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přinášíme Vám další bonus, ve kterém se zabýváme tvorbou finančního plánu.
Jeho sestavení je stěžejní částí podnikového plánování, neboť ve finančním
plánu se promítají důsledky veškerých plánů ostatních, jakožto i očekávané vý-
sledky finanční situace podniku v příštím období. Postupně se zabýváme tvor-
bou tohoto plánu v kontextu plánovací činnosti managementu firmy, rozborem
plánované bilance a její strukturou jednak v oblasti aktiv, jednak pasiv.

V následujícím textu se věnujeme praktickému přístupu k tvorbě plánu. Zamě-
řujeme se na jednotlivé položky finančního plánu s důrazem na nejdůležitější
aspekty, které mají na tyto položky největší vliv.

V prvé části se zaměřujeme na plánování jednotlivých bilančních položek,
v další části pak na plánování jednotlivých druhů nákladů a výnosů. Po zkom-
pletování jednotlivých naplánovaných položek je pak možné zkompletovat plá-
novanou rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, případně výkaz změn
ve vlastním kapitálu a jejich vzájemným propojením také provázanost celého
plánu.
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Tvorba
finančního plánu

1. Úvod
V příspěvku se zabýváme tvorbou finanční-
ho plánu. Jeho sestavení je stěžejní částí
podnikového plánování, neboť ve finanč-
ním plánu se promítají důsledky veškerých
plánů ostatních, jakožto i očekávané vý-
sledky finanční situace podniku v příštím
období. Postupně se zabýváme tvorbou to-
hoto plánu v kontextu plánovací činnosti
managementu firmy, rozborem plánované
bilance a její strukturou jednak v oblasti ak-
tiv, jednak pasiv.

V příspěvku předpokládáme určité znalosti
z oblasti účetnictví, což u čtenářů tohoto
odborného portálu lze očekávat.

Snažíme se objasnit postup při sestavování
finančního plánu, vysvětlit obsahovou náplň
jednotlivých hlavních účetních položek fi-
nančního plánu, objasnit skladbu aktiv a je-
jich vliv na sestavování plánu aktiv a objas-
nit skladbu pasiv a jejich vliv na sestavování
plánu pasiv.
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2. Tvorba plánu
V následujícím textu se věnujeme praktic-
kému přístupu k tvorbě plánu. Zaměřujeme
se na jednotlivé položky finančního plánu
s důrazem na nejdůležitější aspekty, které
mají na tyto položky největší vliv.

V prvé části se zaměřujeme na plánování
jednotlivých bilančních položek, v další části
pak na plánování jednotlivých druhů nákla-
dů a výnosů.

Po zkompletování jednotlivých naplánova-
ných položek je pak možné zkompletovat
plánovanou rozvahu, výkaz zisku a ztráty,
výkaz cash flow, případně výkaz změn ve
vlastním kapitálu a jejich vzájemným pro-
pojením také provázanost celého plánu.

Nejprve si zrekapitulujme nejdůležitější vlast-
nosti jednotlivých výkazů a připomeňme si
spojovací body mezi nimi.

a) Rozvaha (neboli bilance)
pracuje s konečnými stavy účtů účtových
tříd 0 až 4. Na straně aktiv najdeme hmotný
a nehmotný majetek, zásoby, peníze v po-
kladně a na bankovních účtech, pohledáv-
ky a účty časového rozlišení. Mezi položka-
mi pasiv je vlastní kapitál, rezervy, závaz-
ky, úvěry a účty časového rozlišení.

Bilanční účty nejsou většinou plánovány na
střediska, protože striktní přiřazení jednotli-
vých položek ke konkrétním střediskům ne-
ní většinou možné. Na konkrétní hospodář-
ská střediska je většinou možné přiřadit
například položky majetku, čehož lze využít
při plánování investic a odpisů.

b) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)
zachycuje účetní třídy 5 a 6 – tedy náklady
a výnosy. Na rozdíl od bilančních hodnot je
možné všechny náklady a výnosy jedno-
značně přiřadit na konkrétní nákladová

střediska, a tím docílit zjištění výsledku hos-
podaření jednotlivých středisek. Ne všech-
na nákladová střediska však vytvářejí vedle
nákladů i výnosy.



Výnosy nákladových středisek vznikají nej-
častěji realizací výrobků a služeb, vedlejší
hospodářskou činností a přeúčtováním
vnitropodnikových služeb poskytnutých ji-
ným střediskům. Přeúčtování vnitropodni-
kových služeb je ve vztahu k hospodářské-
mu výsledku podniku jako celku neutrální.

Jednou z nejvíce sledovaných hodnot při
plánování nákladů a výnosů je EBIT (Ear-
nings Before Income Tax), tedy výsledek
před úroky a zdaněním, kterému přibližně
odpovídá položka výsledovky „provozní vý-
sledek hospodaření“. Tento výsledek se zís-
ká rozdílem účtových skupin 60 až 65 a 50
až 55. Představuje výsledek hospodaření
v souvislosti s hlavní hospodářskou činností
podniku.

Vedle provozního výsledku hospodaření
existuje také finanční výsledek hospodaře-
ní, vzniklý rozdílem účtových skupin 66 a 56.

Finanční výsledek hospodaření má význam
zejména pro podniky a organizace, které
působí v oblasti finančnictví, bankovnictví,
držení a obchodování s cennými papíry

apod. Pro ostatní podniky je tato část hos-
podářského výsledku většinou pouze
okrajovou záležitostí a nalézáme zde nákla-
dové a výnosové úroky z účtů a úvěrů, kur-
sové zisky a ztráty apod.

Posledním dílčím druhem hospodářského
výsledku ve výsledovce je mimořádný vý-
sledek hospodaření vzniklý rozdílem účto-
vých skupin 68 a 58. Mimořádný výsledek
hospodaření není většinou předmětem plá-
nování. Patří sem totiž náklady způsobené
mimořádnými událostmi, jakými jsou napří-
klad živelné pohromy apod. Výnosy pak
mohou být třeba odškodnění těchto udá-
lostí od pojišťoven atd. Je zřejmé, že pláno-
vat podobné nepředvídatelné skutečnosti
není docela dobře možné.

Součtem provozního, finančního a mimo-
řádného výsledku hospodaření získáme
hospodářský výsledek podniku před zdaně-
ním. Zohledníme-li do výsledku před zdaně-
ním daně, získáme hospodářský výsledek
po zdanění. Kompletní hospodářský výsle-
dek po zdanění se zjistí také jako rozdíl
všech výnosových a nákladových účtů.
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c) Cash flow (neboli výkaz peněžních toků)
lze sestavovat tzv. přímou metodou, kdy je
přímo vedená evidence všech příjmů a výda-
jů a nákladů a výnosů, nebo tzv. metodou

nepřímou, odvozenou z výkazů rozvahy
a výsledovky, zpřesněná některými údaji
z hlavní knihy.

Poznámka

Nepřímá metoda sestavení cash flow je v praxi používána nejčastěji, a pokud je výkaz cash flow vytvářen i pro
potřeby plánu plánované hodnoty, není možné přímou metodu aplikovat.

�

Vzhledem k tomu, že sestavenívýkazu cash
flow je metodicky poněkud náročnější, než
je rozvaha a výsledovka, věnujeme mu větší
pozornost v navazujícím příspěvku. Obecně
lze říct, že pro potřeby plánování nám rozliší
výkaz cash flow peněžní toky dle oblasti,
které se týkají, tedy – provozní, finanční či
investiční. Jak již bylo naznačeno, pro zajiš-
tění komplexnosti a správnosti plánovaných

hodnot, je vhodné plánovat bilanční a vý-
sledkové hodnoty současně tak, aby byla
zajištěna jejich vzájemné provázanost, a tím
i správnost.

Uveďme si proto nejdůležitější spojovací
můstky mezi rozvahou a výsledovkou:
– součet všech účtů účtových tříd 0 až 6

je roven 0;



– suma všech aktiv se rovná sumě všech
pasiv;

– hospodářský výsledek běžného účetní
období v bilanci je roven hospodářské-
mu výsledku daného účetního období
po zdanění;

– meziroční změna stavu rezerv a oprav-
ných položek v bilanci je rovna údaji
v řádku výkazu zisky a ztráty „Změna
stavu rezerv a opravných položek v pro-
vozníoblasti a komplexních nákladů příš-
tích období“;

– jsou-li uvažovány pouze odpisy, pak
suma ročních odpisů majetku je rovna

korekčním položkám u majetku (bez
opravných položek na majetek);

– změna stavu zásob z vlastní činnosti ve
výsledovce musí být rovna meziroční
změně u nedokončené výroby a poloto-
varů v bilanci.

Podobných propojovacích můstků bychom
nalezli při bližší analýze mnohem víc, pro-
tože je důležité plánované hodnoty jedno-
ho výkazu současně zohledňovat ve výka-
zu druhém. Zároveň je důležitý předpoklad
mít určitou úroveň znalosti podvojného
účetnictví, která nám umožní tyto vztahy
správně interpretovat a zohlednit.

Tvorba finanního plánu
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3. Plánovaná bilance
Předmětem plánování mohou být kromě
běžně plánovaných nákladů a výnosů i jed-
notlivé položky rozvahy (bilance). Na rozdíl
od nákladových a výnosových účtů není
většinou vyžadováno jejich detailní pláno-
vání na úroveň analytických účtů a na stře-
diska. Jednoduše proto, že je téměř ne-
možné některé položky přiřadit správně ke
konkrétnímu středisku. Zatímco například
majetkové účty je většinou možné přiřadit

ke konkrétním střediskům, jiné položky, na-
příklad vlastní jmění, či bankovní účty jsou
nepřiřaditelné.

Pokud je však pro potřeby různých podni-
kových analýz přiřadit ke střediskům i tyto
„nepřiřaditelné položky“, provádí se toto
rozdělení většinou kvalifikovaným odha-
dem nebo na základě předem nadefinova-
ných klíčů pro jejich přerozdělení.

a) Aktiva
Podívejme se nyní podrobněji na plánování
jednotlivých položek aktiv. Do této skupiny
patří dlouhodobý majetek, zásoby, peníze

v pokladně a na bankovních účtech, pohle-
dávky a účty časového rozlišení.

Obr. č. 1: Skladba aktiv

A K T I V A

Dlouhodobý majetek

– Nehmotný

– Hmotný

– Finanční

Zásoby

– Materiál

– Nedokončená výroba

– Hotové výrobky

– Zboží

Pohledávky

– Dlouhodobé

– z obchodního styku



A K T I V A

– ostatní

– Krátkodobé

– z obchodního styku

– ostatní

Finanční majetek

– Peníze

– Účty v bankách

– Krátkodobé cenné papíry a podíly

Účty časového rozlišení
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• Dlouhodobý majetek
Do kategorie dlouhodobý majetek patří
dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční
majetek.

