke konci roku 1992, kdy spojením dvou firem s příbuzným 

předmětem podnikání vznikla nová společnost – ZK Design v.o.s. Od samého počátku 

podnikání se podnik opírá o vlastní výrobní program zaměřený na výrobu specifických 

výrobků především nábytkářského průmyslu a interiérového vybavení. Díky vývoji 

regálového systému MARKET EURO s největším tuzemsky vyráběným sortimentem se rovněž 

řadí mezi významné dodavatele v oblasti kovoprodukce. 

Důležitým milníkem v historii podniku bylo rozhodnutí společníků ZK Design v.o.s. o 

změně právní formy podnikání. V roce 2000 tak na základě dohody společníků došlo ke zrušení 

společnosti ZK Design v.o.s. bez likvidace a k její přeměně na akciovou společnost. Zápisem do 

obchodního rejstříku dne 3. října 2000 vznikla společnost ZK Design a.s. Hlavním důvodem, proč 

se podnik pro tuto změnu rozhodl, byla podpora obchodních příležitostí a rozvoj exportu zejména 

do evropských zemí. Během svého působení si podnik vydobyl pevné postavení na trhu. Jeho 

síla se mimo jiné projevila na schopnosti překonat krizová období zaviněná značnou fluktuací 

poptávky na trhu jak svým vývozním programem, tak zejména flexibilitou a úzkou vazbou na 

požadavky zákazníků. 

Za svou dvacetiletou existenci podnik realizoval řadu dílčích rozvojových projektů, 

jež významně přispěly právě k upevnění jeho postavení na trhu. Podniku se podařilo získat 

finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu 

České republiky. Ty podnik využil např. na zvýšení efektivnosti a produktivity modernizací 

strojního parku nebo zvýšení konkurenceschopnosti marketingovými prostředky a investicí do 

informačních technologií. Dotace rovněž použil na specifické vzdělávání zaměstnanců a 

nástavbu školicího střediska. Mimo jiné podnik investoval do výstavby vlastní fotovoltaické 

elektrárny a vývoje a výroby automatického kotle spalující tuhá paliva pro rodinné domy. 

Vývoj objemu tržeb, exportu a investic za celou dobu existence podniku lze vidět na grafech 

v příloze 2. 
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3.2 Současnost podniku  

Podnik je jako jeden celek lokalizován ve Velké Polomi. Vedle výrobní plochy o 

rozloze 6.500 m
2 

společnost disponuje také skladovacími prostory o celkové rozloze 3.000 

m
2
. Základní kapitál společnosti dnes činí 20 mil. Kč.   

3.2.1  Výrobní program podniku 

Výroba má zakázkový charakter, proto je výrobní politika orientována směrem 

k zákazníkům. Podnik se snaží vyhovět přáním svých zákazníků a to jak širokým sortimentem 

produktů, tak především rychlostí a kvalitou výroby. Skladba výrobního programu je vidět 

v příloze 3.  

Produkty 

 Regálová technika: regálový systém MARKET EURO, regálové doplňky pro 

obchodní řetězce, zakázkové regály pro konfekci, individuální SHOP-in-SHOP 

systémy, apod. 

 Kancelářský, školní a speciální nábytek: psací, jednací a konferenční stoly, 

skříňové sestavy, zásuvkové kontejnery a paravánové zástěny, svařované a 

smontovatelné lavice a židle, vybavení poslucháren, nábytek pro bary a restaurace, 

hotely, herny, bazény, autosalóny, nemocnice, apod. 

 Propagační a prodejní stojany: stojany a displeje pro podporu prodeje cukrovinek, 

kávy, koření, nápojů, kosmetiky, sportovního vybavení, armatur, apod. 

 Kooperační kovové výrobky: sedačky na stadiony, kontejnery, vozíky, opláštění 

strojů, skříně a rámy průmyslových výrobků, kovové prvky nábytku, apod.  

 Automatické kotle – VOLLCANO: automatické teplovodní kotle spalující pevná paliva 

(hnědé uhlí a dřevní pelety) splňující emisní normy dle ČSN EN 303-5.  

Služby 

Podnik nabízí komplexní řešení, proto jsou kvalitní a rychlé služby nedílnou součástí 

dodávky vyrobených produktů. Začínají zjištěním požadavků zákazníka, na jehož základě 

proběhne příprava a zpracování komplexního návrhu interiéru a v případě potřeby také vývoj 

vzorků a prototypů. Končí montáží vyráběných a dodávaných komponent, finální kontrolou 

kvality produktů, balením dle požadavků zákazníka a expedicí do místa určení zákazníkem. 
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3.2.2 Lidské zdroje podniku 

Počtem zaměstnanců patří společnost ZK Design do kategorie středně velkých 

podniků, neboť v její jediné lokalitě ve Velké Polomi pracuje 82 zaměstnanců. Vzhledem 

k fluktuaci poptávky a celkovému nepříznivému vývoji hospodářské situace na trhu se podnik 

musel přiklonit k redukci stavu zaměstnanců a následné optimalizaci pracovních činností. 

Tyto organizační změny, jež byly realizovány postupně v průběhu let 2008 až 2010, vedly ke 

snížení stavu zaměstnanců o téměř 30 %. Personální politika podniku je zaměřena na udržení 

kvalifikovaných zaměstnanců v požadované struktuře, vytváření kolektivu zaměstnanců se 

sounáležitostí k podniku a neustálé zlepšování pracovního prostředí. Pro zajištění odborné 

kvalifikace všech zaměstnanců jsou průběžně zajišťovány potřebné vzdělávací aktivity. Vývoj 

zaměstnanosti v podniku za celou dobu jeho existence je vidět v příloze 3. 

3.2.3 Systém jakosti podniku 

Politika jakosti je vymezena maximální kvalitou vyráběných produktů a kvalitní 

technickou podporou zákazníkům. Podnik v každém okamžiku klade důraz na finalizaci 

produktů a kvalitu. Neshodné výrobky jsou vyřazeny a nahrazeny ještě před expedicí, aby se 

k zákazníkovi nedostal nekvalitní produkt. Proto, aby podnik uspokojil i ty nejnáročnější 

požadavky zákazníků, je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 

14001:2005 v oboru komplexního provádění interiérů a exteriérů, jejich změn a odstraňování, 

včetně stavebních úprav.  

3.2.4 Podnikový informační systém Infor SyteLine 

Na konci roku 1998 se v podniku začal implementovat nový informační systém, dnes 

známý pod názvem Infor SyteLine. Zavedením tohoto systému, jež se řadí do kategorie 

podnikových ERP systému
2
, došlo v podniku ke zprůhlednění a zpřesnění celého logistického 

toku, zejména pak výrobních procesů. Cílem bylo zvýšit efektivitu sledování zakázek z 

pohledu termínového plnění, doby zahájení realizace zakázek a provádění jednotlivých 

výrobních a kontrolních operací. Podnik dle svých požadavků zmíněný ERP systém 

v průběhu svého užívání několikrát upgradoval a dnes využívá nejnovější verzi Infor SyteLine 

                                                           
2
 ERP systém – Enterprise Resource Planning – plánování a řízení podnikových zdrojů, typ podnikového 

informačního systému, který integruje a automatizuje klíčové podnikové procesy. [30] 
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8 s plně integrovanou funkcionalitou pokročilého plánování a rozvrhování – tzv. APS
3
. 

Podnik získal nástroj, jenž kombinuje dopředný i zpětný způsob plánování, což mu umožňuje 

určit optimální termín zahájení výroby a objednávky. Umožňuje podniku plánovat 

s omezenými kapacitami a řídit výrobu pomocí omezení identifikovaného úzkého místa, čímž 

lze dosáhnout skutečně reálného plánu výroby s možností simulovat následky zásahu do plánu 

a zvolit optimální variantu. Podniku tak zajišťuje vysokou přesnost plnění termínů zakázek.  

3.3 Řízení a organizace podniku 

Proces řízení společnosti se realizuje v rámci organizační struktury, jejíž schéma je 

zachyceno na obr. 9. Organizační uspořádání společnosti se skládá z orgánů společnosti (tj. 

valné hromady, představenstva a dozorčí rady) a úrovní řízení výkonného ředitele a vedoucích 

klíčových odborných úseků a středisek, jež jsou přímo podřízeni výkonnému řediteli. 

Nepočítaje orgány společnosti, je společnost postavena na ploché organizační struktuře 

zahrnující dvě úrovně řízení, které umožňují rychlou a efektivní komunikaci uvnitř podniku. 

Díky tomu jsou i problémy řešeny rychle a efektivně. Nízký počet stupňů řízení s sebou nese také 

nižší náklady na vedoucí pracovníky. Společnost je funkčně specializovaná, to znamená, že 

klíčové odborné úseky mají plnou odpovědnost za plnění odpovídající funkce a mají k tomu i 

potřebnou pravomoc. 

 

 

                                                           
3
 APS systém – Advanced Planning and Scheduling – systém pokročilého plánování a rozvrhování výroby. [30] 
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Obr. 9: Schéma organizační struktury společnosti ZK Design [31] 
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4 Analýza a zhodnocení současného systému finančního 

controllingu v podniku ZK Design a.s. 

4.1 Cíle, funkce a organizace controllingu 

Mezi hlavní cíle, jež controlling v podniku ZK Design naplňuje, patří podpora 

managementu při řízení podniku a to poskytováním klíčových informací ze všech oblastí 

podnikových činností. Přičemž tyto klíčové informace mohou výrazně přispět k zajištění 

vlastní existence podniku a jeho konkurenceschopnosti na trhu. Přestože management 

podniku tvrdí, že nemá zavedený ucelený systém controllingu, má zavedený systém plánování 

a kontroly s pravidelnými porovnáními plánu a skutečnosti i analýzami odchylek. Od tohoto 

systému, jenž je založen na principech controllingu, management podniku očekává: 

 komplexní podchycení všech finančních toků a zejména nákladových událostí v 

podniku, a to včetně vytvoření odpovídajících podkladů pro kontrolu a řízení 

nákladů zejména ve výrobě, 

 dosažení vyšší míry transparentnosti vnitřního hospodaření podniku a vzájemné 

koordinace podnikových činností při plnění plánů a dodržování rozpočtů, 

 zabezpečení efektivního hospodaření se zdroji, optimálního vytížení zdrojů 

(zejména strojů) a dodržování obrátkovosti zásob. 

V případě podniku ZK Design je controlling vykonávaný interně. Přesto zde 

neexistuje samostatné oddělení controllingu, ani zde není zřízená samostatná pozice 

controllera. Tento fakt je dán zejména velikostí podniku a také jeho kapacitními možnostmi. 

Controlling je v podniku více méně záležitostí finančního ředitele, přičemž jednoduché úlohy 

controllingu vykonávají také manažeři jednotlivých útvarů při své práci. Takové řešení je 

v praxi sice vzácné, nicméně pro management podniku představuje výhodu bezprostředního 

informování o důležitých výsledcích podniku, jež může rychle dále rozvíjet.  

4.2 Strategický controlling 

Směr, kterým se působení podniku ZK Design ubírá v dlouhodobém horizontu, určuje 

podniková strategie. Základem je zjistit, co zákazník očekává a přizpůsobit tomu výrobu, tedy 

získat vhodné zdroje a přetvořit je do požadovaných výrobků nebo služeb. Společná 
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odpovědnost za formulování, schválení a realizaci podnikové strategie leží na managementu 

podniku. Vedení podniku analyzuje silné a slabé stránky potenciálu podniku a příležitosti a 

rizika podnikového okolí. Iniciuje a koordinuje zpracování podnikové strategie a zajišťuje její 

včasné přijetí. Posuzuje, zda je strategie vhodná, provádí strategická porovnání plánu a 

skutečnosti a přijímá nápravná opatření při odchylkách. Realizaci podnikové strategie 

zabezpečuje v operativních akčních plánech. Podnikovou strategii rovněž podle potřeby 

přizpůsobuje změněným okolním podmínkám. 

4.3 Operativní controlling 

V podniku ZK Design však těžiště controllingu spočívá v controllingu operativním, 

jež managementu umožňuje přijímat správná opatření v řízení podniku. V oblasti operativního 

controllingu se management podniku zabývá především controllingem nad výrobou a 

controllingem nad finančními rozpočty. Domnívám se, že tato skutečnost souvisí nejen 

s charakterem činnosti podniku, ale opět s jeho velikostí. Jedná se o středně velký výrobní 

podnik. Navíc většina zakázek a výroby se soustřeďuje na krátký časový horizont jednoho 

roku. Hlavním úkolem je v podniku řízení nákladů zejména ve výrobě a řízení ziskovosti.  

Základním předpokladem pro fungování operativního controllingu v podniku ZK 

Design bylo nejen zavedení systematického plánování, srovnávání dosažené skutečnosti 

s plánem a analýzy odchylek, ale také zavedení podnikového informačního systému. Tím byly 

vytvořeny daleko lepší podmínky pro rychlé a aktuální zpracování zpráv, resp. reporting. Pro 

vlastní analýzu koncepce controllingu je nutné posoudit všechny faktory, které ovlivňují nejen 

samotné fungování, ale především rozvoj controllingového řízení ve všech oblastech využití. 

4.3.1 Podnikové plánování a rozpočty 

Systém podnikového plánování a rozpočtů hraje ve strategickém i operativním 

rozhodování managementu podniku klíčovou roli. Hospodaření podniku je řízeno souhrnným 

podnikovým plánem, jehož skladba je následující: 

 Plán prodeje: představuje prognózu výrobních zakázek ve skladbě podle druhů 

výrobků s uvedením ceny a termínů, který sestavuje obchodní ředitel. Jedná se 

rovněž o úzké místo plánování. 
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 Plán lidských zdrojů: v návaznosti na plán prodeje plánuje kapacitní potřeby 

v podobě dělníků s uvedením normohodin jejich práce. Plán ve vzájemné kooperaci 

sestavují manažeři výrobních středisek. 

 Plán výroby: v návaznosti na plán prodeje a lidských zdrojů plánuje kapacitní 

potřeby v podobě strojů s uvedením normohodin jejich práce. Plán výroby ve 

vzájemné kooperaci sestavují manažeři výrobních středisek. V návaznosti na plán 

výroby ERP systém Infor SyteLine automaticky generuje plán materiálových 

potřeb a plány práce.  

 Plán investic: v návaznosti na výše uvedené plány plánuje investiční akce s 

uvedením investičních výdajů a příjmů (cash flow), termínů, finančního krytí a 

výpočtů návratnosti. Plán investice sestavuje finanční ředitel.  

 Finanční plán: vychází z výše uvedených dílčích podnikových plánů. Jedná se o 

tzv. podnikový plán (rozpočet), který sestavuje finanční ředitel. Do tohoto plánu 

vstupují rozpočty hospodaření středisek a mimo jiné také plán odpisů, plán splácení 

úvěrů či plán na rozdělení výsledku hospodaření. Z finančního plánu pak vychází 

plánová rozvaha, plánový výkaz zisku a ztráty a plánový výkaz o peněžních tocích 

(cash flow). Je s ním také spojeno stanovení finančních ukazatelů, zejména pak 

rentability, aktivity a likvidity. 
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Obr. 10: Vazby dílčích podnikových plánů (vlastní zpracování) 
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Plánovací horizont všech plánů je jeden rok, přičemž jednotlivé plány mají vnitřní 

strukturu zpracování po měsících. Jedinou výjimkou je plán investic, který se pro náročné 

investiční záměry zpracovává ve výhledu pěti let, přičemž bývá rozpracován po jednotlivých 

letech. Všechny plány schvaluje vedení podniku. Vazby dílčích plánů ukazuje obr. 10. 

Podnikový plán má dvě úrovně:  

 Roční plán: jedná se o základní plánovací dokument, který stanovuje cíle 

hospodaření, kterých chce podnik během roku dosáhnout. V průběhu roku dochází 

k měsíčnímu srovnání dosažené skutečnosti s plánem, přičemž plnění plánu souvisí 

s plněním či neplněním dílčích podnikových plánů, což je také navázáno na systém 

odměňování. 

 Operativní plán: na základě operativních potřeb vedoucích k dosažení stanovených 

hospodářských cílů v ročním plánu se tento plán na každé čtvrtletí daného roku 

s výhledem do konce roku přizpůsobuje aktuální situaci v hospodaření podniku. Je-

li situace výrazně horší, např. při poklesu objemu tržeb na 60 – 80 %, zpracuje se 

tzv. „krizová varianta plánu“. Naopak je-li situace výrazně lepší, např. při zvýšení 

objemu tržeb o 20 – 40 %, zpracuje se tzv. „lepší varianta plánu“.    