Výchozím bodem pro plánování dlouhodo-
bého majetku je konečný stav tohoto majet-
ku v předchozím období (měsíce, roku), kte-
rý je zároveň počátečním stavem období,

pro které je plán tvořen. V průběhu obdo-
bí, pro které se plánuje, dochází ovšem ke
změnám stavu majetku, a to minimálně ze
dvou hlavních důvodů:
– úbytky, zejména prostřednictvím oprá-

vek, dále pak vyřazením a prodejem
majetku;

– přírůstky pořízením nového majetku.

Konečný stav majetku k 31. 12. 2020 = Počáteční stav majetku k 1. 1. 2021

+ plánované nové investice do majetku

– odpisy

– prodaný a vyřazený majetek

= plánovaný KS majetku k 31. 12. 2021

Pro plánování dlouhodobého majetku bude
tedy platit rovnice, kdy konečný stav majet-
ku v předchozím období (neboli počáteční
stav aktuálního období) snížený o odpisy

(a zůstatkovou hodnotu prodaného majet-
ku)a navýšený o nově pořízený majetek se
rovná konečnému stavu majetku k období,
k němuž plánujeme (viz tabulka).

ad) Úbytky
Roční přírůstek hodnoty oprávek (tj. bilanč-
ní hodnota) představuje sumu účetních od-
pisů (nákladů) daného období, o které je
účetně snižována hodnota majetku. Způ-
sob stanovení účetních odpisů si určuje
účetní jednotka samostatně na základě in-
terních předpisů.

Způsob účetního odepisování majetku mu-
sí odpovídat skutečnému opotřebení majet-
ku. Účetní odpisy, které vstupují do nákladů
účetní jednotky nelze zaměňovat s odpisy
daňovými, které jsou stanoveny na základě
zákona o dani z příjmů a jsou počítány pro
účely daňového přiznání.

Oprávky –––> R O Z V A H A
Účetní odpisy –––> V Ý S L E D O V K A
odpisyt = oprávkyt – oprávkyt-1,

kde t je účetní období a t-1 předchozí účetní období



Z výše uvedeného textu a rovnice vyplývá,
že účetní odpisy tedy představují náklad da-
ného účetního období a meziroční přírůstek
hodnoty oprávek (vykazované v bilanci) musí
odpovídat sumě odpisů (nákladů vykazova-
ných ve výsledovce). Tato skutečnost před-
stavuje důležitý spojovacímůstek mezi bilancí

a výsledovkou. Podrobnější přístup k pláno-
vání účetních odpisů je popsán dále v části
věnované plánování nákladů. Pokud jsou
účetní jednotce známy i informace o předpo-
kládaném vyřazení či prodeji strojů, nebo
tvorbě opravných položek k majetku, měly by
i tyto skutečnosti být vyčísleny v plánu.

Tvorba finanního plánu
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ad) Přírůstky
Druhou významnou položkou při plánování
dlouhodobého majetku jsou plánované in-
vestice do majetku, tedy pořízení nového
majetku. Investice do dlouhodobého majetku
v tomto pojetí představují pořízení budov,
strojů a zařízení nebo jejich technické zhod-
nocení tak, aby podnik měl dostatečné vý-
robní kapacity pro výrobu plánovaného obje-
mu produkce. Plánování výrobních kapacit
se odvíjí od plánovaného objemu výroby,
který podnik v uvažovaném období očekává,
protože s nárůstem objemu výroby je nutné
zajistit i dostatečný objem výrobních faktorů,
tedy i nových strojů, budov apod. Vzhledem
k tomu, že investice zpravidla představují
i velké finančnívýdaje, je vhodné, aby podnik
před vlastním pořízením nové investice pro-
vedl vyhodnocení návratnosti této inves-
tice. To znamená, že provede kalkulaci,
ve které zohlední všechny náklady spojené
s pořízením investice, včetně plánovaných

ročních odpisů a objemu výroby a vyčíslí,
za jak dlouho a při jakém objemu produkce
se tato investice podniku vrátí. Přístupů
k tomuto vyhodnocení může být mnoho.
Ideální je, pokud má podnik více rozhodo-
vacích alternativ – například pořídí-li stroj
nebo zařízení pro navýšení kapacity nebo
má možnost nedostatečnou výrobní kapa-
citu suplovat formou outsourcingu apod.
Na základě těchto analýz potom podnik
uvažuje o případném pořízení nových inves-
tic. Investiční aktivity jsou většinou spojeny
s velkými finančními požadavky na jejich po-
řízení a zároveň je zde určitým omezením
otázka finančních zdrojů. Podnik zpravidla
investuje jak ze svých vlastních zdrojů, na-
příklad určitý podíl ze svého ročního zisku,
tak i ze zdrojů cizích: získaných úvěrů, lea-
singu apod. I tyto skutečnosti musejí být
předmětem plánování, včetně nákladových
úroků, které musí podnik platit.

• Zásoby
Další významnou položkou aktiv jsou záso-
by. Zásoby zahrnují především tyto složky:
a) materiál;

b) rozpracovanou výrobu;
c) hotové výrobky;
d) zboží.

Obr. č. 2 Možný příklad struktury zásob

zboží materiál

rozpracovaná
výroba

hotové
výrobky



ad) Materiál
Naplánování optimálního množství zásob
materiálu je relativně složitou otázkou. Cí-
lem je, aby podnik měl dostatečné zásoby
materiálu, které zajistí plynulý proces výro-
by. Na druhou stranu, má-li podnik zásoby
až příliš vysoké, má v nich uložené finanč-
ní prostředky, které by mohl využít jiným,
efektnějším způsobem. Navíc, disponuje-li
podnik pomalu obrátkovými zásobami, tzn.
se zásobami, jejichž spotřeba je z dlouho-
dobého hlediska velmi nízká, či dokonce nu-
lová, měl by podnik přehodnotit význam
těchto nevyužívaných zásob, protože někte-
ré zásoby se stávají časem nepoužitelné (z
důvodů technického zastarání, vypršením

expirační lhůty apod.) a takovéto stavy zá-
sob zlikvidovat šrotací, nebo hodnotu těchto
zásob snížit prostřednictvím tzv. opravných
položek. Princip tvorby opravných položek
je obecně založen na pravdivém zachyco-
vání skutečností, o kterých daná účetní jed-
notka účtuje. Například podnik nemůže vy-
kazovat hodnotu materiálu v ceně, za který
byl tento materiál pořízen, je-li využitelnost
tohoto materiálu vzhledem k zastarání ome-
zená. Proto by se měly jednotlivé položky
materiálu posoudit individuálně a v případě
oprávněné obavy ze snížení hodnoty mate-
riálu provést korekci jeho bilanční hodnoty
formou těchto opravných položek.
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Příklad: Vytvoření opravné položky

Podnik nakoupil 100 ks materiálu A za jednotkovou cenu 5 Kč. Podnik má tento materiál uložený 15 měsíců
bez jakékoliv spotřeby na skladě. Tržní cena tohoto materiálu však klesla na 3 Kč za kus. Vzhledem k tomu, že
se materiál nespotřebovává, má organizace vnitřními předpisem stanoveno, že je nutno vytvořit na tuto poma-
lu obrátkovou zásobu povinnost vytvořit opravnou položku ve výši 40 % z jeho hodnoty.

K tomu, aby podnik vyjádřil reálnou hodnotu zásoby materiálu A, musí provést korekci formou opravné po-
ložky. V prvním kroku provede přecenění materiálu na současnou tržní hodnotu, tzn. zlevnil-li materiál
o 2 Kč/ks, pak podnik vytvoří opravnou položku 200 Kč a dále snížíhodnotu majetku o 40 % původní hodnoty,
tj. 0,4 × 500 = 200 Kč.

Materiál je uložen na skladě v hodnotě 500 Kč (hodnota brutto), ale zároveň k tomuto materiálu byly vytvořeny
dvě opravné položky, obě ve výši 200 Kč, což snižuje jeho netto hodnotu vykázanou v bilanci na 100,- Kč
(tj. 500 Kč – 200 Kč – 200 Kč = 100 Kč).

�

Opravná položka má pak pro podnik dvojí
dopad. Jednak snižuje hodnotu daného ak-
tiva a jednak vstupuje do účetnictví jako ná-
klad, který snižuje výsledek hospodaře-
ní dané účetní jednotky (opět spojovací
můstek mezi rozvahovými a výsledkovými
účty). Uvedený příklad také demonstruje
potřebu podniku řídit stav zásob s cílem do-
sažení takového stavu, kdy má podnik dos-
tatečnou zásobu pro zajištění plynulé pro-
dukce a přitom nemá v nadbytečných zá-
sobách umrtveny finanční prostředky, které
by mohl využít jiným, efektnějším způ-
sobem, a navíc ještě vytvářet opravné

položky, které mají vliv na náklady. Pro plá-
nování objemu zásob lze také využít různé
ukazatele, například podíl zásob na celko-
vých aktivech, podíl zásob z celkových
tržeb apod. Podobných poměrových uka-
zatelů je celá řada a jejich monitorování
v čase může být nástrojem pro vyhodnoco-
vání stavu zásob v daném okamžiku.

Ideální je, má-li výrobní podnik zajištěné
plynulé dodávky materiálu podle aktuálních
potřeb bez zbytečného skladování a mani-
pulací. To ovšem záleží na kvalitě a spoleh-
livosti služeb dodavatelů.
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Poznámka:

Stav materiálu na skladě (bilanční hodnota) nelze zaměňovat se spotřebou materiálu (náklad)!
�

T

ad) Nedokončená výroba
V důsledku skutečnosti, že podnik k rozva-
hovému dni není schopen dokončit všech-
ny výrobky, které má rozpracované a pře-
vést je tak do stavu hotových výrobků, musí
podnik plánovat i hodnotu nedokončených
výrobků, které ještě nejsou finálními výrob-
ky, jsou v různém stupni rozpracovanosti
a je nutné vyčíslit jejich předpokládanou
hodnotu.

Meziroční změna ve stavu rozpracované
výroby (v bilanci) musí odpovídat změně
stavu rozpracované výroby (ve výsledov-
ce) – další důležitý spojovací můstek mezi
oběma výkazy.