Rozpočty hospodaření středisek 

Rozpočty hospodaření středisek představují klíčový nástroj pro ekonomické řízení 

podnikových útvarů. Jsou sestavovány na úrovni hospodářských středisek a jejich hlavním 

ukazatelem je hospodářský výsledek. Rozpočty hospodaření středisek musí být konzistentní 

s finančním plánem podniku. Plánovací období rozpočtů je shodné jako u finančního plánu, 

tzn. rok, který má vnitřní měsíční časovou strukturu. Na plnění rozpočtů hospodářských 

středisek, stejně jako na plnění finančního plánu je navázán systém odměňování manažerů.  

4.3.2 Sledování nákladů výroby 

V podniku ZK Design je základem sledování nákladů založeného na principech 

controllingu co nejpřesnější zachycení nákladů, určení míst jejich vzniku a přiřazení nákladů 

jejich nositelům. Jednotlivé druhy nákladů se sledují nejen dle jednotlivých analytických 

nákladových účtů (v 5. účtové třídě), ale především na výrobní zakázky a výrobní příkazy. 

Pomocí analytické evidence se sleduje materiál na výrobní příkazy, materiál na pracoviště 
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(spotřební a režijní) či materiál na kooperace a subdodávky. Podrobnější členění materiálu do 

jednotlivých skupin (např. plechy, jekly, atd.) není řešeno v účetnictví, ale v informačním 

systému prostřednictvím výrobních příkazů. Na výrobním příkazu jsou navedeny veškeré 

nákladové operace, jež vstupují do výroby – tzn. přímé i režijní náklady. Informační systém 

Infor SyteLine stále udržuje aktuální stav výrobního příkazu a v celém výrobním procesu 

sleduje jak spotřebovaný materiál, tak skutečné časy práce, stejně jako náklady na 

nedokončenou výrobu. Po uzavření výrobního příkazu se provede zaúčtování převodu na 

sklad hotových výrobků, a to ve výši nákladů navedených na danou část zhotovené produkce.  

4.3.3 Kalkulace nákladů 

Nezbytnou součástí efektivního řízení hospodaření podniku je fungující kalkulační 

systém, který dovede zachytit veškeré nákladové události v podniku tak, aby se vytvořil 

odpovídající podklad pro řízení a kontrolu nákladů v přímé vazbě na obchodní a cenovou 

strategii podniku. Pro podnik, jenž vyrábí velké množství výrobků na zakázku, je typická 

kalkulace nákladů zakázkovou resp. přirážkovou metodou. Princip spočívá v rozdělení 

nákladů na přímé a režijní. Přímé náklady jsou stanoveny přímo na kalkulační jednici, 

zatímco režijní náklady jsou stanoveny přirážkou k základně přímých nákladů. Kalkulační 

schéma podniku je znázorněno na obr. 11. 
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Obr. 11: Kalkulační schéma podniku ZK Design (vlastní zpracování) 
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Z výše uvedeného kalkulačního vzorce je patrné, že pro cenovou kalkulaci se do 

kalkulačního vzorce zahrnuje rovněž zisk, přičemž stanovení konečné ceny navíc ovlivňuje 

její srovnání s cenou konkurence a očekáváním na straně zákazníka. Mimo jiné se stanovení 

konečné ceny upravuje o případné slevy. Nezbytné je podotknout, že marži snižuje správní a 

odbytová režie. Ten, kdo kalkulaci zpracovává (např. technolog, obchodní manažer) musí 

počítat s marží, jež pokryje jak uvedené režijní náklady, tak přinese podniku žádoucí zisk.    

Kalkulační systém uplatňovaný v podniku ZK Design je třístupňový. Kalkulace 

výrobní zakázky probíhá v nabídkové, průběžné a výsledné úrovni. Nabídkovou kalkulací se 

rozumí cenová kalkulace, zpracovaná pro každou výrobní zakázku získanou na základě 

poptávky či objednávky zákazníka. Kalkulace slouží obchodnímu manažerovi jako podklad 

pro cenová vyjednávání se zákazníkem a v případě realizace výrobní zakázky představuje 

základ pro hodnocení její rentability. Průběžnou kalkulací se rozumí operativní či průběžná 

kalkulace skutečných nákladů výrobní zakázky, a to od zadání objednávky ze strany 

zákazníka až po ukončení výrobního procesu. Pro každou úroveň kusovníku lze tedy 

v průběhu technologického procesu výroby provádět cenové kalkulace s použitím skladových 

cen a docílit tak včasného varování vznikajících odchylek. Výslednou kalkulací se rozumí 

kalkulace skutečných nákladů, které zatíží výrobní zakázku po jejím uzavření. Časovou 

posloupnost tvorby kalkulací podniku v průběhu výrobní zakázky znázorňuje obr. 12. 

poptávka 

nabídka 

objednávka 

zpracování konstrukční dokumentace 

zpracování technologické dokumentace 
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výsledná kalkulace – konečná cena 

Obr. 12: Časová posloupnost tvorby kalkulací v průběhu výrobní zakázky (vlastní zpracování) 
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4.3.4  Analýza a vyhodnocování odchylek 

Základ pro analýzu a vyhodnocování odchylek v podniku lze vidět ve dvou pohledech, 

a to z pohledu místa jejich vzniku a z pohledu příčiny jejich vzniku. Pro management podniku 

představují vodítko v podobě informací o tom, kde a proč odchylky vznikají, a jak na ně včas 

reagovat. Cílem je především udržení či zvýšení ziskovosti, hospodárnosti a v neposlední řadě 

snižování nákladů. Kontrola, analýza a vyhodnocování odchylek je prováděno periodicky, 

tzn. týdně, měsíčně, čtvrtletně a ročně. Jejich výsledek je směrodatný pro rozhodování 

managementu podniku a obvykle také pro stanovení výše motivačních odměn odpovědných 

manažerů, zejména nákladových středisek. Analýza a vyhodnocování odchylek probíhá 

formou „informačních protitoků“ – tzn. shora dolů (top-to-down) a zdola nahoru (botton-to-

up). U jednotlivých odchylek je vymezena tzv. toleranční mez (cca 2 – 5 % diference) a 

teprve při jejím překročení se management podniku zabývá analýzou příčin vzniku těchto 

odchylek.  

Dá se říci, že podnik v této oblasti sleduje dva základní typy odchylek: 

 Odchylky nákladů: vyjadřující odchylku nákladové položky, jež zpravidla vzniká 

jako rozdíl mezi plánovanou a skutečnou hodnotou.   

 Odchylky výnosů: vyjadřující odchylku výnosové položky, jež vzniká jako rozdíl 

mezi skutečnou a plánovanou hodnotou. 

Z hlediska analýzy příčin vzniku těchto odchylek a k určení odpovědnosti se uvedené 

odchylky sledují z pohledu kvantitativního, cenového a kvalitativního: 

 Kvantitativní odchylka: jde o odchylku objemového parametru, která je vyjádřena 

v naturálních jednotkách. Zpravidla představuje rozdíl v objemu spotřeby vstupního 

materiálu či realizovaného výkonu. 

 Cenová odchylka: jde o odchylku finančního parametru, která je vyjádřena 

v peněžních jednotkách. Zpravidla představuje rozdíl v cenové hladině vstupního 

materiálu či realizovaného výkonu. 

 Kvalitativní odchylka: jde o odchylku kvalitativního parametru, která je vyjádřena 

v naturálních či peněžních jednotkách. Zpravidla představuje odchylku od 

plánované kvality v podobě počtu kusů či hodnoty neshodných výrobků (zmetků). 
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4.3.5 Podnikový informační systém 

Podnikový systém Infor SyteLine je sofistikovaný ERP systém pokrývající všechny 

klíčové oblasti řízení podniku od prodeje přes technologickou přípravu výroby, plánování 

výroby (tzn. materiálových potřeb a kapacitních zdrojů), řízení skladového a materiálového 

hospodářství a nákupu až po vlastní dílenské řízení výroby s následnou fakturací a expedicí. 

Poskytuje dokonalý a aktuální přehled o situaci uvnitř podniku.  

Transakčním způsobem zpracovává průchod výrobní zakázky podnikem. V systému je 

podchycen veškerý tok informací umožňující ekonomické sledování a řízení jednotlivých 

činností od kalkulací až po rentabilitu jednotlivých zakázek. Na pozadí systému jsou 

generovány a sledovány nákladové transakce o všech skutečnostech, které v souvislosti se 

zakázkou vznikají, a ty jsou následně zpracovány v účetnictví, které je s výrobou plně 

integrováno. Podnik navíc využívá výhod technologie sběru dat pomocí čteček čárového 

kódu, jež automatizuje online odhlašování všech transakcí ve výrobě. 

Z pohledu zajišťování controllingových úloh a výstupů je úroveň podpory ze strany 

ERP systému dostatečná. Vzhledem k tomu, že systém nepodporuje úlohy v plánování a 

sestavování rozpočtů hospodářských středisek i podniku jako celku, využívá management 

podniku program z řady MS Office – Excel. Přestože systém pro controllingové řízení nabízí 

nepřeberné množství tiskových výstupů a sestav, jež jsou předdefinovány a je možná i jejich 

modifikace, management podniku dává přednost exportu dat do programu MS Excel, kde jsou 

systémová data transformována do požadovaného tvaru. Důvodů je hned několik. Podnik pro 

uživatele této služby ERP systému nepotřebuje licenci, přičemž je to pro něj uživatelsky 

přívětivější a rychlejší. 

4.4 Finanční controlling 

Vzhledem k velikosti podniku ZK Design je finanční management zaměřen primárně 

na řízení výkonnosti podniku, jeho majetku a zdrojů potřebných pro jeho pořízení, dále na 

tvorbu a řízení hotovosti a rovněž na přípravu investičních plánů. Přičemž je podložen 

podnikovými plány, z nichž lze vyčíst, jak se budou podnikové aktivity z finančního pohledu 

v horizontu jednoho roku vyvíjet. Ze systému podnikového plánování je patrné, že zahrnuje 

všechny klíčové působnosti podniku, a to obchodní a investiční aktivity, aktivity v oblasti 

řízení zdrojů a řízení nákladů a potažmo finanční aktivity.  
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4.4.1 Cíle, funkce a organizace finančního controllingu 

Přestože se management podniku domnívá, že nemá zavedený ucelený systém 

controllingu, má zavedený systém plánování a kontroly s pravidelnými porovnáními plánu a 

skutečnosti i analýzami odchylek. Monitoruje a vyhodnocuje dosažené výsledky všech 

stěžejních podnikových aktivit, přičemž průběžně monitoruje a vyhodnocuje také finanční 

plán a rozpočty hospodářských středisek. Dá se tedy říci, že uplatňuje principy controllingu, 

do jehož působnosti spadají veškeré controllingové úlohy, včetně úloh finančního 

controllingu. Finanční controlling je v podniku více méně záležitostí finančního ředitele, 

přičemž je směřován na cíle stanovené ve finančním řízení. Management podniku jej 

primárně zaměřil na naplňování stanovených finančních ukazatelů, vlastní kapitál a jeho 

zhodnocování a investiční aktivity. Stěžejní úlohou finančního controllingu je pak zajištění 

platební schopnosti a finanční rovnováhy podniku.  

4.4.2 Finanční plánování a hodnocení finančního plánu 

Vzhledem ke značně nejistým dlouhodobým prognózám odbytových možností 

v budoucnu se finanční záležitosti podniku neplánují v horizontu delším než jeden rok. To 

však neplatí v případě investičního plánování, jež se v podniku obvykle váže ke konkrétnímu 

investičnímu záměru. Pro management podniku je základním parametrem posuzování 

efektivnosti konkrétního investičního záměru nejen doba návratnosti investice, ale také její 

výnosnost a rizikovost. Plánovací horizont běžných plánů investic je jeden rok s vnitřní 

časovou měsíční strukturou. V případě náročných investičních záměrů činí plánovací horizont 

pět i více let s vnitřní roční časovou strukturou. 

Finanční plánování v podniku je vyjádřeno ve formě: 

 majetkového pohledu – plánové rozvaze (bilance aktiv a pasiv), 

 výnosově nákladového pohledu – plánového výkazu zisku a ztráty (výsledovky), 

 příjmově výdajového pohledu – plánového přehledu o peněžních tocích (výkazu 

cash flow). 

Finanční plán 

Představuje podnikový plán (rozpočet), jež v sobě transformuje dílčí podnikové plány 

do číselné podoby, na který je navázána plánová rozvaha, plánový výkaz zisku a ztráty a 

plánový výkaz o peněžních tocích (cash flow). Je s ním také spojeno stanovení finančních 
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ukazatelů, zejména pak rentability, aktivity a likvidity. Plánovací horizont je krátkodobý, tzn. 

jeden rok s vnitřní časovou strukturou zpracování po měsících. Finanční plán sestavuje 

finanční ředitel, jenž rovněž vývoj hospodaření zobrazený v podnikových cílech a souhrnném 

podnikovém plánu průběžně ověřuje a také usměrňuje.  

Finanční plán má dvě úrovně – roční a operativní. Z toho také vyplývá, že v průběhu 

roku dochází k pravidelnému měsíčnímu srovnávání dosažené skutečnosti s plánem. Struktura 

srovnávaných veličin je stanovena strukturou finančního plánu, přičemž předmětem srovnání 

jsou zejména veličiny výnosů (tzn. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, tržby za prodej 

zboží a ostatní provozní a finanční výnosy), veličiny nákladů (tzn. spotřeba materiálu, energií 

a služeb, mzdové a jiné osobní náklady, odpisy, daně a ostatní provozní a finanční náklady) a 

veličiny příjmů a výdajů. Specifickou srovnávací veličinu pak představují finanční ukazatele, 

a to zejména ukazatele rentability, aktivity a likvidity. U těchto vybraných ukazatelů (např. 

rentability vlastního kapitálu, obratovosti zásob, pohledávek a závazků) má podnik nastaveny 

plánované hodnoty, kterých hodlá dosáhnout. Proto zde provádí pravidelné zpravidla roční 

srovnávání skutečných hodnot nejen se skutečností minulého období, ale také s plánovanými 

hodnotami.   

Z výše uvedeného vyplývá, jaké typy odchylek podnik sleduje. Jedná se o odchylky 

nákladů a výnosů, se kterými mimo jiné souvisí odchylky ve finančních tocích, přičemž se 

sleduje jejich kvantitativní, cenová a kvalitativní část. Pro finančního ředitele by bylo pracné, 

a především neefektivní, kdyby se snažil identifikovat příčiny veškerých odchylek. Proto se 

zabývá odchylkami, které mají podstatný vliv na hospodaření podniku a jeho finanční 

stabilitu. Pro tyto účely má stanovené tzv. toleranční meze. Analýza a vyhodnocování 

odchylek probíhá v těsné součinnosti se všemi podnikovými útvary, stejně jako přijímání 

nápravných opatření vůči těmto odchylkám. 

4.4.3 Finanční analýza 

Podklady a informace pro sestavení finančního plánu plynou jednak ze strategie 

rozvoje podniku a z krytí finančních potřeb v minulosti, tak z finanční analýzy, jež 

představuje významnou součást podnikové řízení. Podnik se finanční analýzou sice zabývá, 

ale z mého pohledu jen velmi okrajově. Je to zřejmě dáno tím, že provádění finanční analýzy 

je vyčleněno mimo podnik, tedy je zajišťováno externě.  
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Pro podnik zpracovává finanční analýzu Opavská auditorská kancelář, a to vždy na 

konci účetního období společně s provedením auditu roční účetní závěrky podniku. Jedná se o 

v celku komplexní finanční analýzu, jež vychází z jejich základních metod. Obsahuje 

zkrácenou formu účetních výkazů, tzn. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu o peněžních 

tocích, a to vždy v časovém srovnání minimálně pěti let. Obsahuje analýzu majetkové a 

kapitálové struktury podniku a výpočty jednotlivých finančních ukazatelů včetně jejich 

grafického znázornění vývoje opět v časovém srovnání minimálně pěti let. Konkrétně se jedná 

o ukazatele rentability, aktivity a obratu, zadluženosti a finanční stability, likvidity a ukazatele 

na bázi cash flow.  

Takovému rozboru finanční situace podniku snad nelze nic vytknout. Nicméně 

obsahuje jen výpočty finančních ukazatelů a grafy, přičemž postrádá jakoukoli interpretaci 

zjištěných výsledků, identifikaci silných a slabých stránek podniku. Auditorská kancelář 

pouze slovně upozorní finančního ředitele podniku na skutečnosti, které se jí nezdají být 

v pořádku. Navíc se domnívám, že z takového rozboru finanční situace podniku by mělo být 

na první pohled jasné, kde jsou problémové oblasti podniku a kde podnik zaostává za 

oborovým průměrem. Podnik tedy má k dispozici kvalitní rozbor finanční situace podniku, ale 

takřka s ním nepracuje. Z pohledu finančního ředitele obsahuje příliš mnoho výpočtů, přičemž 

jej zajímají jen ty stěžejní, jako je rentabilita vlastního kapitálu, obratovost zásob, pohledávek 

a závazků a likvidita.  

I když lze pomocí těchto ukazatelů spočítat, jakou má podnik rentabilitu, aktivitu či 

likvidu, nemusí být takto zjištěný výsledek hodnocení jednoznačný. Příkladem může být 

podnik, který vykazuje vysokou běžnou likviditu, ale má vysoké zásoby a vykazuje nízký 

obrat zásob. Proto je důležité zvažovat vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi 

hodnocení a vidět situaci komplexně, neboť zadluženost může vést ke snížení likvidy a 

zvýšení rentability, vysoká likvidita zase snižuje rentabilitu podniku, přičemž efektivní 

využívání aktiv vede zase ke zvýšení rentability apod. Proto je další část práce zaměřena na 

hodnocení používané metodiky finanční analýzy jako nástroje finančního controllingu 

v podniku ZK Design.    
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4.5 Finanční analýza jako nástroj finančního controllingu v podniku  

Finanční analýza nabízí celou řadu metod pro posouzení finančního zdraví podniku. 

Přitom je požadováno zejména posouzení týkající se vybavenosti kapitálem, struktury 

majetku, platební schopnosti, likvidity a ziskovosti. Významnou úlohu pro dosažení výpovědí 

k uvedeným veličinám hrají z pohledu finančního controllingu finanční ukazatele. Úkolem 

finančního controllingu je v tomto směru výběr vhodných finančních ukazatelů, popř. 

vytvoření systému finančních ukazatelů, pomocí kterých bude možné sledovat finanční 

přednosti a nedostatky podniku. Hodnocení systému finančního controllingu v podniku je 

tedy provedeno pomocí metodiky prováděné finanční analýzy. 

4.5.1 Vertikální a horizontální analýza rozvahy 

Největší množství informací, jež dávají možnost dozvědět se o podniku více, je 

obsaženo právě v rozvaze. Jedná se především o získání věrného obrazu o majetkové situaci 

podniku, o zdrojích jeho financování a potažmo jeho finanční situaci. Bilanční controllingový 

pohled je dlouhodobě nejkomplexnějším posouzením podniku. Dá se z něj usuzovat, zda se 

podnik udržuje v dobré kondici. Přičemž rozvaha jasně sděluje, jak podnik kryje své dluhy. 

Rozvaha podniku ZK Design z let 2007 až 2011 je uvedena v příloze 4 a příloze 5.  

 

Obr. 13: Vývoj majetkové struktury v podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 4 
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Vzorec [21]: Podíl na celku = 
hodnota dílčího ukazatele

souhrnná hodnota absolutního ukazatele 
   (1) 

Pro vertikální analýzu se využívá výše uvedený vzorec 1. Graf na obr. 13 i provedená 

vertikální analýza aktiv v tab. 1 vypovídá o majetkové struktuře podniku, resp. o poměru 

stálých a oběžných aktiv, který je pro výrobní podnik obvyklý. Podnik se zabývá výrobou, 

proto je běžné, má-li větší část finančních prostředků uložených ve stálých aktivech, neboť 

právě na nich je zpravidla výroba podniku závislá. Pro zajištění provozu podniku, je rovněž 

důležité, aby část finančních prostředků byla vázána v oběžných aktivech. Vzhledem k vývoji 

zachycenému v tab. 1 lze konstatovat, že podíl stálých aktiv na celkových aktivech v čase 

roste. Z toho vyplývá, že podnik do modernizace dlouhodobého majetku investuje nemalé 

prostředky.  

Tab. 1: Vertikální analýza aktiv v rozvaze podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Vertikální analýza aktiv [v %] 2007 2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Stálá aktiva  32,84 34,50 40,36 40,42 52,62 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,35 0,24 0,08 0,30 0,98 

Dlouhodobý hmotný majetek 32,49 34,26 40,29 40,12 51,64 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 66,60 64,66 59,04 59,30 47,18 

Zásoby 14,91 12,15 6,46 7,68 6,48 

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé pohledávky 34,36 43,04 26,66 36,98 17,89 

Krátkodobý finanční majetek 17,33 9,47 25,92 14,63 22,81 

Ostatní aktiva  0,56 0,84 0,59 0,28 0,19 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 4 

 
Tab. 2: Horizontální analýza aktiv v rozvaze podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Horizontální analýza aktiv [v tis. Kč] 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

AKTIVA CELKEM -13 962 -8 369 21 486 10 384 

Stálá aktiva  -3 642 -35 8 715 14 020 

Dlouhodobý nehmotný majetek -112 -101 173 579 

Dlouhodobý hmotný majetek -3 530 66 8 542 13 441 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva -10 402 -8 145 12 863 -3 595 

Zásoby -3 658 -3 783 2 241 -168 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 154 -11 571 12 968 -11 532 

Krátkodobý finanční majetek -6 898 7 209 -2 346 8 105 

Ostatní aktiva  82 -189 -92 -41 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 4 
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Vzorec [21]: Absolutní změna = hodnota v běžném roce – hodnota v předchozím roce    (2) 

Vzorec [21]: Relativní změna = 
hodnota v běžném roce – hodnota v předchozím roce 

hodnota v předchozím roce
 (3) 

Pro horizontální analýzu lze využít oba uvedené vzorce, tzn. vzorec 2 i 3. Nicméně pro 

lepší vypovídací schopnost (kvůli problémům se změnou znamének apod.) zde bylo vhodnější 

využít ke kvalifikaci změny rozdíly než index. Z provedené horizontální analýzy aktiv v tab. 2 

vyplývá, že k největšímu meziročnímu nárůstu stálých aktiv došlo v roce 2011, a to v případě 

dlouhodobého hmotného majetku o více než 13 mil. Kč. Značná část finančních prostředků je 

vázána v oběžných aktivech, přičemž jejich podíl na celkových aktivech v čase klesá. Tento 

klesající trend lze hodnotit pozitivně, neboť oběžná aktiva představují pro podnik nejméně 

efektivní položku z hlediska zhodnocování. Rozhodující část oběžných zásob podniku tvoří 

krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Všechny složky oběžných aktiv se 

v čase vyvíjí kolísavě, proto není snadné určit zásadní změny. 

 

Obr. 14: Vývoj kapitálové struktury v podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 5 

 

Z grafu na obr. 14 i z hlediska vertikální analýzy pasiv v tab. 3, je možno vyvodit, že 

podnik ve své kapitálové struktuře využívá jak vlastní kapitál, tak cizí zdroje financování. 

V roce 2007 pokrývaly cizí zdroje financování téměř 48 % celkové hodnoty podnikového 
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40 % a zvyšuje se i v roce 2011. Cizí kapitál je tvořen ve všech sledovaných letech převážně 

krátkodobými závazky, zbývající část představují bankovní úvěry a dlouhodobé závazky. 
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Pokles cizího kapitálu v roce 2009 byl způsoben právě poklesem krátkodobých závazků o 5 

mil. Kč (tj. o 50 %), které o rok později skokově narostly o celých 15,5 mil. Kč. V roce 2011 

ale opět o téměř 50 % klesají, nicméně podnik získává dlouhodobý bankovní úvěr, čímž tato 

položka v pasivech narostla o více než 20 mil. Kč.  

Tab. 3: Vertikální analýza pasiv v rozvaze podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Vertikální analýza pasiv [v %] 2007 2008 2009 2010 2011 

PASIVA CELKEM  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál  52,08 68,37 73,25 55,22 52,61 

Základní kapitál  28,18 35,08 41,12 28,52 24,84 

Kapitálové fondy  2,82 3,51 4,11 2,85 2,48 

Rezervní fond, nedělitelný fond  2,08 3,79 4,78 3,32 3,42 

Výsledek hospodaření minulých let  10,41 19,61 27,29 16,12 15,87 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 8,60 6,38 -4,05 4,42 5,99 

Cizí zdroje 47,92 31,63 26,75 43,66 46,89 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky  9,82 12,08 10,40 5,03 2,75 

Krátkodobé závazky  21,48 17,81 10,19 29,16 13,08 

Bankovní úvěry a výpomoci  16,62 1,74 6,17 9,48 31,06 

 - Dlouhodobé bankovní úvěry 3,23 1,74 0,00 0,92 27,33 

 - Krátkodobé bankovní úvěry 13,39 0,00 6,17 8,56 3,73 

Ostatní pasiva 0,00 0,00 0,00 1,12 0,50 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 5 

 
Tab. 4: Horizontální analýza pasiv v rozvaze podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Horizontální analýza pasiv [v tis. Kč] 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

PASIVA CELKEM  -13 962 -8 369 21 486 10 384 

Vlastní kapitál  2 014 -3 349 3 097 3 632 

Základní kapitál  0 0 0 0 

Kapitálové fondy  0 0 0 0 

Rezervní fond, nedělitelný fond  688 165 0 429 

Výsledek hospodaření minulých let  3 790 2 094 -1 971 1 476 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -2 464 -5 608 5 068 1 727 

Cizí zdroje -15 976 -5 020 17 607 7 130 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky  -83 -1 831 -1 532 -1 309 

Krátkodobé závazky  -5 093 -5 195 15 493 -9 921 

Bankovní úvěry a výpomoci  -10 800 2 006 3 646 18 360 

 - Dlouhodobé bankovní úvěry -1 300 -994 646 21 360 

 - Krátkodobé bankovní úvěry -9 500 3 000 3 000 -3 000 

Ostatní pasiva 0 0 782 -378 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 6 

 

Podnik tedy využívá jako zdroj financování bankovní úvěry, což se na jedné straně 

může jevit jako výhodné, neboť to může velmi výrazným způsobem ovlivnit rentabilitu 

vloženého kapitálu. Nicméně je důležité vzít v úvahu riziko nesplácení úvěrů. Finanční 
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prostředky v kategorii vlastního kapitálu tvoří především základní kapitál a výsledek 

hospodaření minulých let. Zbývající část tvoří kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku či 

výsledek hospodaření běžného roku. Ten se v roce 2009 propadl do červených čísel, což 

znamená, že podnik ve sledovaném období překonal krizi, jež postihla v podstatě celosvětové 

hospodářství.  

Z provedené horizontální analýzy pasiv v tab. 4 vyplývá, že podnik více či méně 

zadržuje zisky minulých let. Na základě toho lze konstatovat, že podnik hromadí zdroje 

financování pro případnou modernizaci svého provozu. Z důvodu nevyplácení dividend 

mohou tuto skutečnost negativně vnímat jen potenciální investoři. 

4.5.2 Vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

Poskytnout podrobnější informace o struktuře výnosů, nákladů a hospodářském 

výsledku za určité období je hlavním úkolem výkazu zisku a ztráty. V rámci jeho analýzy 

obvykle hledáme odpověď na otázku, jak jednotlivé položky výsledovky ovlivnily dosažený 

výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty podniku ZK Design z let 2007 až 2011 je uveden 

v příloze 6. Analýzou výkazu zisku a ztráty se zabývá spíše nákladový controlling, proto ji 

zde náleží jen okrajová pozornost. Nicméně finanční ukazatele jsou výsledkem stabilních, 

efektivních a výkonných procesů. Pokud se podnik soustředí na zlepšování provozních 

(výrobních) ukazatelů, jež se opírají právě o tokové veličiny, a to zejména náklady, pak 

následně zlepší i finanční ukazatele.  

Z hlediska dosahovaných výnosů je evidentní, že podnik má výrobní charakter, neboť 

většinu jeho výnosů představují tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. Ty ve sledovaném 

období tvoří v průměru 85 % celkových výnosů. Tržby za prodej zboží tvoří v průměru 7 % 

celkových výnosů, přičemž ostatní výnosy jsou minimální. Z tab. 1 a 2 v příloze 8 je zřejmý 

výkyv v tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2009. Ten má objektivní příčinu 

v poklesu poptávky ze strany odběratelů z důvodu hospodářské krize, jež zasáhla tuzemské i 

světové hospodářství. Z rostoucího vývoje tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

v posledních dvou letech je vidět, že se ekonomická situace stabilizuje. Nicméně podnik ještě 

zdaleka nedosáhl takového objemu zmíněných tržeb, jež realizoval v roce 2007.  

Z hlediska nákladů lze u podniku pozorovat nejvyšší zastoupení výkonové spotřeby na 

celkových nákladech, což je pro výrobní podniky obvyklé. Podíl výkonové spotřeby na 

nákladech od roku 2008, kdy dosahuje svého minima 45 %, roste. Za poslední tři sledovaná 
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období tvoří v průměru 53 % celkových nákladů. Podrobněji je třeba analyzovat i osobní 

náklady, jež se na celkových nákladech podílí v průměru téměř 25 %. Z tab. 1 a 2 v příloze 9 

je zřejmý výkyv v osobních nákladech v roce 2009, kdy podnik reagoval na snížení odbytu 

svých výrobků a služeb, snížením produkce a tím i počtu pracovníků o 26 %. Přičemž počet 

pracovníků je v roce 2011 ještě o 2 % nižší než v roce 2009. Z rostoucího vývoje osobních 

nákladů v posledních dvou letech lze tedy usuzovat, že při takřka neměnném počtu 

pracovníků, došlo k nárůstu průměrných mezd. 

Z grafu na obr. 15 vyplývá, že ve všech sledovaných letech podnik dosahuje kladného 

provozního výsledku hospodaření. Dá se říci, že tento výsledek hospodaření kopíruje 

vývojovou tendenci tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb a osobních nákladů. V roce 

2009 došlo k jeho poklesu o více než 5 mil. Kč, aby v roce 2010 mohlo pro změnu dojít k 

jeho nárůstu o více než 5 mil. Kč. Trvale záporné hodnoty v celém sledovaném období 

vykazuje finanční výsledek hospodaření. To zapříčinilo i propad výsledku hospodaření za 

běžnou činnost v roce 2009 do červených čísel. Ten však v posledních dvou sledovaných 

letech však vykazuje rostoucí trend. Ve srovnání s rokem 2010 se jedná o nárůst v hodnotě 

více než 1 mil. Kč (tj. 36% růst), což lze hodnotit rozhodně pozitivně. 

 

Obr. 15: Vývoj výsledků hospodaření podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 6 

 

Z grafu na obr. 15 i z tab. 5 je patrné snížení přidané hodnoty v roce 2009. 

V následujících dvou letech lze pak pozorovat její nárůst. Důležité je sledovat strukturu 

přidané hodnoty podniku, zejména podíl osobních nákladů, odpisů, placených úroků a čistého 

zisku na přidané hodnotě. 
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Tab. 5: Horizontální analýza výsledků hospodaření podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Horizontální analýza VH [v tis. Kč] 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Přidaná hodnota  613 -12 113 4 307 4 079 

Provozní výsledek hospodaření -1 965 -5 920 3 882 591 

Finanční výsledek hospodaření -1 819 -663 1 383 1 457 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  -2 805 -5 830 5 294 1 110 

Mimořádný výsledek hospodaření  341 222 -226 617 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  -2 464 -5 608 5 068 1 727 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -3 443 -6 361 5 039 2 665 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 6 

4.5.3 Horizontální analýza výkazu o peněžních tocích 

Poskytnout podrobnější informace o tom, jak se vyvíjely přírůstky a úbytky peněžních 

prostředků v průběhu účetního období, jakým způsobem byl jejich přítok vytvářen a na co 

byly tyto prostředky využity, je stěžejním úkolem výkazu o peněžních tocích v podniku. 

Řízení příjmů a výdajů patří mezi nástroje finančního controllingu. Navíc jsou peněžní toky 

pro operativní controlling zásadním indikátorem, podle kterého lze velmi rychle odhadnout 

schopnost podniku generovat volnou hotovost, potřebou pro drobné investice či neplánovaný 

výdaj. Výkaz o peněžních tocích podniku ZK Design z let 2007 až 2011 je uveden v příloze 7. 