Hodnota nedokončených výrobků je tvoře-
na hodnotou spotřebovaného materiálu
a hodnotou pracovních operací, které byly
na tyto nedokončené výrobky vynaloženy.
Kromě toho může být hodnota nedokonče-
ných výrobků navýšena o některé další ná-
klady, nejčastěji formou přirážek, které do
této hodnoty promítnou nepřímo přiřaditel-
né režijní náklady související s výrobou.

Stanovení plánovaného objemu rozpraco-
vané (nedokončené výroby) se odvíjí na
základě objemu zakázek, termínů jejich při-
jetí a předpokládaném termínu dokončení
a plánu výroby.

ad) Hotové výrobky
Významnou položkou při plánování stavu
zásob jsou hotové výrobky. Cílem každého
výrobního podniku by mělo být co nejrych-
lejší vyskladnění a prodej hotových výrob-
ků. Redukují se tím náklady na skladování.

Prodej hotových výrobků také znamená
příliv peněžních prostředků v podobě tržeb.
Obdobně, jako u stavu rozpracované výro-
by je důležité pojítko mezi rozvahou a vý-
sledovkou i v případě meziroční změny
stavu zásob hotových výrobků v bilanci

a změnou stavu hotových výrobků ve vý-
sledovce.

Způsob plánování stavu zásob záleží vždy
na konkrétních podmínkách daného podni-
ku, na odběratelsko-dodavatelských vzta-
zích (dodržování termínů dodávek), zvyklos-
tech a zkušenostech a dalších faktorech.
Proto je důležité zvažovat nasmlouvané ter-
míny dodávek výrobků, plánovaný objem vý-
roby, kapacity skladovacích prostor, struktu-
ru zásob apod.

ad) Zboží
Podniky, které se zabývají prodejem zboží,
musejí také stanovit objem zásob zboží.

Obecně lze říci, že platí to, co bylo řečeno
v odstavci věnovanému stavu materiálu.

Pokud má podnik příliš velké zásoby zboží
nebo zboží, které se prodává málo, či se vli-
vem zastarání stává neprodejným, je nutné
tuto skutečnost zohlednit také formou oprav-
ných položek.

• Pohledávky
Pohledávky podniku vznikají v důsledku ča-
sového prodlení mezi poskytnutým plněním
a úhradou za toto plnění. Pohledávky lze
klasifikovat dle různých hledisek, například

podle povahy na:
– Pohledávky z obchodních vztahů
– Pohledávky ostatní



ad) Pohledávky z obchodních vztahů

jsou důsledkem skutečnosti, že podnik rea-
lizuje na trhu svou produkci a své služby
bezhotovostním prodejem. Prodej výrobků
a služeb probíhá nejčastěji fakturací se sta-
novenými platebními podmínkami. I přes
skutečnost uvedení data splatnosti na fak-
tuře je důležitá i otázka platební morálky

zákazníků, tj. zda-li své závazky vůči pod-
niku plní včas. Při plánování je proto dů-
ležité vycházet z objemu prodejů
realizovaných během posledního měsíce
roku, pro který je plán tvořen s přihlédnutím
na termíny splatnosti a platební morálku
zákazníků.
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Poznámka:

V případě existence pohledávek, které jsou delší dobu po splatnosti, se tvoří na tyto pohledávky opravné po-
ložky.

�

Opravné položky snižujíhodnotu pohledávek
(obdobně jako tvorba opravných položek

u zásob). Tvoříme je u pohledávek pochyb-
ných a sporných.

Příklad:

Opravné položky se většinou tvoří tak, že se pohledávky rozdělí do skupin podle stáří. Například pohledávky před
datem splatnosti, pohledávky do 1 měsíce po splatnosti, do 3 měsíců po splatnosti, do půl roku po splatnosti apod.
Pro každou skupinu pohledávek je stanovena procentní sazba, kterou se tvoří tato opravná položka. Vychází se při
tom z předpokladu, že se stářím pohledávek se snižuje pravděpodobnost jejich úhrady.

�

Při plánování výše pohledávek z obchod-
ních vztahů musíme vzít do úvahy i existen-
ci těchto problematických neuhrazených

pohledávek a snížit jejich hodnotu o před-
pokládanou výši opravné položky.

ad) Ostatní pohledávky
Druhou skupinou pohledávek, které je nut-
né zahrnout do plánu, jsou pohledávky os-
tatní. Do této skupiny pohledávek patří
pohledávky například k zaměstnancům,
pohledávky k podnikům ve skupině, pohle-
dávky k různým státním institucím apod.,
které nevznikly na bázi odběratelsko-do-
davatelských vztahů. Většinou je možné
výši těchto pohledávek pro budoucí obdo-
bí poměrně snadno odhadnout, protože

některé z nich se pravidelně měsíčně opa-
kují, případně je upravíme o nové skuteč-
nosti, jsou-li nám tyto známy. Další členě-
ní pohledávek je například na krátkodo-
bé a dlouhodobé. Krátkodobé mohou být
například výše zmíněné pohledávky
z odběratelsko-dodavatelských vztahů, ale
i podstatná část ostatních pohledávek.
Krátkodobé pohledávky jsou splatné do
jednoho roku.

Poznámka:

Dlouhodobé pohledávky mají dobu splatnosti nad jeden rok.
�

Příklad:

Dlouhodobými pohledávkami mohou být například pohledávky z titulu splátkových kalendářů zákazníkům,po-
hledávky ze speciálně uzavřených smluv, poskytnuté zaměstnanecké půjčky apod.

�
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Poznámka:

Dlouhodobými pohledávkami nejsou pohledávky, které mají splatnost do jednoho roku, i když nebyly více než
rok po této lhůtě uhrazeny.

�

T

Pro podnik může být významné i rozdělení
pohledávek z hlediska jejich původu na
tuzemské a zahraniční.

Zatímco pohledávky z tuzemska, resp. v tu-
zemské měně nepodléhají změnám v dů-
sledku změn kurzu, pohledávky ze zahrani-
čí (tedy ty, které jsou v zahraniční měně)
jsou ovlivňovány vývojem kursu, a proto se
musí upravovat o kursové změny. Pokud
koruna posiluje, dochází k reálnému snížení
hodnoty pohledávek a naopak.

Poslední z mnoha členění pohledávek, kte-
ré podniky podle svých potřeb používají, je
členění na pohledávky před splatností
a po splatnosti. Toto členění může mít
význam při plánování opravných položek

k pohledávkám, které byly v tomto textu již
dříve zmíněny. V této souvislosti ovšem je
vhodné upozornit i na možnosti skonta,
kdy jako dodavatelé motivujeme odběrate-
le k včasné úhradě i tím, že mu poskytne-
me určitou slevu z fakturované částky v pří-
padě, že úhradu provede před stanoveným
datem splatnosti.

Obecně lze říci, že stav pohledávek na
konci roku by se měl odvíjet od prodejů
v období, spadající do lhůty splatnosti. Vět-
šinou podniky mají zmapovanou strukturu
svých klientů z hlediska platební morálky
(platební morálka zákazníků je často před-
mětem interní podnikové analýzy), a proto
je možné pohledávky po splatnosti odhad-
nout na základě předchozích zkušeností.

• Peníze a bankovní účty
Plánovaný stav finančních prostředků je vždy
otázkou zajištění dostatečného množství
prostředků s vysokou likviditou, a tak je
k tomu nutno přistupovat i při plánování.
Objem finančních prostředků na účtě musí
odrážet minimální stav finančních pros-
tředků, které podnik potřebuje pro zajištění
každodenní činnosti. Zdrojem na straně příj-
mů jsou zejména plánované příjmy z vyda-
ných faktur, strana výdajů je tvořena potře-
bou finančních prostředků na mzdy a platy,
úhradu přijatých faktur, plnění vůči státním
institucím a úřadům apod.

Na bankovních účtech musí být dostatečný
objem finančních prostředků pro zajištění
každodenní činnosti podniku, ale zároveň,
vzhledem k nízkým úrokovým výnosům
(vzhledem k vysoké likviditě), není výhodně
zde dlouhodobě kumulovat nadbytečný ob-
jem finančních prostředků, které by bylo vý-
hodnější investovat jiným způsobem, za-
jišťujícímvyšší výnosy. Peníze na pokladně
jsou určeny vždy pro úhradu nezbytných
drobných výdajů, resp. hotovostních příjmů
a většinou je jejich objem vázán pokladním
limitem.

• Dohadné položky aktivní a účty časového rozlišení
Při plánování aktiv můžeme plánovat i do-
hadné položky aktivní, případně účty ča-
sového rozlišení, pokud jsou nám takové

skutečnosti známy a chceme je přiřadit do
účetního období, do kterého skutečně patří.

Shrnutí
Bilanční účty nejsou většinou plánovány
na střediska. Na konkrétní hospodářská

střediska je většinou možné přiřadit na-
opak položky majetku, což se využívá při



plánování investic a odpisů. Cash flow (ne-
boli výkaz peněžních toků) lze sestavovat
tzv. přímou metodou, kdy je přímo vedená
evidence všech příjmů a výdajů a nákladů
a výnosů, nebo tzv. metodou nepřímou od-
vozenou z výkazů rozvahy a výsledovky.
Nepřímá metoda sestavení cash flow je
v praxi používána nejčastěji.

Výchozím bodem pro plánování dlouhodo-
bého majetku je konečný stav tohoto ma-
jetku v předchozím období. Způsob stano-
vení účetních odpisů si určuje účetní jed-
notka samostatně na základě interních
předpisů. Před vlastním pořízením nové in-
vestice se provádí vyhodnocení návratnosti
této investice. Podnik zpravidla investuje
jak ze svých vlastních zdrojů (určitý podíl
ze svého ročního zisku), tak i ze zdrojů ci-
zích, čili získaných úvěrů, leasingu apod.

I tyto skutečnosti musejí být předmětem
plánování, včetně nákladových úroků, kte-
ré musí podnik platit.

Při snížení hodnoty materiálu se provádí ko-
rekce jeho bilanční hodnoty formou oprav-
ných položek. Pro plánování objemu zásob
lze využít různé ukazatele, například podíl
zásob na celkových aktivech, podíl zásob
z celkových tržeb apod. Stanovení plánova-
ného objemu rozpracované (nedokončené
výroby) se odvíjí na základě objemu zaká-
zek, termínů jejich přijetí a předpokládaném
termínu dokončení a plánu výroby.

V případě existence pohledávek, které jsou
delší dobu po splatnosti, se tvoří na tyto po-
hledávky opravné položky. Dlouhodobé
pohledávky mají dobu splatnosti nad jeden
rok.