V grafu na obr. 16 je zachycen vývoj peněžních toků ve sledovaném období, které jsou 

rozděleny na toky z provozní, investiční a finanční činnosti podniku. Cash flow z provozní 

činnosti je až na rok 2008, kdy nabylo záporné hodnoty, každým rokem kladné. To znamená, 

že příjmy z provozní činnosti, která je primární funkcí podniku, převýšily výdaje týkající se 

této činnosti. 

 

Obr. 16: Vývoj čistých peněžních toků v podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 7 
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Tab. 6: Horizontální analýza cash flow podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Horizontální analýza cash flow [v tis. Kč] 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Stav peněžních prostředků na začátku období 4 480 -8 860 8 700 -2 302 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti -13 218 19 382 -4 237 -2 422 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti 326 -4 078 -8 635 -6 872 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti -448 2 256 1 870 19 700 

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků  -13 340 17 560 -11 002 10 406 

Stav peněžních prostředků konci období -8 860 8 700 -2 302 8 104 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 7 

 

Z grafu na obr. 16 i z tab. 6 je zřejmé, že ke zvláště výraznému převýšení příjmů 

z provozní činnosti došlo v roce 2009, a to o cca 19 mil. Kč. Co se týče roku 2008, mohlo 

dojít k nárůstu krátkodobých pohledávek, jež nebyly do konce roku zaplaceny. Cash flow 

z investiční činnosti každoročně nabývá záporné hodnoty, což svědčí o investiční aktivitě 

podniku. Ta byla vysoká především v posledních dvou sledovaných obdobích. Rovněž cash 

flow z finanční činnosti nabývá mimo rok 2011 každoročně záporné hodnoty. Jednou z příčin 

mohou být splátky krátkodobých či dlouhodobých bankovních úvěrů. Příčinou vysoké kladné 

hodnoty v roce 2011 je naopak získání nového dlouhodobého bankovního úvěru.  

4.5.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží podniku k analýze a řízení jeho finanční situace. Z pohledu 

finančního controllingu jsou důležité, neboť se orientují na likviditu podniku. 

K nejvýznamnějším a nejpoužívanějším ukazatelům, který významně ovlivňuje platební 

schopnost podniku, patří čistý pracovní kapitál (viz vzorec 4): 

Vzorec [23]: Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé cizí zdroje  (4) 

Tab. 7: Ukazatel čistého pracovního kapitálu v podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Rozdílový ukazatel [v tis. Kč] 2007 2008 2009 2010 2011 

Čistý pracovní kapitál 22 523 26 714 20 764 15 134 24 460 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 4 a 5 

 

V tab. 7 je uveden vývoj čistého pracovního kapitálu v podniku ZK Design. Lze vidět, 

že ve všech sledovaných letech nabývá čistý pracovní kapitál kladných hodnot, což znamená, 

že krátkodobé závazky jsou nižší než oběžný majetek, jenž je zdrojem pro splácení těchto 

závazků. Má-li být podnik likvidní, musí mít k dispozici potřebnou výši relativně volného 

pracovního kapitálu. Podnik tedy má k dispozici dostatečný tzv. „finanční polštář“. 
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4.5.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza likvidity 

Trvalá platební schopnost neboli likvidita podniku je jednou z jeho základních 

podmínek úspěšného působení na trhu. Zajištění likvidity podniku je prvořadou úlohou 

finančního controllingu, který může včas zabránit ztrátám z nečinnosti jednotlivých položek 

oběžných aktiv i regulovat rychlost toku finančních prostředků. Základní ukazatele likvidity 

poměřují položky oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Podle toho, jaká míra jistoty 

je vyžadována, dosazují se do čitatele oběžná aktiva s různou dobou likvidnosti, tj. 

směnitelnosti na peníze.  

Tab. 8: Ukazatele likvidity podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 2010 2011 

Okamžitá likvidita  0,50 0,53 1,58 0,39 1,36 

Pohotová likvidita 1,48 2,95 3,21 1,37 2,42 

Běžná likvidita  1,91 3,63 3,61 1,57 2,81 

Likvidita z cash flow 0,39 -0,35 1,99 0,44 0,68 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 4, 5 a 7 

 

Okamžitá likvidita  

Vzorec [23]: Okamžitá likvidita = 
krátkodobý finanční majetek

krátkodobé cizí zdroje
   (5) 

Okamžitá likvidita (viz vzorec 5) představuje nejužší pojetí likvidity. Do tohoto 

ukazatele vstupují jen ty nejlikvidnější položky rozvahy. Okamžitá likvidita tedy záleží na 

okamžitém stavu peněžních prostředků a ekvivalentů v podniku, přičemž doporučená hodnota 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí hodnot 0,2 až 1 [22]. Na spodní hranici hodnot se 

také nachází hodnoty oborového průměru v odvětví výroby nábytku, a to 0,2 v roce 2010 a 

0,26 v roce 2011 [28]. Na základě uvedených výpočtů v tab. 8 lze konstatovat, že 

doporučených hodnot dosahuje okamžitá likvidita v letech 2007, 2008 a 2010. V letech 2009 

a 2011 se hodnoty okamžité likvidity pohybují nad doporučeným rozmezím. Vyšší hodnoty 

tohoto ukazatele mohou svědčit o neefektivním využití peněžních prostředků podniku. 
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 Pohotová likvidita 

Vzorec [23]: Pohotová likvidita = 
krátkodobé pohledávky   krátkodobý finanční majetek

krátkodobé cizí zdroje
 (6) 

Pohotová likvidita (viz vzorec 6) charakterizuje platební schopnost podniku, tzn. 

schopnost krýt svými peněžními prostředky veškeré krátkodobé dluhy. Pro zachování 

likvidity podniku by se hodnota tohoto ukazatele měla pohybovat v rozmezí hodnot 1 až 1,5 a 

neměla by klesnout pod hodnotu 1 [22]. Oborové průměry hodnot v odvětví výroby nábytku 

se v posledních dvou sledovaných letech pohybují rovněž na spodní hranici doporučeného 

rozmezí. V roce 2010 nabyl hodnoty 1,05 a v roce 2011 vzrostl na hodnotu 1,21 [28]. 

V doporučeném rozmezí se nachází hodnoty pohotové likvidity podniku pouze v letech 2007 

a 2010. Vyšší hodnoty ukazatele v letech 2008, 2009 a 2011 jsou možná příznivější pro 

věřitele podniku, nicméně mohou signalizovat, že podnik váže finanční prostředky v aktivech, 

jež nepřinášejí žádoucí zhodnocení, což negativně vnímají zejména majitelé podniku. 

Běžná likvidita 

Vzorec [23]: Běžná likvidita = 
oběžná aktiva

krátkodobé cizí zdroje
 (7) 

Běžná likvidita (viz vzorec 7) ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé 

cizí zdroje. Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku, přičemž za optimální výši 

tohoto ukazatele se doporučuje hodnota v rozmezí hodnot od 1,5 do 2,5 [22]. Čím vyšší 

hodnoty běžná likvidita dosahuje, tím nižší riziko platební schopnosti podnik podstupuje. 

Běžná likvidita ukazuje, že podnik je platebně schopný a likvidní. Nicméně oběžná aktiva 

jsou obecně méně výnosná, proto vyšší hodnoty běžné likvidity podniku v letech 2008 a 2009 

nelze považovat za příznivé. Značný objem oběžných aktiv vede k neefektivnímu využívání 

do podniku vložených prostředků, čímž také nepříznivě ovlivňuje rentabilitu jeho podnikání. 

Co se týče srovnání s oborovými průměry v oblasti výroby nábytku, bylo zjištěno, že v roce 

2010 se podnik pohyboval pod úrovní oborového průměru hodnoty běžné likvidity, jež činila 

1,75 [28]. V roce 2011 však hodnota běžné likvidity v podniku vzrostla a dostala se tak nad 

její oborový průměr, jež činil 1,99 [28]. 
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Likvidita z cash flow 

Vzorec [23]: Likvidita z cash flow = 
cash flow z provozní činnosti

krátkodobé cizí zdroje
 (8) 

Výše uvedené ukazatele vycházejí ze stavových položek rozvahy, čili hodnotí likviditu 

podniku k určitému datu. To však pro hodnocení likvidity podniku z pohledu finančního 

controllingu, zejména pro budoucí období, nestačí. Samotný fakt, že podnik dosazuje zisku, 

ještě neznamená, že je schopen hradit své závazky. Proto je pro hodnocení likvidity podniku 

vhodné využít také ukazatel sestavený na bázi cash flow (viz vzorec 8). Z grafu na obr. 17 i 

z tab. 8 lze vidět, že se ukazatele v čase vyvíjí kolísavě. V roce 2008 nabývá ukazatel dokonce 

záporné hodnoty, což může znamenat, že podnik neměl k dispozici potřebnou hotovost. 

Následující vývoj ukazatele však potvrzuje, že k ohrožení činnosti podniku nedošlo. 

V posledních třech sledovaných letech provozní cash flow v průměru jedenkrát pokrývá 

krátkodobé cizí zdroje. 

 

Obr. 17: Vývoj ukazatelů likvidity podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů uvedených v tab. 8 

Analýza rentability 

Rentabilita neboli výnosnost je jedním ze základních ekonomických pojmů a jedním 

z hlavních kritérií hospodaření podniku. Proto je v rámci finančního controllingu trvalé 

vyhodnocování ukazatelů rentability, jež vyjadřují schopnost podniku vytvářet nové zdroje či 

dosahovat zisku na základě vloženého kapitálu, naprosto nezbytné. Výpočty uvedené v tab. 9 

jasně ukazují, že podnikání společnosti ZK Design stejně jako ekonomika České republiky 

v letech 2008 a 2009 prošlo krizí. Tržby podniku se v roce 2009 snížily o téměř 40 %, čímž se 
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výsledek hospodaření propadl do červených čísel. Nicméně po dvou letech sestupného trendu 

se situace otáčí. Z grafu na obr. 18 lze vidět v posledních dvou letech vzestupný trend.  

Tab. 9: Ukazatele rentability podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Ukazatele rentability [v %] 2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) (s EBIT) 11,90 8,67 -3,16 4,81 8,56 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) (s EAT) 8,60 6,38 -4,05 4,42 5,99 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) (s EBIT) 22,85 12,68 -4,31 8,71 16,27 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) (s EAT) 16,51 9,33 -5,53 8,00 11,39 

Rentabilita tržeb (ROS) 5,48 3,60 -2,89 3,49 5,06 

Rentabilita nákladů (ROC) 5,62 2,99 -2,77 3,57 5,05 

Cash flow rentabilita celkového kapitálu 13,61 -6,25 32,52 16,52 11,38 

Cash flow rentabilita vlastního kapitálu 26,12 -9,14 44,40 29,91 21,63 

Cash flow rentabilita tržeb 8,67 -3,52 23,17 13,07 9,60 

EBIT - zisk před zdaněním a úroky; EAT - čistý zisk 
     

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 4, 5, 6 a 7 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Vzorec [21]: Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = 
 B T

celková aktiva
   (9)  

Rentabilita celkových aktiv (viz vzorec 9) poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. Čím je 

hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je situace podniku příznivější. Je-li do čitatele ukazatele 

dosazen zisk před zdaněním a úroky (tzv. EBIT), potom ukazatel měří hrubou produkční sílu 

aktiv podniku před odpočtem daní a nákladových úroků. Je-li do čitatele ukazatele dosazen 

čistý zisk po zdanění (tzv. EAT) zvýšený o zdaněné úroky, potom ukazatel poměřuje vložené 

prostředky nejen se ziskem, ale i s úroky, jež představují odměnu věřitelům za jimi zapůjčený 

kapitál. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je situace podniku příznivější. Je velmi 

pozitivní, když rentabilita celkového kapitálu v posledních dvou sledovaných obdobích roste. 

Navíc se v těchto letech pohybuje nad úrovní hodnot ziskovosti v odvětví výroby nábytku, jež 

činila v roce 2010 3,21 % a v roce 2011 4,08 % [28].  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Vzorec [21]: Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = 
 AT

vlastní kapitál
   (10) 

Rentabilita vlastního kapitálu (viz vzorec 10) je ukazatelem, jímž majitelé podniku 

zjišťují, zda jimi vložený kapitál přináší dostatečný výnos a je využíván s intenzitou 

odpovídající velikosti jejich investičního rizika. Z tab. 9 je v posledních dvou sledovaných 

obdobích na první pohled evidentní pozitivní rostoucí trend rentability vlastního kapitálu. I 
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zde platí, že se hodnoty rentability vlastního kapitálu podniku v těchto letech pohybují nad 

úrovní hodnot ziskovosti v odvětví výroby nábytku, která činila v roce 2010 5,34 % a v roce 

2011 5,84 % [28].  

Rentabilita tržeb (ROS) 

Vzorec [21]: Rentabilita tržeb (ROS) = 
 AT

tržby
   (11) 

Rentabilita tržeb (viz vzorec 11) vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při 

dané úrovni tržeb. Ukazuje, kolik korun čistého zisku podnik získá z realizovaných tržeb. Do 

položky tržeb jsou nejčastěji zahrnovány tržby, jež tvoří provozní výsledek hospodaření. 

Z výpočtů v tabulce 5.9 lze vidět, že hodnoty tohoto ukazatele opět rostou. Stanovit 

jednoznačně doporučené hodnoty tohoto ukazatele nelze. Obecně však opět platí, že čím vyšší 

je rentabilita tržeb, tím lepší je situace v podniku z hlediska produkce. Na jednu korunu 

investovanou do podnikání se efektivita odbytu pohybuje od 3 do 5 haléřů. Při dané úrovni 

tržeb podnik dosahuje nevelkého zisku. Na základě provedených výpočtů rentability tržeb lze 

konstatovat, že podnik musí věnovat zvýšenou pozornost struktuře a výši nákladů. 

Rentabilita nákladů (ROC) 

Vzorec [21]: Rentabilita nákladů (ROC) = 
 AT

náklady
 (12)  

Rentabilita nákladů (viz vzorec 12) je považována za doplňkový ukazatel k rentabilitě 

tržeb, jež vyjadřuje poměr čistého zisku k celkovým nákladům podniku. Rentabilita nákladů 

v posledních dvou sledovaných letech vykazuje rostoucí tendenci, což lze pro podnik 

považovat za příznivé, přesto jsou ale hodnoty ukazatele relativně nízké. Čím vyšší hodnoty 

tohoto ukazatele se podnik bude snažit dosáhnout, tím lépe budou zhodnoceny vložené 

náklady do podnikové činnosti. Pro podnik je proto nezbytné sledovat strukturu i výši 

nákladů, jež souvisí s jeho podnikáním. Další možností, jak zvýšit rentabilitu nákladů, při 

zachování stávající struktury i výše nákladů, je realizovat vyšší tržby. 

Cash flow rentabilita 

V rámci finančního controllingu jsou vhodným doplňkem výše uvedených ukazatelů 

ziskové rentability poměrové ukazatele rentability sestavené na bázi cash flow, kde zisk 

v čitateli nahrazuje cash flow z provozní činnosti (viz vzorec 13, 14 a 15).  
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Vzorec [18]: Cash flow rentabilita celkového kapitálu (CFROA) = 
ca   flow z provozní činnosti

celková aktiva
 (13) 

Vzorec [18]: Cash flow rentabilita vlastního kapitálu (CFROE) = 
cash flow z provozní činnosti

vlastní kapitál
 (14) 

Vzorec [18]: Cash flow rentabilita tržeb (CFROS) = 
cash flow z provozní činnosti

tržby
 (15) 

Na základě výpočtů uvedených v tab. 9 nelze ukazatele cash flow rentability hodnotit 

pozitivně. Zde jsou méně ovlivněny investicemi a odepsaností dlouhodobého majetku. Jejich 

pokles v posledním sledovaném období indikuje snížení finančního potenciálu podniku a jeho 

klesající finanční výkonnost. Nicméně v posledním sledovaném roce podnik dosahuje vyššího 

procenta rentability celkového kapitálu, než činí průměrná úroková míra placená bankám 

z úvěrů. To znamená, že majetek podniku je schopen vyprodukovat tolik finančních 

prostředků, kolik vyžadují splátky úvěrů. Úvěrové financování je tedy pro podnik vhodné, 

neboť u něj působí jako nástroj růstu. 

 

Obr. 18: Vývoj ukazatelů rentability podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů uvedených v tab. 9 

Analýza aktivity 

Ukazatele aktivity vypovídají o relativní vázanosti kapitálu v jednotlivých formách 

aktiv, tzn. dlouhodobých i krátkodobých. Prostřednictvím těchto ukazatelů podnik měří 

efektivnost hospodaření se svým majetkem. Ukazatele aktiv je možné vyjádřit v podobě 

obratu jednotlivých položek aktiv či pasiv nebo v podobě jejich doby obratu. Jejich neřízení 

ohrožuje likviditu podniku, proto musí být finanční controlling zaměřen na kapitál vázaný 

zejména v oběžném majetku. 
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Tab. 10: Ukazatele aktivity podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Ukazatele aktivity 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat celkových aktiv (počet obrátek) 1,57 1,77 1,40 1,26 1,19 

Doba obratu celkových aktiv (ve dnech) 232,59 205,86 260,06 288,73 308,01 

Obrat zásob (počet obrátek) 10,52 14,59 21,72 16,47 18,29 

Doba obratu zásob (ve dnech) 34,69 25,01 16,80 22,17 19,95 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 79,91 88,61 69,33 106,78 55,10 

Doba obratu závazků (ve dnech) 49,96 36,65 26,50 84,19 40,28 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 4, 5 a 6 

 

Obrat celkových aktiv (doba obratu celkových aktiv) 

Vzorec [26]: Obrat celkových aktiv = 
tržby

celková aktiva
   (16) 

Vzorec [26]: Doba obratu celkových aktiv = 
celková aktiva

tržby    65
 (17)  

Obrat celkových aktiv (viz vzorec 16) či doba obratu celkových aktiv (viz vzorec 17) 

jsou ukazatele, jenž měří intenzitu využití celkového majetku podniku. Obecně lze říci, že čím 

je hodnota ukazatele obratu celkových aktiv vyšší nebo hodnota ukazatele doby obratu 

celkových aktiv nižší, tím efektivněji je majetek podniku využíván. Minimální doporučovaná 

hodnota ukazatele obratu celkových aktiv je 1 [23], přičemž kolem této hodnoty se pohybují i 

oborové průměry v odvětví výroby nábytku, a to 0,98 v roce 2010 a 1 v roce 2011 [28]. 

Intenzita využívání aktiv v podniku je sice vyšší než oborový průměr, nicméně je nutné 

zmínit, že v pořádku není klesající trend tohoto ukazatele v posledních sledovaných letech 

(viz tab. 10 i graf na obr. 19). Upozorňuje na to, že podnik využívá svůj majetek se stále 

menší efektivností.  

Doba obratu zásob (obrat zásob) 

Vzorec [26]: Doba obratu zásob = 
zásoby

tržby    65
 (18) 

Vzorec [26]: Obrat zásob = 
tržby

zásoby
 (19) 

Doba obratu zásob (viz vzorec 18) či obrat zásob (viz vzorec 19) vyjadřuje, jak dlouho 

jsou zásoby v podniku vázány do doby jejich spotřeby či prodeje. Přičemž je žádoucí, aby se 

hodnota ukazatele doby obratu zásob v čase snižovala a hodnota ukazatele obratu zásob 

v čase zvyšovala. Doba obratu zásob se v podniku vyvíjí kolísavě. V roce 2010 byla rostoucí 

hodnota způsobena především meziročním zvýšením zásob o 70 %. Při zachování dané 

úrovně zásob v roce 2011 přispělo ke snížení hodnoty tohoto ukazatele meziroční zvýšení 
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tržeb o téměř 12 %. Průměrná doba obratu zásob za poslední 3 roky činí 20 dní. Vzhledem 

k faktu, že se jedná o podnik zabývající se výrobou nábytku, je možné zmínit, že tento časový 

horizont odpovídá náročnosti daného odvětví. To ale neznamená, že by podnik nemusel i 

nadále sledovat a analyzovat položky zásob a vyhodnocovat tak nezbytnost vázat v nich 

takové množství finančních prostředků. Zejména proto, že skutečná doba obratu zásob je 

často nadhodnocována tím, že tržby v ukazateli odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby do něj 

vstupují v pořizovacích cenách. 

Doba obratu pohledávek 

 Vzorec [26]: Doba obratu pohledávek = 
krátkodobé pohledávky

tržby    65
   (20) 

Doba obratu pohledávek (viz vzorec 20) ukazuje, jak dlouho je majetek podniku vázán 

v podobě pohledávek. Ukazatel doby obratu pohledávek značně převyšuje doporučenou 

hodnotu 14 až 21 dní, jež vyplývá z dodavatelsko-odběratelských vztahů. V roce 2010 byla 

rostoucí hodnota způsobena především meziročním zvýšením krátkodobých pohledávek o 

100 %. Z výpočtů uvedených v tab. 10 je patrné, že časové období, po které musí podnik 

čekat na inkaso plateb za své již vykázané tržby, je značně dlouhé. Průměrná doba obratu 

pohledávek za poslední 3 roky činí bezmála 80 dní. Tuto skutečnost zřejmě ovlivňuje 

obchodní politika podniku, resp. dohody s vybranými odběrateli na dnes už standardně 

dlouhých dobách splatnosti pohledávek, které činí 30 někdy i 60 dní. Navíc opožděnými 

platbami těchto odběratelů se doba obratu pohledávek může ještě prodlužovat. Delší 

průměrná doba inkasa pohledávek s sebou nese větší potřebu úvěrů, a tím i vyšší náklady.   

Doba obratu závazků 

Vzorec [26]: Doba obratu závazků = 
krátkodobé závazky

tržby    65
 (21) 

Doba obratu závazků (viz vzorec 21) ukazuje, jak rychle podnik splácí své závazky, 

tedy kolik dní čerpá dodavatelský úvěr od svých dodavatelů. Doba obratu závazků by měla 

dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. Ve sledovaném období je doba placení 

závazků kratší než doba inkasa pohledávek, což v dlouhodobém časovém horizontu může vést 

k druhotné platební neschopnosti. Obchodní politika podniku se však odráží jak v době obratu 

pohledávek, tak v době obratu závazků. Smluvené platební podmínky s dodavateli podniku 

navazují na dohodnutou dobu splatnosti pohledávek. Podnik využívá nestandardně dlouhé 

doby splatnosti svých závazků, které činí 30, 60 a u vybraných dodávek materiálu až 90 dní. 
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Měl by stále důsledně porovnávat dobu úhrady závazků s dobou inkasa pohledávek, neboť 

zmíněný nesoulad přímo ovlivňuje likviditu podniku. Pro podnik by bylo mnohem 

výhodnější, kdyby pohledávky i zásoby financovala dodavatelskými úvěry.    

Výše uvedené ukazatele doby obratu oběžných aktiv však mají určité slabiny. Tržby 

jsou položkou výkazu zisku a ztráty a odrážejí výsledek celoroční aktivity, zatímco zásoby, 

krátkodobé pohledávky a závazky postihují stav k jednomu okamžiku. Pro získání přesnějšího 

obrazu aktivity podniku je proto lepší použít průměrných údajů stavu uvedených složek 

oběžných aktiv. Z tab. 11 je patrné, že výše uvedené hodnoty nadhodnotily dobu obratu 

zejména krátkodobých pohledávek a závazků.  

Tab. 11: Zpřesnění ukazatelů aktivity podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Ukazatele aktivity 2007 2008 2009 2010 2011 

Stav zásob - roční průměr 12 183 8 756 5 035 4 264 5 300 

Stav pohledávek  - roční průměr 27 682 24 462 18 754 19 452 20 170 

Stav závazků - roční průměr 23 071 12 698 7 554 12 703 15 489 

Obrat zásob (počet obrátek) 9,14 11,55 13,56 20,79 18,00 

Doba obratu zásob (ve dnech) 39,92 31,62 26,92 17,55 20,28 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 90,72 88,33 100,27 80,09 77,16 

Doba obratu závazků (ve dnech) 75,61 45,85 40,38 52,30 59,25 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v tab. 11 a příloze 6 

 

 

Obr. 19: Vývoj ukazatelů aktivity podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 (ve dnech) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů uvedených v tab. 10 a 11 

Analýza zadluženosti a finanční stability 

Ukazatele zadluženosti slouží podniku jako indikátory jeho úvěrového zatížení. 

Vypovídají o tom, jak velká část majetku je financována z cizích zdrojů. Je naprosto zřejmé, 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2007 2008 2009 2010 2011

Doba obratu zásob

Doba obratu pohledávek

Doba obratu závazků

Doba obratu celkových aktiv



59 
 

že čím více je podnik zadlužený, tím vyšší riziko na sebe bere, neboť své závazky musí 

splácet bez ohledu na to, jak se mu právě daří. Obvykle je však určitá výše zadlužení pro 

podnik užitečná. Zejména proto, že cizí zdroje jsou levnější než vlastní kapitál, neboť úroky 

z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku. Druhou otázkou je struktura dluhů, kdy 

platí, že krátkodobý cizí kapitál je levnější než dlouhodobý cizí kapitál. Finanční controlling 

je tedy nutné zaměřit na udržení optimálního poměru jak vlastních a cizích zdrojů, tak 

dlouhodobých a krátkodobých zdrojů. 

Tab. 12: Ukazatele zadluženosti podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Ukazatele zadluženosti [v %] 2007 2008 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 47,92 31,63 26,75 43,66 46,89 

Koeficient zadluženosti 92,01 46,26 36,52 79,07 89,12 

Úrokové krytí*  16,79 11,23 -4,74 17,39 6,58 

Cash flow úrokové krytí* 19,20 -8,10 48,83 59,71 8,74 

Dlouhodobá zadluženost 13,05 13,83 10,40 5,95 30,08 

Běžná zadluženost 34,86 17,81 16,36 37,72 16,80 

Stupeň oddlužení  28,39 -19,75 121,57 37,83 24,27 

* není uvedeno v % 

     
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 4, 5 a 7. 

 

Celková zadluženost  

Vzorec [23]: Celková zadluženost (vybavenost cizím kapitálem) =  
cizí zdroje

celková aktiva
 (22) 

Celková zadluženost (viz vzorec 22) je ukazatelem věřitelského rizika. Vyjadřuje, 

míru krytí majetku zdroji věřitelů. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím se riziko 

věřitelů zvyšuje. Optimální míra celkové zadluženosti se pohybuje od 30 do 50 %, přičemž je 

nutné respektovat příslušnost k odvětví a schopnost splácet úroky plynoucí z dluhů. Z tab. 12 

i z grafu na obr. 20 je patrné, že celková zadluženost podniku v prvních třech sledovaných 

letech klesala, přičemž v posledních dvou obdobích se opět vyšplhala nad úroveň 40 %. 

V roce 2009 byl pokles celkové zadluženosti ovlivněn především meziročním snížením 

krátkodobých závazků z obchodního styku, a to o více než 50 %. V roce 2010 je zvýšení 

celkové zadluženosti ovlivněno pro změnu meziročním zvýšením krátkodobých závazků 

z obchodního styku, a to o více než 300 %. V roce 2011 opět dochází k 50% meziročnímu 

poklesu krátkodobých závazků, nicméně podnik získává od banky dlouhodobý úvěr 

přesahující 20 mil. Kč. Podnik tedy k financování svého majetku využívá jak vlastní, tak 

z velké části také cizí kapitál. 

 



60 
 

Koeficient zadluženosti  

Vzorec [18]: Koeficient zadluženosti = 
cizí zdroje

vlastní kapitál
 (23) 

Koeficient zadluženosti (viz vzorec 23) poměřuje cizí a vlastní kapitál, čímž vyjadřuje, 

jaká část vlastního kapitálu podniku je zatížena dluhy. Má podobnou vypovídací schopnost 

jako ukazatel celkové zadluženosti. Oba ukazatele rostou nebo klesají s tím, jak roste nebo 

klesá poměr dluhů ve finanční struktuře podniku. Tento ukazatel je významný pro podnik 

v případě žádosti o nový úvěr, neboť právě podle něj se banka rozhoduje, zda úvěr poskytne 

či nikoli. 

Úrokové krytí 

Vzorec [18]: Úrokové krytí = 
 B T

nákladové úroky
 (24) 

Vzorec [18]: Cash flow úrokové krytí = 
cash flow z provozní činnosti

nákladové úroky
 (25) 

Úrokové krytí (viz vzorec 24) informuje podnik o tom, kolikrát zisk převyšuje placené 

úroky. Obvykle je uváděno za postačující hodnotu, jsou-li úroky pokryty ziskem 3 krát až 6 

krát. Nicméně taková doporučení je potřeba přijímat rezervovaně. Jak je z tab. 12 i grafu na 

obr. 20 na první pohled zřejmé, nejhorší situace zavládla v roce 2009, kdy hospodaření 

podniku bylo ztrátové, čímž se ukazatel úrokového krytí propadl do záporné hodnoty. 

V posledních dvou letech podnik nemá potíže s vytvářením potřebného zisku pro krytí úroků 

z půjček. Nicméně ukazatel úrokového krytí vykazuje klesající tendenci, přičemž by neměl 

klesnout pod hodnotu 5. Lze tedy konstatovat, že dochází prostor pro další zadlužování 

podniku, zejména bankovními úvěry. V rámci finančního controllingu je vhodným doplňkem 

výše uvedeného ukazatele úrokové krytí sestavené na bázi cash flow, kde zisk v čitateli 

nahrazuje cash flow z provozní činnosti (viz vzorec 25). Ukazuje, že rovněž čistý peněžní tok 

z provozní činnosti podniku dostatečně pokryje placené úroky z úvěrů. 

Dlouhodobá a běžná zadluženost 

Vzorec [18]: Dlouhodobá zadluženost = 
dlouhodobé cizí zdroje

celková aktiva
 (26) 

Vzorec [18]: Běžná zadluženost = 
krátkodobé cizí zdroje

celková aktiva
 (27) 

Dlouhodobá a běžná zadluženost (viz vzorec 26 a 27) vyjadřuje, jaká část majetku je 

zatížena dluhy dlouhodobými nebo krátkodobými. Umožňují nalézt optimální poměr mezi 
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dlouhodobými a krátkodobými cizími zdroji. Krátkodobé cizí zdroje znamenají pro podnik 

podstatně vyšší riziko, neboť podnik je musí brzy splatit. Dlouhodobé cizí zdroje jsou sice 

méně rizikové, ale ono menší riziko je zaplaceno vyšší cenou dlouhodobých zdrojů 

financování. Z tab. 12 je patrné, jak se dlouhodobá i běžná zadluženost ve sledovaném období 

vyvíjela. Přičemž ve srovnání s rokem 2007 je situace v roce 2011 naprosto opačná. Podnik se 

z 30 % přiklonil k méně rizikovým, nicméně dražším dlouhodobým dluhům.  

Stupeň oddlužení 

Vzorec [18]: Stupeň oddlužení = 
cash flow z provozní činnosti

   í       
 (28) 

Stupeň oddlužení (viz vzorec 28) vypovídá o schopnosti podniku vyrovnávat vzniklé 

závazky z vlastní finanční síly. Někdy bývá interpretován jako převrácená hodnota doby 

návratnosti úvěru. Doporučená hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí 20 – 30 %, přičemž 

stupni oddlužení ve výši 20 % odpovídá doba splatnosti úvěru 5 let [18]. 

 

Obr. 20: Vývoj ukazatelů zadluženosti podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 (v % s výjimkou *) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů uvedených v tab. 12 

 

Pro monitorování dlouhodobé finanční stability podniku je obvykle vhodné využít 

několik ukazatelů, jež udávají vztah mezi majetkovou a finanční strukturou podniku.  

Kvóta vlastního kapitálu  

Vzorec [18]: Kvóta vlastního kapitálu (vybavenost vlastním kapitálem) = 
vlastní kapitál

celková aktiva
 (29) 

Kvóta vlastního kapitálu (viz vzorec 29) je vyjádřena podílem vlastního kapitálu na 

celkovém majetku podniku, čímž vyjadřuje jeho finanční nezávislost. Je doplňujícím 
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ukazatelem celkové zadluženosti podniku, z kterého vyplývá, že podnik k financování svého 

podnikání využívá jak vlastní, tak cizí zdroje. V posledních dvou sledovaných letech je 

majetek podniku financován z 50 % vlastními a z 50 % cizími zdroji, což lze považovat za 

optimální. Nicméně hodnoty tohoto ukazatele jsou o dost nižší než oborový průměr v odvětví 

výroby nábytku, jenž činil v roce 2010 něco přes 60 % a v roce 2011 téměř 70 % [28]. 

Nezbytné je tedy sledovat další vývoj tohoto ukazatele v čase, neboť jeho klesající tendence 

v posledních třech letech může signalizovat oslabení finanční stability podniku. 