12

b) Pasiva
Položky pasiv lze rozdělit do dvou základních
skupin: vlastní zdroje a cizí zdroje. Pod poj-
mem vlastní zdroje chápeme vlastní kapitál,

kapitálové fondy a výsledek hospodaření.
Cizími zdroji jsou pak rezervy, závazky
a úvěry.

Obr. č. 3: Struktura pasiv

P A S I V A

Vlastní kapitál

– Základní kapitál

– Kapitálové fondy

– Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

– Výsledek hospodaření minulých let

– Výsledek hospodaření běžného účetního období

Cizí zdroje

– Rezervy

– Závazky

– dlouhodobé

– z obchodního styku

– ostatní

– krátkodobé

– z obchodního styku

– ostatní

– Bankovní úvěry a výpomoci

– Časové rozlišení



ad) Vlastní kapitál / vlastní jmění

Vlastním jmění je zejména vklad majitele
nebo společníků do podniku při jeho za-
ložení, resp. může být z různých důvodů do-
datečně navýšeno. Jeho výše ovšem ne-
podléhá tak častým změnám jako ostatní
položky bilance, a tak se změna plánuje
pouze tehdy, jsou-li známy skutečnosti, kte-
ré by mohly k navýšení vlastního jmění vést,
například splnění podmínek stanovených
zákonem apod.

V případě kapitálových fondů může dochá-
zet ke změnám, například v souvislosti s je-
jich navýšením o část zisku vykázaného
v předchozím období.

Do vlastního kapitálu patří i zisk, resp. ztrá-
ta z předchozích let.

Změny této položky se plánují na základě
předpokládaného naložením se ziskem.

Tvorba finanního plánu
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Příklad:

Se ziskem se například naloží tak, že určitá procentuální část zisku se investuje do rozvoje podniku, a o další
část se navýší kapitálové fondy, zbývajícíčást může být vyplacena spoluvlastníkům jako podíly na zisku apod.
Potom je nutné tyto skutečnosti zahrnout i do plánu.

�

Poslední, i když pravděpodobně nejvý-
znamnější položkou vlastních zdrojů je
hospodářský výsledek běžného účetního
období. Tato položka, která je v klasické bi-
lanci vlastně dopočítávána tak, že se od
celkových aktiv odečtou cizí zdroje pasiv
a zbývající část vlastního kapitálu. V pláno-
vané bilanci ovšem hospodářský výsledek
uvažovaného období nedopočítáváme, ale
převezmeme jako rozdíl celkových výnosů
a nákladů ve výsledovce (hospodářský

výsledek běžného hospodářského období
je důležitým spojovacím článkem mezi roz-
vahou a výsledovkou).

Zejména podniky, které usilují o maximaliza-
ci zisku, budou tuto položku bedlivě sledovat,
protože se jedná o výsledek hospodaření po
zdanění. Výše této položky je ovlivněna pře-
devším stavem výnosů a nákladů, proto bu-
de výsledek hospodaření běžného období
výsledkem plánování výsledkových účtů.

Příklad:

Plánovaná aktiva podniku činí 100 mil. Kč. Cizí zdroje jsou ve výši 50 mil. Kč, vlastní kapitál bez hospodářské-
ho výsledku běžného účetního období je ve výši 30 mil. Kč. Určete, kolik činí tento hospodářský výsledek
běžného účetního období.

Celkové náklady podniku jsou ve výši 15 mil. V jaké výši jsou celkové výnosy podniku?

Tento jednoduchý příklad demonstruje vzájemné propojení rozvahy a výsledovky.

Dopočtem bilančních položek zjistíme, že hospodářský výsledek běžného účetního období činí 20 mil. Kč (te-
dy 100 – 50 – 30 mil. Kč).

Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek je dán rozdílem celkovým výnosů a nákladů a je-li výše nákladů
známa, je výše celkových výnosů 35 mil. Kč.

�

ad) Cizí zdroje
Pod označením cizí zdroje jsou chápány
rezervy, závazky a úvěry.



• Rezervy
Rezervy jsou účetním nástrojem, který slouží
k zahrnování nákladů do období, se kterým
věcně a časově souvisí. U rezerv je znám
většinou pouze účel, zatímco výše a období
se pouze odhaduje. Jsou považovány za cizí
zdroje, ale nevykazují se jako závazky, pro-
tože v okamžiku jejich vzniku a tvorby ne-
existuje závazek vůči třetí osobě.

Pomocí rezerv si podnik vytváří zdroje pro
předpokládané výdaje, které v budoucnosti
s určitou mírou pravděpodobnosti nasta-
nou. Rezervy mohou být vytvářeny pro růz-
né účely a v závislosti na tom se používají
i různé metody pro jejich výpočet.

Cílem by mělo být stanovení kvalifikované-
ho odhadu nákladů pro daný účel. Jakmile
situace, pro kterou je rezerva tvořena, na-
stane, vyčerpají se finanční prostředky z té-
to natvořené rezervy, nebo pokud pomi-
ne důvod jejího natvoření, rezerva se roz-
pustí.

Při plánování se tedy rezervy počítají pro bu-
doucí období, kdy některé situace, pro kte-
ré jsou rezervy vytvářeny, mohou, ale ta-
ké nemusejí nastat.

Jiné rezervy lze naopak vyčíslit relativně
snadno.
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Příklad:

Rezervu na plánovanou opravu střechy lze stanovit na základě stanoveného rozpočtu na tuto opravu. To je
ostatně povinnost při vytváření této rezervy. Pokud je rezerva dlouhodobá (maximálně může být na 8 roků),
pak je třeba ji inventovat, podobně jako dlouhodobý majetek.

�

Další rezervy, u nichž je vždy určitá míra
pravděpodobnosti, že daný jev nastane, je
nutno odvodit na základě zkušeností z

minulých období a záleží na subjektivním
přístupu k plánování.

Příklad:

Příkladem může být rezerva na náklady plynoucí ze záručních lhůt, kdy je známo procento reklamací dané
skupiny produktů z důvodu vad na straně výrobce. Podnik má například zkušenost, že cca 1,5 % z tržeb vý-
robků typu A a 1,8 % z tržeb výrobků B představují náklady na reklamaci. Lze tak stanovit předpokládanou vý-
ši rezervy na reklamace výrobků.

�

Rezervy se rozdělují podle různých kritérií
Může se jednat o kritérium dle věcné pod-
staty, tedy účelu, pro něž je rezerva vytvá-
řena. Například personální rezervy pro vý-
platu speciálních odměn zaměstnanců
(zaměstnanecké požitky) atd., rezervy na
vadné výrobky, rezervy na soudní spory
(pokud například podnik očekává, že bude
účastníkem soudního sporu, u kterého po-
nese náklady na soudní líčení, může i pro

tento účel vytvářet rezervu), ale i rezervy
pro další speciální účely.

Další možností členění rezerv je hledisko
časové, kdy rozlišujeme rezervy krátkodo-
bé (tedy do jednoho roku), kdy tyto rezervy
musí být do jednoho roku od natvoření roz-
puštěny a rezervy dlouhodobé – na obdo-
bí delší, než je jeden rok.

Příklad:

Příkladem dlouhodobé rezervy může být rezerva na tzv. zaměstnanecké požitky, kdy se zaměstnavatel za-
váže zaměstnancům vyplatit po splnění stanovené podmínky určité plnění.
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Například při dosažení významného životního jubilea zaměstnance, při odchodu do důchodu, při setrvání
v zaměstnání po určitou dobu apod. obdrží každý zaměstnanec, který splnil stanovené podmínky určitou fi-
nanční odměnu, speciální dovolenou apod. V tomto případě pak zaměstnavatel musí tvořit rezervu na tuto
zvláštní odměnu od okamžiku, kdy zaměstnanec nastoupí do zaměstnání (slovo musí je v tomto smyslu velmi
relativní – pokud například sestavuje účetní závěrku dle IFRS (Mezinárodní účetní standardy), měl by tuto re-
zervu vytvářet). Při tom se musejí brát v úvahu i takové skutečnosti, jako je například předpokládané meziroč-
ní navyšování platu zaměstnance a přepočítáníbudoucí hodnoty na hodnotu současnou diskontováním o úro-
kovou míru atd.

�

T

Dalším kritériem může být úroveň prav-
děpodobnosti, že daný jev nastane. Opět
uveďme příklad situace, kdy daný jev nasta-
ne určitě a situaci, která nastat může, ale
nemusí. Pokud se jedná o rezervu na pří-
spěvek na dovolenou zaměstnancům, kteří
v podniku pracují déle než jeden rok, je

téměř stoprocentně jisté, že rezerva bude
vyplacena a my jsme schopni ji relativně
přesně vyčíslit.

V případě rezervy, která je tvořena na případ-
ný soudní spor, který nám hrozí, je pravděpo-
dobnost menšía situace nemusínutně nastat.

Poznámka:

U rezerv je také zapotřebí zdůraznit, že meziroční změna stavu rezerv vykázaná v bilanci se musí rovnat změ-
ně stavu rezerv vykázané ve výsledovce!

�

Při plánování rezerv je důležité mít na pa-
měti, že tvorba rezerv je nákladem daného
účetního období a rozpouštění rezervy je

naopak výnosem. Z tohoto důvodu má
změna v objemu rezerv vliv na hospo-
dářský výsledek podniku.

• Závazky
Při své hospodářské činnosti podnik vstu-
puje do obchodních vztahů s jinými organi-
zacemi a podniky, nakupuje jejich výrobky
a služby, je také nucen plnit i své povinnosti
vůči státním orgánům a institucím, zaměst-
nancům apod. Ze všech těchto interakcí
vznikají podniku závazky.

Vzhledem k tomu, že za poskytnutá plnění
neplatíme většinou hotově a okamžitě, ale
fakturou se stanovenou dobou splatnosti,
vznikají nám závazky, jinými slovy dluhy.
O tom, jaká bude konkrétní výše závazků
podniku na konci období, pro něž se plánu-
je, je závislé na mnoha faktorech – platební
politice podniku (podniky většinou platí své
závazky krátce před datem splatnosti, aby
se nezbavovaly finančních prostředků na
účtech, za které mohou inkasovat úrok, ale
také se mohou podniky snažit uplatňovat
nabízená skonta, tedy nástroj platebního

styku, kdy při úhradě faktury do určitého
data nabízí prodejce slevu z konečné část-
ky uvedené na faktuře), platební morálce
podniku (schopnosti a ochotě podniku platit
své úvěry včas v rámci stanoveného termí-
nu splatnosti) a objemu nákupů na konci
obchodního roku.

Přístup podniku k politice řízení závazků je
tedy zásadní otázkou pro plánování výše
závazků z obchodního styku.