Tab. 13: Ukazatele finanční stability podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Ukazatele finanční stability [v %] 2007 2008 2009 2010 2011 

Kvóta vlastního kapitálu 52,08 68,37 73,25 55,22 52,61 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv 198,32 238,26 207,23 151,32 157,15 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 158,58 198,18 181,48 136,61 99,98 

Majetkový koeficient (finanční páka)*  1,92 1,46 1,37 1,81 1,90 

Ziskový účinek majetkového koeficientu* 1,81 1,33 1,65 1,71 1,61 

* není uvedeno v % 

     
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 4, 5 a 6 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv  

Vzorec [18]: Dlouhodobé krytí stálých aktiv = 
vlastní kapitál   dlouhodobé cizí zdroje

stálá aktiva
 (30) 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv (viz vzorec 30) vypovídá o krytí stálých aktiv 

dlouhodobým kapitálem. Platí zde zlaté bilanční pravidlo, jež doporučuje krýt stálá aktiva 

podniku dlouhodobými zdroji, což je splněno při hodnotě ukazatele 1 (100 %) [23]. Z výpočtu 

v tab. 13 i z grafu na obr. 21 lze vidět, že hodnota tohoto ukazatele ve sledovaném období 

kolísá, přičemž v posledních dvou letech se drží nad 150 %. Znamená to, že podnik je 

překapitalizován. Má vyšší podíl čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech, což 

představuje jakýsi „polštář“ pro operativní řízení likvidity podniku. Otázkou je, zda zmíněný 

„polštář“ není nadbytečný. V takovém případě je sice podnik finančně stabilní, ale velkou část 

oběžného majetku financuje dlouhodobým kapitálem, který je dražší.     

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 

Vzorec [18]: Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem = 
vlastní kapitál

stálá aktiva
 (31) 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem (viz vzorec 31) je obdobou předchozího 

ukazatele, který však vypovídá o krytí dlouhodobého majetku podniku vlastním kapitálem. 

Dlouhodobý majetek, jenž slouží podniku dlouhodobě k podnikání, by měl být z větší části 
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financován vlastním kapitálem. Nezbytnost splácet dluhy tak neohrozí podnik v jeho dalším 

podnikání. Z tab. 13 je patrné, že v minulosti podnik využíval vlastní kapitál i ke krytí 

oběžného majetku. Nicméně klesající trend tohoto ukazatele a jeho hodnota v roce 2011 

svědčí o tom, že podnik dává přednost výnosům před finanční stabilitou.    

Majetkový koeficient  

Vzorec [21]: Majetkový koeficient (finanční páka) = 
celková aktiva

vlastní kapitál
 (32) 

Vzorec [29]: Ziskový účinek majetkového koeficientu =  
 BT

 B T
  majetkový koeficient (33) 

Majetkový koeficient (viz vzorec 32) představuje převrácenou hodnotu kvóty 

vlastního kapitálu. Vyjadřuje tzv. finanční páku, jež vede ke zvyšování rentability vlastního 

kapitálu. Měl by management podniku motivovat k nalezení rovnováhy mezi klady a zápory 

využití dluhového financování. Cílem podniku by mělo být dosažení poměru, jež zabezpečí 

maximální výnosnost kapitálu. Z výpočtů uvedených v tab. 13 je zřejmé, že ziskový účinek 

finanční páky vypočtený dle vzorce 33 je vyšší než 1. Lze tedy konstatovat, že využití cizích 

zdrojů výnosnost vlastního kapitálu zvyšuje.  

 

Obr. 21: Vývoj ukazatelů finanční stability podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 (v % s výjimkou *) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů uvedených v tab. 13 

4.5.6 Du Pontův pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

Smyslem Du Pontova pyramidového rozkladu je rozložení ukazatele rentability 

vlastního kapitálu na dílčí analytické ukazatele tak, aby bylo možné objasnit, co konkrétně 

v daném roce způsobilo změnu vrcholového syntetického ukazatele. Přičemž z pohledu 

finančního controllingu může být identifikace i analýza těchto změn předpokladem zpětného 
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působení kontroly na rozhodování a řízení podniku. Využitím multiplikativní metody lze 

rentabilitu vlastního kapitálu rozložit na součiny ukazatelů (viz vzorec 34), jako je ziskové 

rozpětí, obrat celkových aktiv a poměr celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. 

Vzorec [18]: Rentabilita vlastního kapitálu (RO ) = 
 AT

tržby
 

tržby

celková aktiva
  

celková aktiva

vlastní kapitál
 (34) 

Tab. 14: Rozklad rentability vlastního kapitálu podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Ukazatele [v %] 2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 16,51 9,33 -5,53 8,00 11,39 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) (s EAT) 8,60 6,38 -4,05 4,42 5,99 

 - Rentabilita tržeb (ROS) 5,48 3,60 -2,89 3,49 5,06 

 - Obrat celkových aktiv (počet obrátek) 1,57 1,77 1,40 1,26 1,19 

Majetkový koeficient (finanční páka)* 1,92 1,46 1,37 1,81 1,90 

* není uveden v %; EAT - čistý zisk 
     

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 4, 5 a 6 

 

Tab. 14 i příloha 10 názorně ukazuje, co ve sledovaných letech ovlivnilo jednak 

propad rentability do záporných čísel a její následné zvýšení. Pokles rentability vlastního 

kapitálu v roce 2009 byl způsoben poklesem všech uvedených ukazatelů, především však 

snížením ziskových marží na úroveň -2,89 %. Ziskové marže byly sníženy zejména poklesem 

objemu tržeb v důsledku omezené poptávky po produktech podniku. V posledních dvou 

letech se však situace otáčí a zisková marže začíná stoupat a téměř dosahuje hodnoty z roku 

2007. Ukazatel obratovosti aktiv vyjma roku 2008, kdy dosahuje svého maxima, vykazuje 

klesající tendenci. To může signalizovat neefektivní využití aktiv v podniku. Jeho zlepšení by 

přineslo zvýšení rentability vlastního kapitálu. Ukazatel finanční páky od roku 2009, kdy 

dosahuje svého minima, opět roste. Zvýšení zadluženosti podniku tak v posledních dvou 

sledovaných letech určitě přispělo ke zvýšení rentability vlastního kapitálu.  
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5 Návrhy na zpřesnění systému finančního controllingu 

v podniku ZK Design a.s. 

ZK Design je podnik s dobrým finančním zdravím. Ve sledovaných letech vykazuje 

dostatečnou finanční stabilitu a dobré platební schopnosti. K financování svých aktivit podnik 

využívá jak vlastní, tak cizí kapitál. Zadluženost podniku zde ovlivňuje jak věřitelské riziko, 

tak i výnosnost podniku. Její zvýšení, jež nelze považovat za jednoznačně pozitivní vývojový 

trend, v posledních letech určitě přispělo ke zvýšení rentability vlastního kapitálu. Zároveň je 

nutné podotknout, že v letech 2008 a 2009, kdy hospodářstvím zavládla krize, se podniku ZK 

Design podařilo včas reagovat na výrazně zhoršené podmínky. Přijatými opatřeními, jež 

spočívala především ve snížení nákladů a stavu pracovníků, se podniku podařilo eliminovat 

nepříznivý vliv krize, jejíž vinou došlo k výraznému snížení objemu výroby. Rovněž poslední 

sledované období je ovlivněno poklesem celkové poptávky nejen na tuzemském trhu, ale 

poklesem exportních příležitostí vůbec. Důsledkem toho podnik nedosahuje úrovně odbytu, 

objemu tržeb ani ziskovosti z let 2006 až 2007. Nicméně management podniku vyvíjel 

dostatečný tlak na hledání veškerých zdrojů úspor a skrytých rezerv. Proto, i přes tyto 

negativní jevy vyplývající z hospodářské krize, podnik v následujícím období dosáhl velmi 

dobrých výsledků. Vytvořil si tak pro další náročné období dobrou výchozí pozici. 

Z výsledků finanční analýzy však také vyplývá velká potřeba věnovat se řízení aktiv a 

jejich zhodnocování, naplňování požadovaných vlastnických finančních ukazatelů a 

operativních ukazatelů likvidity a aktivity. Pro potřeby manažerského řízení podniku se proto 

v rámci finančního controllingu navrhuji primárně zaměřit na: 

 bilanční optimalizaci, 

 optimalizaci zadluženosti, 

 řízení vlastnických ukazatelů, 

 řízení operativních ukazatelů likvidity a aktivity, 

 zpřesnění finančního plánu. 

Bilanční optimalizace 

Bilanční optimalizace spočívá v zajištění dlouhodobě „zdravé“ vyváženosti rozvahy 

podniku. Jak prokázala i světová hospodářská krize, bilanční pohled představuje podstatnou 

část průběžného controllingu v podniku, přičemž je zásadním pro uchování důvěry a 
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finančního zdraví podniku. Úkolem finančního controllingu v tomto případě ovšem není 

pracovat pouze s rozvahou vycházející z účetnictví, jež bývá mnohdy zkreslující. Obvykle je 

nezbytné přehodnotit určité hodnoty stálých i oběžných aktiv tak, aby rozvaha poskytovala 

věrný a poctivý obraz o majetku podniku a zdrojích jeho krytí. Struktura rozvahy, řízení 

jednotlivých položek a její horizontální a vertikální vyváženost jsou hlavními faktory, na 

jejichž základě se posuzuje zdraví podniku. Management podniku se proto musí soustředit na 

uřízení zdravé bilance podniku a tvorbu volného cash flow. 

Optimalizace zadluženosti 

Míra zadluženosti patří rovněž mezi ukazatele, které je potřeba řídit v dlouhodobém 

horizontu. Podnik k financování svého majetku využívá jak vlastní, tak z velké části také cizí 

kapitál. Celková zadluženost podniku v posledních dvou sledovaných letech roste, čímž 

přispívá ke zvyšování rentability vlastního kapitálu podniku. Nicméně její rostoucí trend nelze 

považovat za pozitivní. Ačkoliv podnik zatím nemá potíže s vytvářením potřebného zisku a 

čistého peněžního toku z provozní činnosti pro krytí úroků z půjček, dochází mu prostor pro 

další zadlužování podniku, zejména bankovními úvěry. Pro management podniku to znamená 

nalézt a především v dlouhodobém horizontu udržet rovnováhu mezi využitím vlastního 

kapitálu a dluhového financování, a to z několika hledisek. Z pohledu účelovosti cizích zdrojů 

a vyplývajícího časového horizontu (krátkodobé, dlouhodobé), z pohledu minimalizace rizika 

a maximalizace efektu plynoucího z podmínek dluhového financování (minimální úroky, 

maximální lhůty pro nakládání s cizími zdroji, zhodnocování efektivity tzv. finanční páky). 

Řízení vlastnických ukazatelů 

Úkolem finančního controllingu je trvale vyhodnocovat a řídit ukazatele, jež jsou 

z dlouhodobého horizontu důležité pro majitele i management podniku, a to zejména 

s ohledem na výnosnost vloženého kapitálu majitelů podniku.  Zcela zásadním ukazatelem 

pro majitele podniku je míra zhodnocování jejich kapitálu, tzv. rentabilita vlastního kapitálu. 

Přičemž dalšími stěžejními ukazateli výnosnosti je rentabilita celkového kapitálu, rentabilita 

tržeb a rentabilita nákladů. Pro management podniku je důležité v dlouhodobém horizontu 

udržet rostoucí trend ukazatelů rentability, jež se navíc v případě výnosnosti celkových aktiv a 

vlastního kapitálu pohybují nad oborovými průměry v odvětví výroby nábytku. Pro 

management podniku je rovněž důležité sledovat strukturu i výši nákladů, jež souvisí s jeho 

podnikáním, neboť ty ovlivňují hodnoty ukazatelů rentability tržeb a nákladů.  
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Řízení operativních ukazatelů aktivity a likvidity 

Do skupiny ukazatelů, jež nazýváme ukazatele aktivity sledující rozhodující operativní 

aktivity podniku, patří obrat celkových aktiv, zásob, pohledávek a závazků. Z ukazatelů 

aktivity je na první pohled patrné, že se podniku moc nedaří efektivně využívat a řídit veškeré 

složky aktiv. Největší potenciál ke zlepšování je vidět u oběžných aktiv podniku, zejména pak 

krátkodobých pohledávek a závazků. Průměrná doba obratu zásob za poslední 3 roky činí 20 

dní. Přičemž lze říci, že tento časový horizont je pro výrobní podnik obvyklý. Nicméně to 

neznamená, že by podnik nemusel i nadále sledovat a analyzovat položky zásob a 

vyhodnocovat tak nezbytnost vázat v nich takové množství finančních prostředků. Průměrná 

doba obratu pohledávek za poslední 3 roky činí okolo 80 dní. Tuto skutečnost ovlivňuje jak 

obchodní politika podniku, tak opožděné platby odběratelů. Podnik má zavedený systém 

řízení pohledávek, jenž začíná již v momentě prvního kontaktu se zákazníkem a končí 

řešením platebních potíží zákazníků právní cestou. Pravidelně sleduje a vyhodnocuje stav 

celkových pohledávek včetně pohledávek po splatnosti (do 30 dní) a měří dobu obratu 

pohledávek. Průměrná doba obratu závazků za poslední 3 roky činí okolo 50 dní. V podniku 

je tak doba splácení závazku kratší než doba inkasa pohledávek, což může v dlouhodobém 

horizontu vést k druhotné platební neschopnosti. Z důvodu optimalizace cash flow by podnik 

měl dosáhnout toho, aby průměrná doba inkasa pohledávek byla kratší než doba splácení 

závazků.  

Řízení ukazatelů aktivity, resp. řízení oběžných aktiv v podniku zásadním způsobem 

ovlivňuje rovněž jeho likviditu. Z ukazatelů likvidity vyplývá, že podnik je schopen dostát 

svým závazkům. Nicméně vyšší hodnoty těchto ukazatelů jsou možná příznivější pro věřitele 

podniku, nicméně mohou svědčit o neefektivním využití do podniku vložených prostředků. 

Vázání finančních prostředků v aktivech, které nepřinášejí žádoucí zhodnocení, nepříznivě 

ovlivňuje ziskovost podniku. Pro management podniku je tedy důležité monitorovat a 

vyhodnocovat vývoj ukazatelů aktivity s konektivitou na ukazatele likvidity. 

S ohledem na výše uvedená doporučení týkající se oblastí, jimž by měl podnik věnovat 

zvýšenou pozornost, byly vybrány finanční ukazatele, jejichž vývoj by měl podnik periodicky 

sledovat a vyhodnocovat. Hrají při stanovování podnikových cílů důležitou úlohu již při 

plánování, a nikoliv až při srovnávání očekávané skutečnosti s dosaženou skutečností nebo 

dosaženou skutečností se skutečností minulého roku.  



68 
 

Tab. 15: Návrh finančních ukazatelů pro finanční controlling v podniku ZK Design 

FINANČNÍ UKAZATELE Doporučení 

2011   2012   2012/2011   2013   2013/2012 

Skutečnost 
Očekávaná Dosažená 

Odchylka Odchylka 
Očekávaná Dosažená 

Odchylka Odchylka 
skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost 

Li
kv

id
it

a 

Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč)   24 460 18 604       26 383       

Okamžitá likvidita 0,2 - 1,0 1,36 0,66       1,30       

Pohotová likvidita 1,0 - 1,5 2,42 1,76       2,64       

Běžná likvidita 1,5 - 2,5 2,81 2,10       3,03       

Likvidita z cash flow   0,68 0,54       0,90       

R
en

ta
b

ili
ta

 

ROA (s EBIT) (v %)   8,56 10,84       15,52       

ROE (s EAT) (v %)   11,39 13,49       15,44       

ROS (s EAT) (v %)   5,06 6,19       7,92       

ROC (s EAT) (v %)   5,05 6,43       8,59       

CF ROA (v %)   11,38 11,72       15,05       

CF ROE (v %)   21,63 19,68       21,25       

CF ROS (v %)   9,6 9,03       10,90       

A
kt

iv
it

a 

Obrat celkových aktiv (krát) ≥ 1 1,19 1,30       1,38       

Doba obratu celkových aktiv (ve dnech) ≤ 360 308,01 281,09       264,39       

Obrat zásob (krát)   18,00 18,99       21,40       

Doba obratu zásob (ve dnech)   20,28 19,22       17,06       

Doba obratu pohledávek (ve dnech) ≤ 21 77,16 69,56       59,70       

Doba obratu závazků (ve dnech) ≤ 21 59,25 43,41       34,11       

Za
d

lu
že

n
o

st
 

Celková zadluženost (v %) 30 - 50 46,89 40,42       29,17       

Kvóta vlastního kapitálu (v %) 50 - 70 52,61 59,58       70,83       

Koeficient zadluženosti (v %)   89,12 67,84       41,19       

Úrokové krytí (krát) ≥ 6 6,58 11,90       12,53       

Dlouhodobé krytí stálých aktiv (v %) ≥ 100 157,15 146,11       171,24       

Finanční páka   1,90 1,68       1,41       

Ziskový účinek finanční páky ≥ 1 1,61 1,54       1,30       

Stupeň oddlužení (v %) 20 - 30 24,27 29,01       51,59       

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů z podniku ZK Design    
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Pro tyto účely byly k těmto vybraným finančním ukazatelům v součinnosti 

s finančním ředitelem podniku stanoveny rovněž hodnoty očekávané skutečnosti pro 

následující období. Tab. 15 znázorňuje přehled vybraných ukazatelů, včetně hodnot dosažené 

skutečnosti z roku 2011 a očekávané skutečnosti v roce 2012 a 2013. Hodnoty dosažené 

skutečnosti z roku 2012 nejsou k datu zpracování tohoto návrhu dostupné. 

Domnívám se, že řízení podniku za pomoci výše uvedeného by mohlo přispět ke 

zlepšení informovanosti managementu podniku tak, aby mohl lépe rozhodovat a efektivněji 

řídit provoz podniku. V konečném důsledku to pak může vést ke zlepšení hospodářské situace 

podniku, ale hlavně k dosažení strategických vizí a cílů, které si management podniku 

stanovil. 

Zpřesnění finančního plánu 

Podstatou controllingu v podniku je ukázat managementu jak svými rozhodnutími 

dokáží využít disponibilní zdroje podniku, které vynakládají náklady a dosahují výnosy, 

potažmo jak se jim daří dosahovat stanovených strategických cílů. Aby mohli porovnávat 

aktuální situaci s očekávaným předpokladem, musí existovat systém podnikového plánování a 

podnikový plán.  

Úzké místo v procesu podnikového plánování představuje plán prodeje. Z plánu 

prodeje vychází celá řada dílčích operativních podnikových plánů, na jejichž podkladě pak 

vzniká roční finanční plán. Ke zpřesnění plánu prodeje a potažmo ročnímu finančnímu plánu 

by určitě přispělo marketingové plánování. V podniku je marketingový plán více méně 

součástí strategického podnikatelského záměru, proto není pravidelně ročně aktualizován a 

není zpracován v potřebném rozsahu pro zpřesnění plánu prodeje. V závislosti na cílech 

podniku navrhuji plán marketingu doplnit o stanovení nejvhodnější skladby marketingových 

aktivit, resp. komunikačního mixu. A to tak, aby realizace těchto marketingových aktivit 

dovedla podnik s co možná nejvyšší pravděpodobností a co nejefektivněji ke splnění 

stanovených marketingových cílů. Přičemž marketingový mix musí podnik poskládat tak, aby 

získal konkurenční výhodu, jinak hrozí, že se zákazníci obrátí na konkurenci. Navíc je 

nezbytné rozpracování marketingových aktivit i marketingového mixu do konkrétních aktivit 

a úkolů tzv. akčních programů. Vyhodnocovat výsledky plnění cílů marketingového plánu by 

pak mělo probíhat minimálně čtvrtletně.  
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Ke zpřesnění plánu prodeje a potažmo ročního finančního plánu podniku by rovněž 

přispěly exaktní informace o úspěšnosti či neúspěšnosti zpracovaných nabídek. Vzhledem 

k tomu, že podnik zpracovává kalkulace mimo podnikový ERP systém, unikají mu tak 

stěžejní informace jak o kalkulovaných cenách, tak o tom, kolik takto zpracovaných nabídek 

se v konečném důsledku realizovalo či nikoliv a z jakého důvodu. Důvody, proč podnik ke 

zpracování nabídkových kalkulací nevyužívá podnikový ERP systém, spočívají zejména 

v datovém zatížení ERP systému a časové náročnosti v něm kalkulaci ceny připravit. Řešením 

by však bylo formulář kusovníku výrobní zakázky doplnit o jedno povinné pole, a to 

souhrnnou kalkulovanou cenu v nabídce. Přičemž pro hodnocení úspěšnosti či neúspěšnosti 

zpracovaných nabídek by stačila jednoduchá evidence, tzv. číselník nabídek v programu MS 

Excel, v němž se nabídkové kalkulace také zpracovávají. Jednalo by se o číselný seznam 

nabídek s uvedením předmětu nabídky, kalkulované ceny, zákazníka, termínu platnosti 

nabídky, zodpovědné osoby, stavu nabídky (vyhráno prohráno) a důvodem (výhry prohry). 

Z výše uvedenými návrhy na zpřesnění finančního plánu jsou spojené minimální náklady, 

přičemž marketingové a obchodní oddělení získá důležité informace pro plánování a řízení 

svých aktivit. 

5.1.1 Zavedení nástroje Business Intelligence 

Vzhledem k tomu, že podnik nevyužívá výstupů zejména pro operativní controlling ze 

systému Infor SyteLine, navrhuji zavedení a využití nástroje Business Intelligence, jež lze 

definovat jako jednu ze součástí manažerského informačního systému. Nabídka nástrojů 

Business Intelligence se v posledních letech stále více zaměřuje na segment malých a 

středních firem, proto lze najít na trhu celou řadu dodavatelů připravených tyto nástroje 

v podniku implementovat.  

Úvaze o zavedení nástroje Business Intelligence musí předcházet vymezení jeho 

obsahu. Je nutné přesně definovat hlavní firemní procesy, způsob jejich řízení, odpovědné 

pracovníky a nakonec parametry, které budou v rámci jednotlivých procesů vyhodnocovány. 

Základním předpokladem je pak správnost a úplnost dat, která zpravidla pocházejí 

z podnikového ERP systému. Důležitým krokem je proto analýza možnosti ERP systému, 

jejímž výsledkem bude seznam požadavků, které není možné pomocí ERP systému uspokojit, 

případně seznam dalších externích zdrojů dat. Tyto požadavky by měly tvořit základ 

poptávkové dokumentace.  
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Nabídka nástrojů Business Intelligence na trhu je skutečně široká, nejen co do 

nabízené funkcionality, ale i ceny řešení. Přiměřenost možnostem a požadavkům podniku je 

tak hlavním kritériem pro výběr řešení. Součástí funkcionality většiny nástrojů Business 

Intelligence je analýza historických dat prostřednictvím nahlížení podle nejrůznějších kritérií, 

rozpadu souhrnného ukazatele na dílčí ukazatele a podrobnosti i možnost využívat 

plnohodnotné podnikové plánování. Ať už se podnik ZK Design rozhodne využít 

manažerskou nástavbu vlastního ERP systému Infor SyteLine WorkBench, řešení známé 

značky Microsoft či jiného dodavatele, získá cenný nástroj, jenž podpoří jak strategickou, tak 

operativní úroveň řízení podniku. Podnik tak získá řešení pro potřeby plánování s následnou 

analýzou odchylek a reportingu s důrazem na hodnocení rentability výrobních zakázek a 

efektivnosti hospodaření podniku jako celku i jednotlivých středisek. 

Hlavní přínosy zavedení Business Intelligence v podniku 

Hlavní přínosy zavedení manažerského nástroje Business Intelligence v podniku ZK 

Design spočívají především v(e): 

 okamžitém přístupu k datům z podnikového ERP systému Infor SyteLine, 

 vytvoření standardizovaných finančních výstupů pro potřeby řízení podniku, 

 zrychlení, zjednodušení a rozšíření přístupu k finančním ukazatelům v podniku,  

 zajištění dostupnosti standardizovaných finančních výstupů na podnikovém 

intranetu (forma webových reportů), 

 zajištění finančního reportingu bez nutnosti napojení na ERP systém Infor 

SyteLine, 

 informační provázanosti plánu a skutečnosti, porovnávání výsledků jak celého 

podniku, tak jednotlivých středisek, zpřesnění manažerských informací a rychlém 

vyhledávání příčin odchylek. 

Hlavní úskalí zavedení Business Intelligence v podniku 

Ačkoliv existuje množství přínosů a výhod ve prospěch zavedení nástroje Business 

Intelligence v podniku ZK Design, je zřejmé, že existují i některá rizika a nevýhody, které 

jsou předvídatelné a kterým takto management podniku může při zavádění tohoto nástroje 

zabránit. Rizika, se kterými je nutné počítat, spočívají především v(e): 
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 finanční náročnosti zavedení nástroje Business Intelligence, kdy majitelé podniku 

resp. management podniku nebude chtít investovat, 

 špatné specifikaci či definici zadání resp. požadavků ze strany podniku, zejména 

v případě, kdy se na definici zadání a výstupů ze systému nebudou podílet 

odpovědní pracovníci, 

 nerealizovatelnosti potřebných výstupů z nástroje Business Intelligence spočívající 

v omezených možnostech tohoto nástroje v určité oblasti, čímž nebude možné 

získat požadované informace a výstupy, 

 vygenerování velkého počtu reportů, a tím zahlcení odpovědných pracovníků, 

 neochotě odpovědných pracovníků měnit zažité postupy, jejich rezistencí vůči 

novým technologiím, 

 neochotě odpovědných pracovníků se uvolnit od svých běžných pracovních 

povinností tak, aby se mohli věnovat zavedení Business Intelligence v podniku. 

Náklady spojené se zavedením Business Intelligence v podniku   

Stanovení ceny je při implementaci informačních systému obecným problémem. 

Zatímco cena licencí se dá lehce vyčíslit, náklady na zavedení, tzn. časová náročnost 

vynásobená hodinovou sazbou konzultanta dodavatele řešení, se velice těžko odhadují 

předem. Proto je nezbytné před samotným podpisem smlouvy na dodávku řešení Buseniss 

Intelligence co nejpřesněji vymezit rozsah projektu, případě provést další nezávaznou 

analýzu, jejímž výstupem budou jednotlivé varianty rozsahu implementace a její ceny. 

Tab. 16: Orientační kalkulace nákladů pro zavedení Business  ntelligence v podniku 

Kalkulace nákladů pro zavedení Business Intelligence - dílčí logické celky Cena 

Licence Business Intelligence (pack pro 5 uživatelů)                 120 000 Kč  

Vytvoření výstupů z Business Intelligence                   80 000 Kč  

Zaškolení klíčových zaměstnanců                   30 000 Kč  

Náklady na zavedení Business Intelligence                230 000 Kč  

Roční podpora - 20 % z ceny licencí                   24 000 Kč  

Náklady v prvním roce užívání Business Intelligence                254 000 Kč  

  
Pravidelné roční náklady užívání Business Intelligence - roční podpora                   24 000 Kč  

Zdroje: Vlastní zpracování 

 

Vyčíslení nákladů je pouze orientační. Náklady na zavedení Business Intelligence se 

mohou lišit, a to jak v závislosti na vybraném řešení a jeho dodavateli, tak v závislosti na 
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složitosti požadovaných výstupů. V nákladech rovněž nejsou započítány náklady v podobě 

vlastních pracovníků podílejících se na tvorbě výstupů z Business Intelligence. 

Zavedení nástroje Business Intelligence v podniku nelze realizovat s cílem ušetřit 

náklady ve finančním controllingu, ale s cílem být včas a přesně informováni o ziskovosti 

jednotlivých výrobních zakázek a vývoji finančních ukazatelů, a to s možností velmi brzy 

reagovat na vývoj současné ekonomické situace.    
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ZÁVĚR 

Dá se říci, že stěžejním úkolem managementu podniku je zvyšovat ziskovost a 

hodnotu podniku jako celku. K tomu ovšem potřebuje mít včas informace o dosavadním 

průběhu vývoje hospodaření v podniku tak, aby mohl včas identifikovat potenciální nebezpečí 

a vhodnými nástroji a opatřeními zvrátit nepříznivý vývoj. Za jeden z vhodných nástrojů 

pokládám i finanční controlling, jehož důležitost spočívá především v monitorování a 

vyhodnocování finančních cílů podniku a navrhování opatření, pakliže existuje reálná hrozba 

jejich nenaplnění. Tato skutečnost se pro mě rovněž stala motivem, proč svou práci věnovat 

právě oblasti controllingu respektive finančnímu controllingu a inspirovat tak management 

vybraného podniku k rozvíjení využívání jeho nástrojů.  

V teoretické části, jež byla zpracována s využitím řady odborných publikací, byly 

shrnuty různé přístupy k podnikovému controllingu a blíže specifikován finanční controlling a 

jeho jednotlivé nástroje. Vzhledem ke komplexnosti a obsáhlosti controllingového řízení a 

omezenému rozsahu diplomové práce nebylo možné postihnout danou problematiku v celé 

její hloubce. V zásadě se jedná o shrnutí základních teoretických poznatků, jež byly následně 

využity jako východisko pro posouzení současného systému finančního controllingu 

vybraného podniku.  

Praktická část byla zpracována na základě spolupráce s ryze českým výrobním 

podnikem ZK Design, jež nabízí specifické výrobky nábytkářského průmyslu a interiérového 

vybavení. Tato část tedy obsahuje jak představení samotného podniku, tak analýzu 

předpokladů, jež zásadním způsobem ovlivňují uplatňování principů controllingu v řízení 

podniku. Podstata této části však spočívá v analýze finančního controllingu vybraného 

podniku. Snahou bylo nejen popsat, ale do jisté míry také zhodnotit jeho současný stav. Takto 

získané poznatky se staly podkladem pro zpracování návrhu a doporučení na zpřesnění 

stávajícího systému finančního controllingu.  

Hlavním cílem diplomové práce bylo stanovit doporučení na zpřesnění systému 

finančního controllingu v podniku ZK Design. Plnění tohoto cíle vycházelo z předpokladu, že 

bude-li analyzováno využití jednotlivých nástrojů finančního controllingu, budou nalezeny 

oblasti, kterým není věnována dostatečná pozornost a kde se nachází jistý prostor pro 

zlepšení. Tento předpoklad se potvrdil, neboť zmíněné oblasti byly nalezeny. Proto věřím, že 

se mi výše uvedeného cíle podařilo dosáhnout. 
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Na základě analýzy současného uplatňování principů controllingového řízení bylo 

zjištěno, že v podniku ZK Design spočívá těžiště controllingu v operativním controllingu, jež 

managementu umožňuje přijímat správná opatření při řízení podniku. Jedná se zde především 

o controlling nad výrobou a finančními rozpočty. Lze říci, že tyto subsystémy řízení považuje 

za hlavní a těm také věnuje svou zvýšenou pozornost. Přičemž právě v oblasti finančního 

controllingu bylo snahou nalézt možná zlepšení. Dobře fungující finanční controlling 

v podniku by měl včas objasnit a upozornit na finanční přednosti a zejména nedostatky 

podniku, a to včetně preventivního opatření k zajištění jeho platební schopnosti a finanční 

stability. Podnik má zavedený systém finančního plánování, srovnávání plánu se skutečností, 

analýzou odchylek i příčin jejich vzniku. Nicméně velmi zaostává v důslednějším sledování 

finančních ukazatelů. Přičemž z provedené finanční analýzy vyplývá velká potřeba věnovat se 

řízení aktiv a jejich zhodnocování, naplňování požadovaných vlastnických finančních 

ukazatelů a operativních ukazatelů likvidity a aktivity. Pro potřeby manažerského řízení 

podniku proto navrhuji zaměřit pozornost managementu na optimalizaci bilance podniku a 

jeho zadluženosti, řízení finančních ukazatelů a zpřesnění finančního plánu. Vzhledem 

k tomu, že podnik v rámci operativního controllingu nevyužívá výstupů z podnikového ERP 

systému, týká se poslední návrh na zlepšení právě zavedení a využití řešení Business 

Intelligence. Jedná se o významný nástroj, jenž podpoří jak strategickou, tak operativní 

úroveň řízení podniku. Podnik tak získá řešení pro potřeby plánování s následnou analýzou 

odchylek a reportingu s důrazem na hodnocení rentability výrobních zakázek a stěžejních 

finančních ukazatelů, a potažmo také efektivnosti hospodaření podniku jako celku i jeho 

jednotlivých středisek. 