Proto musíme vycházet z plánovaného ob-
jemu nákupů výrobků a služeb v uvažova-
ném období s přihlédnutím na dobu splat-
nosti.

Vedle závazků z obchodního styku exis-
tují i závazky ostatní, kam patří závazky
vůči zaměstnancům, jako jsou například
dlužné mzdy za daný měsíc, které jsou



zaměstnancům vypláceny většinou s něko-
likadenním zpožděním, závazky k institu-
cím sociálního a zdravotního pojištění, da-
ňové závazky vůči státu apod.

Dalším druhem závazků mohou být závazky
vůči společníkům, členům družstva a spříz-
něným osobám. V tomto případě se může
jednat například o dlužné dividendy nebo
o půjčky od těchto osob.

Z hlediska časového rozlišujeme závazky
krátkodobé (do jednoho roku), což je vlast-
ně většina závazků z výše jmenovaných

druhů závazků, a dlouhodobé (se splatností
nad jeden rok) – například zaměstnanec-
ké půjčky, dlouhodobé závazky upravené
smlouvami se splátkovým kalendářem apod.

Podobně jako u pohledávek je vhodné, zej-
ména u podniků, které nakupují v cizí mě-
ně, rozlišovat závazky tuzemské a zahra-
niční. Změny ve vývoji kurzu mají dopad
i na velikost závazků v cizí měně. Pokud
koruna posiluje, podnik přeceněním svých
závazků v cizí měně realizuje kursové zis-
ky, pokud koruna oslavuje, jedná se kurso-
vé ztráty.
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• Dohadné účty pasivní a časová rozlišení
Obdobně, tak jako tomu bylo u aktiv, i v pří-
padě pasiv mohou podniky plánovat do-
hadné položky pasivní a časová rozlišení,

pokud je již nezahrnuly do závazků, tak by-
lo zajištěno přiřazení nákladů do období,
do kterého skutečně patří.

• Úvěry
V případě úvěrů se jedná o krátkodobé ne-
bo dlouhodobé peněžní výpomoci od ban-
kovních institucí. Jejich hlavním úkolem je
poskytnout podniku dostatek finančních
prostředků pro pokrytí aktiv, zejména v ob-
lasti nových investičních aktivit.

Vzhledem k tomu, že úvěry jsou de facto
poslední položkou plánované bilance a je
zapotřebí zajistit, aby se aktiva rovnala pasi-
vům, mohou se vyrovnat obě strany pláno-
vané bilance prostřednictvím výše úvěru.

Tento dopočet lze použít i jako kontrolu
správnosti plánovaných bilančních hodnot
a výsledku.

Za předpokladu, že jsou všechny bilanční
hodnoty naplánovány „racionálně“, neměla
by vzniknout příliš velká odchylka mezi výší
úvěru, kterou předpokládáme a výší úvěru,
který jsme bilančně dopočítali.

Pokud je tento rozdíl větší, je zapotřebí se
opět vrátit k jednotlivým položkám bilance
a znovu je přehodnotit.

Výše úvěru souvisí i s nákladovými účty,
a to konkrétně s nákladovými úroky.

Pokud známe průměrnou roční úrokovou
míru, můžeme si úrokové náklady z pláno-
vané výše úvěru snadno vypočítat.

Závěr této dílčí části
Sestavení plánované bilance je úvodní pra-
cí sestavování finančního plánu, nicméně
tuto plánovanou bilanci nelze dělat bez
souběžného sestavení plánované výsle-
dovky a plánovaného cash flow (CF), ne-
boť všechny zmíněné plány jsou vzájemně
provázány a některé údaje se vyskytují ve

všech částech těchto plánových dokumen-
tů. Vytvořený zisk je součástí pasiv v bilan-
ci, současně je výsledkem „výsledovky“,
peníze jsou aktivem v rozvaze, současně
statickým CF ve výkazu o finančních tocích
atd.



Shrnutí
Položky pasiv lze rozdělit do dvou základních
skupin, a to vlastní zdroje a cizí zdroje. Pod
pojmem vlastní zdroje chápeme vlastní kapi-
tál, kapitálové fondy a výsledek hospodaření.

Cizím zdroji jsou rezervy, závazky a úvěry.

Změna v objemu rezerv má vliv na hospo-
dářský výsledek podniku.

Tvorba finanního plánu
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4. Plánování cash flow
Tento statický či dynamický ukazatel finanč-
ních toků je pro řadu podniků velmi důležitou
součástí plánovací činnosti a významnou po-
můckou pro finanční řízení podniku.

Při tvorbě klasického cash flow se používá
buď metoda přímá, nebo nepřímá. Přímá
metoda klade vyšší požadavky na evidenci
všech peněžních toků, které v organizaci
probíhají, a je proto náročnější než metoda
nepřímá. V praxi je obecně více využívána
metoda nepřímá, při níž se vychází z údajů
o pohybech na vybraných účtech z hlavní
knihy.

Začátečníkům většinou dělá sestavení
cash flow trochu problém, a proto proble-
matiku tvorby tohoto výkazu trochu podrob-
něji objasníme.

Vzhledem k tomu, že při plánování se plá-
nují většinou konečné stavy (u některých
účtů lze samozřejmě pohyby na stranách
účtů odvodit z jejich povahy) a také že není
možné plánovat příjmy a výdaje, náklady

a výnosy položkově, lze při plánování
cash flow využít pouze metodu nepří-
mou.

Výkaz cash flow lze zjednodušeně rozdělit
do tří částí – z provozní, finanční a investič-
ní činnosti.

Princip je založen na tom, že počáteční
stav peněžních prostředků v pokladně a na
účtech musí po zohlednění všech příjmů
a výdajů, nákladů a výnosů během daného
účetního období odpovídat konečnému sta-
vu peněžních prostředků. Změny mezi po-
čátečním a obecným stavem jsou právě
ony peněžní toky, které se musejí rozdělit
do výše uvedených tří skupin. Pro sestave-
ní cash flow se tedy využívají diference me-
zi konečnými stavy jednotlivých skupin úč-
tů dvou období, které tematicky spadají do
provozní, investiční nebo finanční činností.

Pro sestavení cash flow je vhodné si uvě-
domit určitou logiku, kterou si vysvětlíme
na následujícím příkladu.

Příklad:

Dejme tomu, že plánované zásoby vzrostou oproti minulému období o 200 mil. Kč. Bude tento nárůst objemu
zásob snižovat nebo naopak zvyšovat hodnotu cash flow? Nárůst zásob znamená pořízení nových zásob
a s tím jsou spojeny výdaje, tedy odliv peněžních prostředků. Odliv peněžních prostředků pak znamená
snížení hodnoty cash flow. Změnu 200 mil. Kč bychom v cash flow vykázali záporným znaménkem.

�

Příklad:

Dejme tomu, že nám poklesne objem pohledávek o 100 mil. Pokles pohledávek znamená, že naši zákazníci
platí, tedy peníze přišly na pokladnu nebo na účet a tato změna bude v cash flow vykázána s kladným zna-
ménkem.

�



Příklad:

Logiku uvedenou v předcházejícíchpříkladech je nutné využít i v případě pasivních položek bilance. Například
pokles závazků znamená, že se vydáváme z peněžních prostředků, a tedy dochází ke snížení hodnoty cash
flow.

�

Tab. č. 4 Vliv podnikových činností na cash flow

Růst cash flow Snížení cash flow

Majetek Prodej majetku Pořízení majetku

Zásoby Pokles stavu zásob Zvýšení stavu zásob

Pohledávky Pokles stavu pohledávek Snížení stavu pohledávek

Rezervy Zvýšení stavu rezerv Snížení stavu rezerv

Závazky Zvýšení stavu závazků Snížení stavu závazků
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Je třeba zmínit, že některé položky mohou
být mírně nejasné. Například účetní odpisy
jsou do určité míry specifickým druhem ná-
kladů, protože tento náklad fyzicky nikomu
neplatíme, pouze snižujeme jejich prostřed-
nictvím účetní hodnotu majetku a mají vliv na
výsledek. Skutečnost, že účetní odpisy mají
bezprostřední vliv na výsledek, a to přímo na
provozní výsledek hospodaření, ovlivňují
účetní odpisy také hodnotu cash flow z pro-
vozní činnosti, a proto se musejí do cash flow
zahrnout. Jako nákladový účet nemajíodpisy
počáteční stav a do cash flow se vykazují
s kladným znaménkem.

Ukazatelé cash flow mají řadu výhod, ne-
boť nejsou ovlivněny inflací, metodikou od-
pisování ani systémem či výší časového
rozlišování nákladů.

Cash flow odráží přírůstky či úbytky pe-
něžních prostředků. Ukazuje tedy pohyb
peněžních prostředků i stav.

Stává se tak významným ukazatelem, kte-
rý umožňuje především:
– analyzovat příčiny peněžních výkyvů

v průběhu hospodářské činnosti podniku,
– ukazuje, kolik peněz bylo vytvořeno

a užito v jednotlivých aktivitách podniku,

tím umožňuje zaměřit se na činnosti vý-
nosnější a omezit činnosti, které nege-
nerují dostatek peněz,

– umožňuje zjistit, zda podnik váže pení-
ze produktivně, nebo zda jim nevěnuje
dostatečnou pozornost,

– ukazuje schopnost podniku produkovat
peníze a výhodně či nevýhodně je uložit
nebo použít na další investice,

– ukazuje, zda podnik bude potřebovat
další peníze nebo zda (a v jaké výši)
jsou jeho peníze dostačující apod.

Informace o stavu a pohybu peněžních
prostředků, jejich zdrojích a použití, jsou vy-
soce potřebným nástrojem finančníanalýzy.
Nevýhodou v našich podmínkách je však
nejednotná interpretace a omezené použití
v systému lavinovité druhotné platební ne-
schopnosti řady kooperujících podniků.

Je-li plán vložen do informačního systému,
nebo jiných systémů, je připraven pro další
využití. V následujících obdobích, kdy do-
chází ke skutečnému zaúčtování jednotli-
vých účetních položek, je plán jakýmsi vo-
dítkem, které nám říká, jakým směrem se
pohybujeme. To znamená, že porovnává-
me skutečně dosažené údaje s hodnotami,
které jsme naplánovali.



Porovnáním skutečnosti a plánu dochází
ke vzniku odchylek, které mohou mít růz-
nou velikost i příčinu. Úkolem pracovníka,
který se plánováním zabývá je pak tyto od-
chylky identifikovat, analyzovat skutečně
dosažené hodnoty a porovnat s plánovaný-
mi údaji (a předpoklady, za kterých byly na-
plánovány) a na základě toho pak identifi-
kovat, co je příčinou vzniku těchto rozdílů.

Všechny tyto možné diference je třeba mo-
nitorovat a analyzovat a v případě výraz-
nějšího odklonění se od plánu provést tako-
vá opatření (pokud je to tedy možné), která
by tento odklon zmírnila.

Takto je potom možné systematicky půso-
bit na plnění cílů, které byly v rámci pláno-
vání stanoveny.

Tvorba finanního plánu
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Příklad:

Jako příklad lze jmenovat například ukazatele likvidity, celkové zadluženosti, přehledy vývoje jednotlivých složek
nákladů, aktiv, pasiv apod. Těchto ukazatelů je celá řada. Tato práce je pak součástí činnosti finančních analyti-
ků, a to jak interních, tak i externích, kteří využívají nástroje finanční analýzy.

�

Plán může být také důležitým dokumentem
pro jednání s úřady a bankami, zejména,

představujeme-li své podnikatelské zámě-
ry například v souvislosti se žádostí o úvěr.

Závěr této dílčí části
Finanční plánování není činností, která by
končila sestavením plánu. Ten je nutné ne-
ustále korigovat, obměňovat, reagovat na

vznikajícíodchylky, tzn. upřesňovat. Pláno-
vání je permanentní činnost, je to důležitý
nástroj řízení podniku.

Shrnutí
Plánování cash flow, tedy sestavování plá-
novaných peněžních toků patří dnes ke
standardním činnostem plánovacího útvaru
zabývajícího se sestavováním finančního
plánu.

Při plánování CF lze využít víceméně pou-
ze metodu nepřímou. Výkaz cash flow lze
zjednodušeně rozdělit do tří částí – z pro-
vozní, finanční a investiční činnosti. Počá-
teční stav peněžních prostředků v poklad-
ně a na účtech musí po zohlednění všech

příjmů a výdajů, nákladů a výnosů během
daného účetního období odpovídat koneč-
nému stavu peněžních prostředků. Změny
mezi počátečním a obecným stavem jsou
právě ony peněžní toky, které se musejí
rozdělit do výše uvedených tří skupin. Při ří-
zení podniku porovnáváme skutečně do-
sažené hodnoty, které nám vznikly zaúčto-
váním s hodnotami, které jsme naplánovali.
Při rozboru odchylek musíme zjistit, co je
příčinou vzniku rozdílů mezi plánem a sku-
tečností a reagovat.

5. Řízení nákladů – základní složka řízení firemních financí
Náklady můžeme charakterizovat jako pe-
něžně vyjádřenou spotřebu a opotřebe-
ní výrobních faktorů. Jsou důležitým uka-
zatelem kvality činnosti firmy. Náklady by

se měly snižovat anebo růst pomaleji než
výnosy. Úkolem managementu firmy je ná-
klady usměrňovat a řídit. K řízenínákladů je
třeba znát jejich podrobné třídění.

5.1 Třídění nákladů
Náklady můžeme a musíme třídit podle ně-
kolika hledisek. V podnikové teorii i praxi

rozeznáváme několik způsobů a kritérií pro
jejich třídění. Důvod členění nákladů dle



určitého hlediska je také důvodem pro
využití daného třídění k určitým účelům.

Podívejme se na nejpotřebnější a nejužíva-
nější tříděnínákladů zejména z pohledu vý-
robní organizace.

Nejprve však začneme tříděním, které je
univerzální a obecné pro všechny ekono-
mické subjekty. (Připomínáme, že obecná
ekonomie rozeznává tři ekonomické sub-
jekty: domácnost, firmu a stát). Je to třídění
nákladů na fixní a variabilní.
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5.1.1 Třídění nákladů na fixní a variabilní
Plánovaná výše nákladů se většinou odvíjí
od plánovaného objemu produkce. Čím více
se vyrábí, tím větší je objem nákladů, tzn. tím
větší bude spotřeba materiálu, bude nutné
najmout více pracovních sil a zaplatit je, bude
vyšší spotřeba elektrické energie na pohon
strojů apod. Ne všechny náklady, které pod-
niku vznikají, však souvisejí s výrobou a také
ne všechny náklady musejí být bezpodmí-
nečně závislé na objemu produkce.
a) Jako fixní náklady jsou označovány ty

náklady, jejichž výše není závislá na

objemu vyráběné produkce a s růs-
tem objemu výroby zůstávají neměnné,
popř. se mění nezávisle na výši produk-
ce. V grafickém vyjádření jsou zobraze-
ny jako konstanta na úrovni celkové vý-
še fixních nákladů rovnoběžná s osou
X, která zobrazuje množství produkce.
Platí, že s rostoucím objemem produk-
ce průměrné fixní náklady připadající
na vyrobenou jednotku neustále klesa-
jí, jako relativní náklady se tedy fixní ná-
klady na jednici snižují.

Obr. č. 1 Vzájemný vztah variabilních, fixních a celkových nákladů

Příklad:

Jako příklad fixního nákladu mohou být uvedeny náklady na topení, svícení,což jsou náklady, které jsou vyna-
loženy ještě předtím, než se vůbec začne pracovat, či jejichž spotřeba není ve vztahu k výši produkce. Dále se
takto dá označit například i mzda hlídače, který hlídá objekt bez ohledu, zda se v něm vyrábínebo ne, nebo od-
pisy budov a strojů, které je nutné účtovat v souladu s odpisovým plánem i v případě nulové výroby.

�



b) Opakem fixních nákladů jsou náklady
variabilní. Pro tento druh nákladů platí,
že s rostoucím objemem výroby je-
jich výše roste.

Ve zjednodušeném grafickém vyjádře-
ní a obrázku č. 1 jsou zobrazeny ja-
ko rostoucí přímka vycházející z po-
čátku.

Tvorba finanního plánu
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Příklad:

Typickým příkladem variabilních nákladů může být spotřeba materiálu na výrobky nebo mzdy výrobních dělní-
ků při rozšiřování výroby.

�

Sečteme-li variabilní i fixní náklady do-
stáváme náklady celkové.

Naše analýza nákladů fixních i variabilních
je přesto dosti zjednodušená. Zcela čis-
tě fixní a zcela variabilní náklady s přímo
úměrným průběhem se v praxi sice vysky-
tují, ale ne vždy v tak jednoznačné podobě.
Spíše naopak. Případy, kdy bezproblémo-
vě a jednoznačně určit náklady jako fixní

a variabilní jsou v praxi spíše vzácné, neboť
se většinou jedná o různou kombinaci
obou těchto typů nákladů.

Záleží vždy na individuálním posouzení
každého nákladového druhu, zjištění, jaké
jsou jeho vlastnosti a možný průběh, neboť
i zdánlivě fixní náklad může být od určité-
ho bodu částečně variabilní, a to dokonce
ve dvojím provedení (klesajínebo se zvyšují).

Příklad:

Typickým příkladem je zvýšení nájemného nebo obecné pojištění za škodu. Je jasné, že pokud přejdeme z bytu
2 + 1 do byt 3 + 1, budeme platit vyšší nájemné. V případě pojištění za škodu, pokud výše tohoto pojištění je dána
například výšíobratu, má pojišťovna přímo v tabulkách uvedeny intervaly výše obratu a tomu odpovídající sazby.

Dojde-li pak ke zvýšení objemu výroby a v důsledku toho i ke zvýšení tržeb, dostane se firma z dosavadního
intervalu do intervalu vyššího, tím také bude platit vyšší pojistné. Toto je ukázka tzv. skokového přestupu do
vyšší kategorie v závislosti na rostoucím objemu produkce.

�

Určitě by čtenář-zájemce našel podobných
příkladů mnohem více, je proto vždy při
analýze konkrétních nákladů konkrétní fir-
my nutné posuzovat jednotlivé druhy

nákladů z hlediska různého typu zvýšení
(nebo snížení) fixních nákladů, stejně tak
jako posuzovat i možný vývoj variabilních
nákladů.

Příklad:

Dalším případem nejednoznačnosti mohou být náklady na pracovní oděvy dělníků. Úbor sám o sobě se nespot-
řebovává, má určitou dobu vydržet, proto má z hlediska nákladů spíše fixní povahu. Nicméně pokud se vyrábí ví-
ce, popřípadě se výroba postupně rozšiřuje, tím více se množství těchto oděvů více a více opotřebovává, nehle-
dě na individuální zacházení různých lidí s touto výbavou. V případě rozšiřování výroby a přijímání nových za-
městnanců se pak náklady na pořízení a údržbu této složky nákladů zvyšují.

�

Graf č. 1 zobrazující vývoj nákladů fixních
a variabilních je spíše ideální, skutečný prů-
běh není v praxi úplně přímo úměrný. Ná-
klady fixní se tedy čas od času zvyšují spíše
skokově, ale navíc se přímka postupně

zvyšuje z horizontály na přímku směřující
k vyšší hodnotě (málokdy je tomu i na-
opak). Graficky bychom tuto situaci mohli
vyjádřit následujícím grafem:



Graf č. 2 Fixní náklady
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Ale, jak již bylo řečeno, ani variabilní nákla-
dy nemají úplně přímočarý pohyb, oscilují
kolem určité hodnoty, stejně však se rela-
tivně od určité výše vyvíjejí degresivně

nebo progresivně. Graficky bychom vývoj
těchto nákladů mohli v praxi vyjádřit násle-
dujícím grafem:

Graf č. 3 Vývoj relativních variabilních nákladů na jednici

Pokud bychom nyní dali oba grafy 2 a 3 do-
hromady, dostali bychom reálnou hodnotu
celkových nákladů. Pokud se jedná o pří-
pad ukázky skokového vývoje fixních ná-
kladů, je častým jevem v této oblasti zvýše-
ní ceny elektrické energie, nebo prakticky
všech nákladů na zdroje, které stále ros-
tou, někdy velmi výrazně od určitého data.

U nákladů variabilních na jednici produkce
může být příkladem převoz desítek tisíc

krabiček zápalek v nákladním autě. Byl by
výrazný relativní rozdíl na jednici, pokud
bychom přepravovali v celém voze pouze
jednu krabičku.

Celkové variabilní náklady budou stejné,
avšak náklady na jednici produkce se bu-
dou velmi výrazně lišit od prvé možnosti.
Právě náklady na přepravu či služby jsou
typickými případy nestejného vývoje varia-
bilních nákladů.