Přestože byla problematika finančního controllingu v podniku ZK Design analyzována 

z pohledu externí osoby nikoli zaměstnance, lze říci, že se podařilo identifikovat ty 

nejpodstatnější problémy. Věřím, že má práce poskytne podniku solidní základ, na kterém 

může management dále stavět a rozvíjet své činnosti v oblasti controllingového řízení.    
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VK vlastní kapitál 
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Příloha 1 

Tab. 1: Charakteristiky strategického a operativního controllingu [3] 

 

 

Podpora controllingu – management strategických cílů – management operativních cílů  

Cíle 
– zajištění úspěšného provádění 

strategií 
– zajištění dosažení úspěchu 

Cílové veličiny – zajištění existence, potenciál úspěchu – rentabilita, hospodárnost, likvidita 

Časový horizont – vzdálená a blízká budoucnost – blízká budoucnost a současnost 

Orientace 

– příležitosti a rizika z podnikového 
okolí, silné a slabé stránky podniku, 
růst trhu, podíl na trhu 

– účetnictví, rozpočtování, řízení 
nákladů, finanční hospodaření, 
porovnání plánu a skutečnosti, 
porovnání plánu a výhledu 

Kladená otázka – děláme dobrou věc? – děláme věci správně?  

Druh informací – kvalitativní a kvantitativní – kvantitativní 

Role controllera – poradce, hnací nebo brzdící síla 
– analytik, poradce, hnací nebo brzdící 

síla 

Pracovní prostředek – dalekohled  – mikroskop 

Výsledek práce 

– scénář SWOT, strategický plán, 
strategické porovnání plánu a 
skutečnosti 

– rozpočet, bilanční analýza, operativní 
porovnání plánu a skutečnosti, 
investiční účetnictví 

 

  

KRITÉRIUM STRATEGICKÝ CONTROLLING OPERATIVNÍ CONTROLLING 



 
 

Příloha 2 

 

Obr. 1: Vývoj obratu v podniku ZK Design v letech 1992 – 2011 [31] 

 

 

 

Obr. 2: Vývoj exportu v podniku ZK Design v letech 1992 – 2011 [31] 

 

  

 

Obr. 3: Vývoj investic v podniku ZK Design v letech 1992 – 2011 [31] 

 

 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Objem tržeb (obrat) [v tis. Kč]

0

20 000

40 000

60 000

80 000

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Objem exportu  [v tis. Kč]

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Objem investic  [v tis. Kč]



 
 

Příloha 3 

 

 
Obr. 1: Skladba výrobního programu podniku ZK Design v roce 2011 [31] 

 

 

 

Obr. 2: Vývoj zaměstnanosti v podniku ZK Design v letech 1992 – 2011 [31] 
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Příloha 4 

Tab. 1: Rozvaha podniku ZK Design z let 2007 – 2011 (aktiva); (zkrácená forma) [32] 

  

Stav aktiv [v tis. Kč] 

Označ. AKTIVA 2007 2008 2009 2010 2011 

  AKTIVA CELKEM  70 973 57 011 48 642 70 128 80 512 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Stálá aktiva  23 310 19 668 19 633 28 348 42 368 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  250 138 37 210 789 

B.I.3. Software 250 138 37 210 355 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  23 060 19 530 19 596 28 138 41 579 

B.II.1. Pozemky 920 920 920 920 920 

B.II.2. Stavby 6 820 6 774 7 017 7 226 18 101 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 11 675 10 579 8 730 6 174 20 282 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 706 439 2 232 13 242 1 821 

B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 939 818 697 576 455 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 47 267 36 865 28 720 41 583 37 988 

C.I. Zásoby  10 584 6 926 3 143 5 384 5 216 

C.I.1. Materiál 5 345 4 132 2 217 2 229 2 231 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 3 665 2 108 499 2 557 2 169 

C.I.3. Výrobky 1 511 643 407 572 799 

C.I.5. Zboží 63 43 20 26 17 

C.II. Dlouhodobé pohledávky  0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 24 385 24 539 12 968 25 936 14 404 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 22 537 17 213 11 363 16 742 11 242 

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 1 462 5 493 1 304 8 903 2 511 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 386 1833 301 291 651 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek  12 298 5 400 12 609 10 263 18 368 

C.IV.1. Peníze 133 536 103 74 3 

C.IV.2. Účty v bankách 12 165 2 902 12 035 9 762 17 937 

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 1 962 471 427 428 

D. Ostatní aktiva  396 478 289 197 156 

D.I. Časové rozlišení  396 478 289 197 156 

D.I.1. Náklady příštích období 396 478 289 197 156 

 

  



 
 

Příloha 5 

Tab. 1: Rozvaha podniku ZK Design z let 2007 – 2011 (pasiva); (zkrácená forma) [32] 

  

Stav pasiv [v tis. Kč] 

Označ. PASIVA 2007 2008 2009 2010 2011 

  PASIVA CELKEM  70 973 57 011 48 642 70 128 80 512 

A. Vlastní kapitál  36 964 38 978 35 629 38 726 42 358 

A.I. Základní kapitál  20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

A.I.1. Základní kapitál 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

A.II. Kapitálové fondy  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

A.III. Rezervní, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 1 474 2 162 2 327 2 327 2 756 

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 1 200 1 500 1 692 1 692 1 847 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 274 652 635 635 909 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  7 389 11 179 13 273 11 302 12 778 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 7 389 11 179 13 273 11 302 12 778 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 101 3 637 -1 971 3 097 4 824 

B. Cizí zdroje 34 009 18 033 13 013 30 620 37 750 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky  6 971 6 888 5 057 3 525 2 216 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 6 248 5 859 3 964 2 541 1 246 

B.II.9. Jiné závazky 291 298 306 314 321 

B.II.10. Odložený daňový závazek 432 731 787 670 649 

B.III. Krátkodobé závazky  15 244 10 151 4 956 20 449 10 528 

B.III.1. Závazky z obchodního styku 9 521 6 931 2 904 13 722 6 894 

B.III.4. Závazky ke společníkům 12 8 7 -45 8 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 1 259 1 202 960 1 134 1 195 

B.III.6. Závazky ze sociálního zab. a zdravotního poj. 556 628 555 667 692 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 284 515 58 81 1 046 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 288 25 52 3 821 177 

B.III.9. Dohadné účty pasivní 3 324 842 420 1 069 516 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci  11 794 994 3 000 6 646 25 006 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2 294 994 0 646 22 006 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 9 500 0 3 000 6 000 3 000 

C. Ostatní pasíva 0 0 0 782 404 

C.I. Časové rozlišení  0 0 0 782 404 

C.I.2. Výnosy příštích období 0 0 0 782 404 

 

  



 
 

Příloha 6 

Tab. 1: Výkaz zisku a ztráty podniku ZK Design z let 2007 – 2011 (zkrácená forma) [32] 

  

Skutečnost v účetním období [v tis. Kč] 

Označ. TEXT 2007 2008 2009 2010 2011 

I. Tržby za prodej zboží 7 741 3 316 2 823 10 693 10 079 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 10 037 3 837 3 324 9 614 6 796 

+ Obchodní marže  -2 296 -521 -501 1 079 3 283 

II. Výkony  101 909 94 117 62 755 76 392 85 224 

II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 103 634 97 767 65 446 77 961 85 330 

II.2 Změna stavu zásob vlastní činností -1 725 -3 650 -2 691 -1 569 -106 

B. Výkonová spotřeba  61 515 54 885 35 656 46 566 53 559 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 51 294 47 691 29 360 40 793 46 927 

B.2. Služby 10 221 7 194 6 296 5 773 6 632 

+ Přidaná hodnota  38 098 38 711 26 598 30 905 34 984 

C. Osobní náklady  24 773 25 925 20 174 21 557 24 142 

C.1. Mzdové náklady 17 585 18 250 14 515 15 437 17 017 

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 19 12 12 0 466 

C.3. Náklady na sociální zab. a zdravotní poj. 6 459 6 929 5 164 5 677 6 176 

C.4. Sociální náklady 710 734 483 443 483 

D. Daně a poplatky 118 123 97 148 582 

E. Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 4 177 3 972 4 443 4 328 5 895 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu  2 253 1 351 522 504 1 905 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 65 364 188 0 882 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 2 188 987 334 504 1 023 

F. Zůstat. cena prodaného dl. majetku a materiálu 2 670 1 668 1 340 70 0 

F.1. Zůstatková cena prodaného dl. majetku 49 0 0 0 0 

F.2. Prodaný materiál 2 621 1 668 1 340 70 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek  -16 1 061 -956 926 -240 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 164 595 50 1 399 540 

H. Ostatní provodní náklady 25 105 189 14 658 

* Provozní výsledek hospodaření 9 768 7 803 1 883 5 765 6 356 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 22 690 1 501 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 24 700 1 534 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 255 0 78 23 

IX. Výnosy z přecenění majet. cenných papírů 0 0 43 0 2 

L. Náklady z přecenění majet. cenných papírů 0 1 036 0 44 0 

X. Výnosové úroky 32 235 52 13 39 

N. Nákladové úroky 503 440 324 194 1 048 

XI. Ostatní finanční výnosy 1 372 2 820 1 242 608 1 977 

O. Ostatní finanční náklady 2 409 3 151 4 970 3 068 2 143 

* Finanční výsledek hospodaření -1 508 -3 327 -3 990 -2 607 -1 150 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  1 843 864 111 82 1 020 

Q.1.  - splatná 1 865 565 56 199 1 040 

Q.2.  - odložená -22 299 55 -117 -20 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  6 417 3 612 -2 218 3 076 4 186 

XIII. Mimořádné výnosy 117 25 248 59 654 

R. Mimořádné náklady 433 0 1 38 16 

* Mimořádný výsledek hospodaření  -316 25 247 21 638 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  6 101 3 637 -1 971 3 097 4 824 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 7 944 4 501 -1 860 3 179 5 844 



 
 

Příloha 7 

Tab. 1: Přehled o peněžních tocích podniku ZK Design z let 2007 – 2011 (zkrácená forma) [32] 

   
Skutečnost v účetním období [v tis. Kč] 

      2007 2008 2009 2010 2011 

P. Stav peněžních prostředků na začátku období 7 818 12 298 3 438 12 138 9 836 

    Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti           

Z.   Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 7 944 4 501 -1 860 3 179 5 844 

A. 1 Úpravy o nepeněžní operace 3 917 3 890 4 632 5 202 5 558 

A. 2 Účetní odpisy stálých aktiv  4 055 3 851 4 322 4 207 5 774 

A. 3 Změna stavu opravných položek nabytého majetku 122 121 121 121 121 

A. 4 Změna stavu ostatních aktiv a pasiv -260 -82 189 874 -337 

A. * Čistý peněžní tok z provozní čin. před zdaněním 11 861 8 391 2 772 8 381 11 402 

A. 5 Změny stavu nepeněžních složek pracov. kapitálu -5 862 -1 589 10 159 284 1 779 

A. 6 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 6 594 -154 11 571 -12 968 11 532 

A. 7 Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti -15 653 -5 093 -5 195 15 493 -9 921 

A. 8 Změna stavu zásob 3 197 3 658 3 783 -2 241 168 

A. 9 Změna stavu krátkodobého finančního majetku  0 0 0 0 0 

A. 10 Změna stavu krátkodobých úvěrů 5 500 -9 500 3 000 3 000 -3 000 

A. ** Čistý peněžní tok z provozní čin. před zdaněním 11 499 -2 698 15 931 11 665 10 181 

A. 11 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  -1 843 -864 -111 -82 -1 020 

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 9 656 -3 562 15 820 11 583 9 161 

    Peněžní toky z investiční činnosti           

B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -656 -330 -4 408 -13 043 -19 915 

B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 0 0 0 0 

B. 3 Změna stavu finančních investic 0 0 0 0 0 

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -656 -330 -4 408 -13 043 -19 915 

    Peněžní toky z finanční činnosti           

C. 1 Dopady změn dlouhodobých závazků -1 326 -83 -1 831 -1 532 -1 309 

C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na pen. prostředky -1 225 -1 623 -1 378 0 -1 192 

C. 3 Změna stavu dlouhodobých úvěrů -1 969 -1 300 -994 646 21 360 

C. 4 Změna stavu krátkodobých cenných papírů a podílů 0 -1 962 1 491 44 -1 

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -4 520 -4 968 -2 712 -842 18 858 

F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků  4 480 -8 860 8 700 -2 302 8 104 

R. Stav peněžních prostředků na konci období 12 298 3 438 12 138 9 836 17 940 

 

  



 
 

Příloha 8 

Tab. 1: Vertikální analýza výnosů podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Vertikální analýza výnosů [v %] 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby za prodej zboží 6,76 2,64 4,08 11,91 10,03 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 90,44 77,96 94,53 86,87 84,95 

Změna stavu zásob vlastní činností -1,51 -2,91 -3,89 -1,75 -0,11 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  1,97 1,08 0,75 0,56 1,90 

Ostatní provozní výnosy 1,02 0,47 0,07 1,56 0,54 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0,00 18,09 2,17 0,00 0,00 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00 0,20 0,00 0,09 0,02 

Výnosy z přecenění majetkových CP 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 

Výnosové úroky 0,03 0,19 0,08 0,01 0,04 

Ostatní finanční výnosy 1,20 2,25 1,79 0,68 1,97 

Mimořádné výnosy 0,10 0,02 0,36 0,07 0,65 

VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 6 

 

Tab. 2: Horizontální analýza výnosů podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Horizontální analýza výnosů [v tis. Kč] 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Tržby za prodej zboží -4 425 -493 7 870 -614 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -5 867 -32 321 12 515 7 369 

Změna stavu zásob vlastní činností -1 925 959 1 122 1 463 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  -902 -829 -18 1 401 

Ostatní provozní výnosy -569 -545 1 349 -859 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 22 690 -21 189 -1 501 0 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 255 -255 78 -55 

Výnosy z přecenění majetkových CP 0 43 -43 2 

Výnosové úroky 203 -183 -39 26 

Ostatní finanční výnosy 1 448 -1 578 -634 1 369 

Mimořádné výnosy -92 223 -189 595 

VÝNOSY CELKEM 10 816 -56 168 20 510 10 697 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 6 

 

  



 
 

Příloha 9 

Tab. 1: Vertikální analýza nákladů podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Vertikální analýza nákladů [v %] 2007 2008 2009 2010 2011 

Náklady vynaložené na prodané zboží 9,25 3,15 4,67 11,10 7,11 

Spotřeba materiálu a energie 47,28 39,17 41,23 47,08 49,08 

Služby 9,42 5,91 8,84 6,66 6,94 

Osobní náklady  22,83 21,29 28,33 24,88 25,25 

Daně a poplatky 0,11 0,10 0,14 0,17 0,61 

Odpisy DNM a DHM 3,85 3,26 6,24 4,99 6,17 

Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 2,46 1,37 1,88 0,08 0,00 

Změna stavu rezerv a opravných položek -0,01 0,87 -1,34 1,07 -0,25 

Ostatní provodní náklady 0,02 0,09 0,27 0,02 0,69 

Prodané cenné papíry a podíly 0,00 20,28 2,15 0,00 0,00 

Náklady z přecenění majetkových CP 0,00 0,85 0,00 0,05 0,00 

Nákladové úroky 0,46 0,36 0,46 0,22 1,10 

Ostatní finanční náklady 2,22 2,59 6,98 3,54 2,24 

Daň z příjmů za běžnou činnost  1,70 0,71 0,16 0,09 1,07 

Mimořádné náklady 0,40 0,00 0,00 0,04 0,02 

NÁKLADY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 6 

 

Tab. 2: Horizontální analýza nákladů podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Horizontální analýza nákladů [v tis. Kč] 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Náklady vynaložené na prodané zboží -6 200 -513 6 290 -2 818 

Spotřeba materiálu a energie -3 603 -18 331 11 433 6 134 

Služby -3 027 -898 -523 859 

Osobní náklady  1 152 -5 751 1 383 2 585 

Daně a poplatky 5 -26 51 434 

Odpisy DNM a DHM -205 471 -115 1 567 

Zůstatková cena prodaného DNM a DHM -1 002 -328 -1 270 -70 

Změna stavu rezerv a opravných položek 1 077 -2 017 1 882 -1 166 

Ostatní provodní náklady 80 84 -175 644 

Prodané cenné papíry a podíly 24 700 -23 166 -1 534 0 

Náklady z přecenění majetkových CP 1 036 -1 036 44 -44 

Nákladové úroky -63 -116 -130 854 

Ostatní finanční náklady 742 1 819 -1 902 -925 

Daň z příjmů za běžnou činnost  -979 -753 -29 938 

Mimořádné náklady -433 1 37 -22 

NÁKLADY CELKEM 13 280 -50 560 15 442 8 970 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 6 

 

 

 

 



 
 

Příloha 10 

Obr. 1: Rozklad rentability vlastního kapitálu v podniku ZK Design v letech 2007 – 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních dat uvedených v příloze 4, 5 a 6 

 

 