5.2 Obecný postup při plánování režijních nákladů
Většinu režijních nákladů, které plánujeme,
tak není možné stanovit úplně jednoznačně
na základě plánovaného objemu produkce
a služeb. To proto, že některé uvažované

režijní náklady s objemem produkce souvi-
sejí pouze okrajově, nebo dokonce vůbec,
avšak přesto je nutné s nimi v plánu počítat
a zahrnout je do nákladů.



Plánování režijních nákladů by se nemělo
týkat jenom omezené skupiny pracovníků,
kteří plán tvoří, ale mělo by se stát celofi-
remní záležitostí.

Je potřebné zajistit, aby se do tohoto pro-
cesu zapojily všechny firemní útvary, kte-
rých se plán týká. Je nutná pravidelná ko-
munikace se všemi odděleními firmy.

Z hlediska praxe lze vytvořit například jedno-
duchý formulář, do kterého mohou pracovní-
ci jednotlivých útvarů zapsat předpokláda-
nou výši určitých vytipovaných režijních

nákladů, zvláště pak těch, které jsou nepravi-
delné, mimořádné, nebo lze důvodně před-
pokládat, že mohou nastat.

Vyplněné formuláře pak plánovací oddělení
následně zkompletuje za celou firmu. Vyloučí
či zmenšíse tak nebezpečíopomenutíněkte-
rých významných položek, které mohou mít
výrazný vliv na výši firemních nákladů.

V následujícím textu se zabýváme kon-
strukcí jednotlivých položek nákladů, které
mají vliv na celkovou položkovou stavbu
fixních i variabilních nákladů.

Tvorba finanního plánu
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5.2.1 Plán příjmu nových zakázek
Pro každou výrobní firmu je důležité mít
dostatečný příjem nových zakázek. V tržní
ekonomice je to otázka prosperity nebo vů-
bec přežití. Zakázky znamenají práci, prá-
ce znamená možný rozvoj.

Přestože se nejedná o položku, která by
byla předmětem plánování z hlediska ná-
kladů a výnosů, je pro firmu důležitá přede-
vším z hlediska plánovaného objemu kapa-
cit. Odhad plánovaného objemu možných
zakázek pro plánovací období je tedy pod-
statné pro celou konstrukci všech firemních
plánů.

Toto stanoveníodhadu možného objemu no-
vě příchozích zakázek v budoucím období se

provádí na základě výsledků průzkumu trhů,
odhadů odborníků, zkušeností obchodníků,
výzkumů agentur, již uzavřených smluv, pra-
videlných dodávek, rámcových smluv a ji-
ných možností zejména osobních kontaktů
a konexí firemních pracovníků či spolupracu-
jících subjektů.

Plán příjmu nových zakázek většinou sesta-
vuje oddělení marketingu a prodeje. Pro fir-
mu je nutné zajištění pravidelného přílivu
nových zakázek bez velkých výkyvů v čase.

Pokud se očekává málo zakázek, musí fir-
ma hledat nové možnosti uplatnění na trhu,
případně uvažovat o redukci výrobních fak-
torů.

Příklad:

Redukce výrobních faktorů je možná například odstavením určitých kapacit, prodejem nebo pronájmem výrobních
prostor a strojů, propouštěním zaměstnanců atd. Naopak, v případě vysokého příjmu nových zakázek musí firma
rozšiřovat své kapacitní možnosti, zabezpečovat dostatečný počet pracovních sil, nakupovat stroje a zařízení atd.
Je také důležité zabezpečení vhodného rozložení zakázek v čase tak, aby s omezenými výrobními kapacitami byla
firma schopna maximálně plnit sjednané termíny dodání výrobků a služeb.

�

Příklad:

Příkladem nerovnoměrného využití kapacit v čase jsou vesměs firmy vyrábějící výrobky se sezónním charak-
terem. Například pekárna v předvánočním období rozšíří svůj jednosměnný provoz na třísměnný, tak aby byla
schopna uspokojit poptávku po zvýšeném objemu vánočního pečiva. V daném případě je tak nutné plánovat
zvýšení počtu sezónních pracovníků. Protože stávající stroje by kapacitně pravděpodobně nestačily vyššímu



objemu výroby, řeší to pekárna zavedením vícesměnného provozu, což se projeví v plánu na měsíc prosinec,
resp. i dříve.

�
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Plán nových zakázek by měl být zpracován
podle potřeby firmy tak, aby se mohla na tyto
zakázky dostatečně předem připravit. Dů-
ležité je zejména rozložení zakázek v čase,

specifikace možných typů produktů a slu-
žeb, jejich finanční a množstevní vyjádření,
rozdělení dle zákazníků, určení možných tr-
hů a destinací atd.

Od velikosti objemu zakázek se odvíjí plánovaná velikost tržeb
Otázka přesného určení výrobních kapacit je
pro firmu velmi důležitá. Je nutné zásadním
požadavkem nejprve určit tzv. nejužší místo
čili kritické místo určující zpracovatelné
množství produkce. Kritické místo může být
dáno několika faktory, například kapacitou

strojů, nedostatkem pracovních sil, kvalifika-
cí pracovních sil, nedostatkem skladovacích
prostor, nedostatečností výrobní haly, poma-
lostí výrobní linky, tedy souhrnně všemi vý-
robními faktory, technickými, technologický-
mi i problémy v oblasti práce.

Příklad:

Jednou z možností, jak tyto problémy řešit, je například nákup nového výrobního zařízení, které by kapacity
navýšily, pronájem zařízení nebo využití služeb jiných zpracovatelů (tzv. outsourcing). I to je důležité vždy
zvážit, než zakázku přijmeme. Nedodržení termínu zakázek nebo zhoršení kvality produkce z tohoto důvodu
se může negativně podepsat na pověsti firmy.

�

6. Plánovaná výsledovka
Hlavním cílem firmy je v podmínkách tržní
ekonomiky maximalizace zisku.

Zisk je matematický rozdíl mezi celkovými
výnosy a náklady. Měla by tedy každá fir-
ma, která sestavuje finanční plán, a tudíž
plánovanou výsledovku, usilovat o minima-
lizaci nákladů a maximalizaci výnosů.

Způsob tvorby plánu vždy závisí na potře-
bách, požadavcích i velikosti firmy.

Náklady a výnosy můžeme například pláno-
vat na úrovni jednotlivých skupin nákladů
(spotřeba materiálu, mzdy, služby, odpisy

apod.) až po detailní rozpis na úrovni jednot-
livých analytických účtů, záleží to na kon-
krétní potřebě dané firmy.

Náklady a výnosy mohou být plánovány na
firmu jako celek, nebo přímo na jednotlivá
střediska. Na základě zpracovaného plánu
pak můžeme následně vyhodnocovat jeho
plnění porovnáním se skutečnými údaji,
zjišťovat odchylky a tyto odchylky pak vy-
hodnocovat a hledat příčiny jejich vzniku.

Pro plánování nákladů a výnosů můžeme
použít skupiny nákladů a výnosů dle struk-
tury výkazu zisku a ztráty.

6.1 Plán tržeb
Tržby z prodeje výrobků, zboží či služeb
jsou pro většinu firem nejčastějším, nejdů-
ležitějším a hlavním zdrojem výnosů. Jejich
realizace je hlavní náplní jejich hospodář-
ské činnosti, i když vedle výnosů z tržeb

z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží
může mít firma i jiné příjmy.

Plánování tržeb je třeba věnovat maximální
pozornost a usilovat o vysokou přesnost.



Tvorba finanního plánu

25

Příklad:

Firma může mít příjmy i z vedlejší hospodářské činnosti. Může například pronajímat své haly, budovy, stroje či
pozemky, může mít tržby z prodeje nepotřebného materiálu, dlouhodobého majetku, výnosy z úroků apod.
Vedlejší nebo ostatní příjmy jsou však většinou pro firmy spíše okrajovou záležitostí a není možné na těchto
formách příjmů stavět zdravou existenci firmy.

�

T

Plán tržeb zpracovává prodejní oddělení, ob-
vykle na základě údajů marketingového od-
dělení. Činí tak na základě evidence termínů
přijatých zakázek, smluv, zkušeností, očeká-
vaných prodejů a dalších faktorů. V porovná-
ní s výrobní kapacitou a dalšími faktory výro-
by či poskytování služeb pak prodejní oddě-
lení sestavuje plán tržeb.

Plán tržeb je zároveň tím výchozím bodem,
od kterého se odvíjejí ostatní složky plánu,
zejména možné, a nutné náklady, a proto
by měl obsahovat minimálně následující
údaje:
– časové rozložení tržeb po měsících, se

zohledněním možného výskytu sezón-
nosti;

– strukturu produkce dle typů výrobků,
zboží a služeb. Různé typy výrobků či
služeb se vyznačují odlišnou materiálo-
vou nebo časovou náročností výroby,
to je významné pro plánování materiálu
i počtu pracovníků;

– místo realizace, prodeje produktů, zda
v tuzemsku či v zahraničí. V případě ex-
portu do zahraničí je důležité také zva-
žovat možné změny kursu.

Posilování a oslabování kursu se pro-
mítá do kursových zisků či ztrát. Stejně
tak by se měla v případě produkce do
tuzemska promítnout i možná očekáva-
ná či predikovaná inflace.

– Kromě hodnotového vyjádření výrobků,
služeb a zboží by měl být plán vyjádřen
i v odpovídajících jednotkách množství,
a to pro potřeby kalkulace materiálo-
vých potřeb a kapacit.

Firma by měla vyhodnocovat objem tržeb
v čase i s ohledem na minulá a budoucí ob-
dobí. Porovnávání změny objemu tržeb
v čase může být jedním z důležitých ukaza-
telů vývoje firmy.

Pro potřeby vyhodnocování vývoje tržeb
je žádoucí rozlišovat tržby nominální
a tržby reálné

Nominální tržby jsou jednoznačně určeny
cenou, za kterou jsou výrobky, služby či
zboží prodány, reálná tržba se pak vypočítá
z nominální tak, že se očistí o meziroční
změny cen výrobků, služeb či zboží a rov-
něž o změny kursu.

Příklad:

V roce 2020 byl dejme tomu směnný kurs 28,– Kč/EUR. V roce 2021 pak například 25, – Kč/EUR. Meziroční
zvýšení cen bylo o 10 %.

V roce 2020 byly celkové tržby 5 milionů Kč, v roce 2021 pak 7 milionů Kč. Nominální tržby tudíž známe: činily
5 milionů Kč v roce 2020 a 7 milionů v roce 2021.

Přepočteme-li rok 2021 na podmínky roku 2020, zjistíme, že reálné tržby v roce 2021 byly po zohlednění změ-
ny kurzu 7,84 milionů Kč, tzn. že posílením koruny vůči EUR jsme prodělali cca 840 tis. Kč.

Pokud bychom tedy zachovali stejnou úroveň cen a kurzu, neměli bychom v roce 2021 tržbu 7 milionů Kč, ale
pouze 6,36 milionů Kč. Jaký je tedy reálný obrat po zohlednění obou protichůdných faktorů? Reálný obrat je
v roce 2021 oproti roku 2020 ve výši 7,13 milionů Kč.

�



6.2 Plánování personálních nákladů
Plánování personálních nákladů věnujeme
podrobnější pozornost, neboť personální

náklady jsou vedle spotřeby materiálu nej-
významnější nákladovou položkou.
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Lidská práce je považována za nejdražší výrobní faktor
Lidé majíurčitou kvalifikaci, vzdělání, zkuše-
nosti, dovednosti, jsou nositelé know-how,
disponují různým stupněm kreativity apod.,
a z tohoto důvodu jsou v pracovním procesu
nenahraditelní. A to i kdyby se jednalo o pl-
ně automatizované technologie, zejména
kontrola nemůže být závislá jenom na tech-
nice. Právě zkušenosti a znalosti, know-how
i tvůrčí schopnosti lidí, jsou pro každou firmu
důležitou devizou, a mělo by tedy být prvo-
řadým zájmem každé firmy mít pracovníky
kvalifikované, zkušené a stabilní, neboť to
má dopad na produktivitu práce, její kvalitu,
logistiku, organizační zajištění i samotnou
existenci firmy. S tím je spojena do určité
míry i otázka negativní nežádoucí fluktuace
pracovníků, tedy pokud ve firmě dochází

k nadměrnému a častému odlivu kvalifiko-
vaného personálu.

Nově příchozí zaměstnanci znamenají pro
firmu dodatečné investice v důsledku jejich
náboru (inzerce, platby personálním agen-
turám atd.), stejně tak jako potřebné nákla-
dy na jejich zaučení, zaškolení, vybavení
pracovními a ochrannými pomůckami atd.
Navíc, již zaučení a zaškolení pracovníci
mají větší produktivitu práce než nově přija-
tí lidé. Pro vlastní plánování personálních
nákladů je nejdříve nutné stanovit plánova-
ný počet pracovníků. Předtím je však třeba
učinit nejprve několik přípravných kroků.
V prvé řadě je třeba rozlišit několik katego-
rií pracovníků.

6.2.1 Kategorie pracovníků
Pracovníci se obvykle dělí do těchto kate-
gorií:
a) technicko-hospodářští pracovníci,

b) režijní dělníci,
c) výrobní (jednicoví) dělníci.

ad a) Technicko-hospodářští pracovníci (THP)
Technicko-hospodářští pracovníci jsou pra-
covníci, kteří ve firmě plníadministrativní, řídí-
cí, technické a jiné funkce. Personální nákla-
dy této kategorie jsou považovány převážně

za fixní, tzn. že jsou typické žádnou, nebo jen
malou pružností ve vztahu k množství vyrá-
běné produkce.

Příklad:

Často se uvádípříklad z odděleníúčtárny, které zpracovává účetnictví firmy například při objemu výroby 100 milionů
Kč v počtu 5 účetních. Dojde-li ke zvýšení výroby na dejme tomu 300 milionů Kč, počet pracovníků účtárny se ne-
změní, neboť účtárna ve stávajícím počtu zvládá zpracování dokladů i při takto zvýšeném objemu výroby. Pokud se
ale objem výroby zvýší například na 600 milionů Kč, dojde k navýšení počtu pracovníků účtárny, neboť stávající
účetní nestačí zpracovávat tak výrazně vyšší počet účetních dokladů a záznamů.

�

ad b) Režijní dělníci
Režijnídělníci jsou pracovníci, kteřípobírají fix-
ní mzdu, tedy nikoliv úkolovou nebo časovou.
Podobně, jako je tomu u kategorie THP, i tato

kategorie je charakterizována fixními náklady,
tzn. že náklady na tuto kategorii reagují méně
pružně na rostoucí objem výroby.
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Příklad:

Do této kategorie patří zejména hlídači, recepční, pracovníci opravy a údržby, skladníci, topiči, uklízečky, pra-
covníci ochranky apod.

�
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ad c) Výrobní (jednicoví) dělníci
Výrobní (jednicoví) dělníci jsou dělnické kate-
gorie, tedy pracovníci, kteří jsou odměňováni
úkolovou nebo časovou mzdou. Na rozdíl od
předchozích dvou kategorií jsou personál-
ní náklady výrobních dělníků variabilními

náklady, tzn. že tito pracovníci jsou přijímáni
v závislosti na množství práce a plánované
stavy těchto pracovníků se stanovují na zá-
kladě plánovaných kapacit.

Příklad:

Patří sem většinou všichni výrobní dělníci či pracovníci služeb, u nichž je možné stanovit mzdu na základě je-
jich výsledků.

�

Technicko-hospodářským pracovníkům se
vyplácí plat, dělnickým kategoriím mzda.

K oběma formám odměny patří ještě celá šká-
la možných vedlejších forem odměňování.

6.2.2 Stanovení počtu pracovníků
Pro plánování personálních nákladů je nut-
né určit plánované stavy čili počty pracov-
níků. Nejčastěji se rozlišují následující poč-
ty pracovníků:

– fyzické stavy pracovníků,
– přepočtené fyzické stavy pracovníků,
– průměrné stavy pracovníků.

ad a) Fyzické stavy pracovníků
Fyzické stavy pracovníků představují cel-
kový počet pracovníků, které firma zaměst-
nává, a to bez ohledu na velikost pracovní-
ho úvazku.

To znamená, že pracovníci, kteří pracují na
zkrácený úvazek, jsou vykazováni stejným
způsobem jako pracovníci s plným pracov-
ním úvazkem.

ad b) Přepočtené fyzické stavy pracovníků
Tyto stavy na rozdíl od fyzických stavů zoh-
ledňují právě velikost úvazku. Pracovník
zaměstnaný na poloviční úvazek se tedy
vykazuje jako poloviční stav atd.

To je podstatné pro plánování v řadě obo-
rů, které často zaměstnávají například dů-
chodce na zkrácené úvazky.

ad c) Průměrné stavy pracovníků
Průměrné stavy pracovníků jsou stavy pra-
covníků, které jsou meziměsíčně zprůměr-
ňované.

Průměrovat lze jak fyzické stavy (uvádějí
se jako průměrné fyzické stavy), ale i pře-
počtené stavy (uvádějí se tedy jako prů-
měrné přepočtené stavy).

Pro potřeby plánování je ale výhodnější
používat průměrné přepočtené stavy
jednotlivých kategorií pracovníků.

Prostým pronásobením průměrných přepoč-
tených stavů průměrnými personálními ná-
klady na osobu se pak získají předpokládané
personální náklady firmy pro dané období.



6.2.3 Plánování počtu pracovníků
Při plánování THP a režijních dělníků se vy-
chází z odůvodněných požadavků jednotli-
vých oddělení firmy na zvýšení nebo
snížení počtu pracovníků těchto kategorií.
Při jejich navyšování je nutné mít na paměti
fixní povahu personálních nákladů.

Opačně je tomu u výrobních čili jednico-
vých dělníků (VD). Protože stav VD je zá-
vislý na objemu vyráběné produkce, je nut-
né jejich počet odvodit od plánovaného ob-
jemu produkce.

Pro stanovení potřebného počtu jednico-
vých dělníků je třeba nejprve určit počet
disponibilních hodin na jednoho pracovníka
za rok.

Vychází se při tom z počtu pracovních dnů
za rok snížených o dny řádné dovolené,
nemocenské, přesčasy a jiné faktory, jako
je například produktivita práce, když zapra-
covaní pracovníci mají vyšší produktivitu
než nezapracovaní atd.

Poté se stanoví celkový počet pracovních
hodin ve výrobní části firmy za rok. Tento
počet hodin může být odvozen buď podle
časové náročnosti jednotlivých typů výrob-
ků, nebo služeb, kdy se vychází z plánova-
ného objemu produkce, nebo na základě
pracovních hodin strojů apod. Když pak vy-
dělíme celkový počet hodin za rok disponi-
bilními hodinami na jednoho pracovníka,
zjistíme potřebný počet pracovníků.
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6.2.4 Stanovení plánovaných personálních nákladů
Plánované personální náklady celkem sta-
novíme tak, že vynásobíme průměrné pře-
počtené stavy pracovníků v rozčlenění pod-
le kategorií, jejich roční průměrnou hrubou
mzdou či platem. Protože většinou dochází
k meziročnímu navyšování těchto mezd
a platů, je třeba navýšit personální náklady
i o tuto změnu.

K takto vypočítané částce je třeba dále ješ-
tě připočítat i náklady a sociální a zdravotní
pojištění, které zaměstnavatel odvádí pro-
centem z vyplacených hrubých mezd.

Průměrné počty pracovníků je třeba použít
pro výpočty proto, že pro výpočet nelze
použít jen počáteční nebo konečný stav pra-
covníků v daném roce. Mezi těmito stavy
pracovníků může být velká diference. Vhod-
né je plánovat přijímání nebo redukci pra-
covních pozic po měsících na celý uvažova-
ný rok a tyto měsíční hodnoty pak zprůměr-
ňovat. Je tomu tak proto, že pohyb těchto
změn nemusí být rovnoměrný a prostý arit-
metický průměr počátečního a konečného
stavu pracovníků pak nemusí souhlasit se
skutečností.

Shrnutí
Plánovaná výše nákladů se většinou odvíjí
od plánovaného objemu produkce. Fixními
náklady jsou označovány ty náklady, je-
jichž výše není závislá na objemu vyráběné
produkce a s růstem objemu výroby zůstá-
vají neměnné. Pro náklady variabilní platí,
že s rostoucím objemem výroby jejich výše
roste. U řady nákladů se většinou jedná
o kombinaci obou těchto typů nákladů. Plá-
nování režijních nákladů by se nemělo

týkat pouze omezené skupiny pracovníků,
kteří plán tvoří, ale mělo by se stát celofi-
remní záležitostí. Plánování příjmu nových
zakázek je pro podnik důležité především
z hlediska plánovaného objemu kapacit.
Plán příjmu nových zakázek obvykle sesta-
vuje oddělení marketingu a prodeje. Od ob-
jemu zakázek se odvíjí plánovaná velikost
tržeb. Pro plánování nákladů a výnosů
můžeme použít skupiny nákladů a výnosů



dle struktury výkazu zisku a ztráty, tj. pláno-
vanou výsledovku. Plán tržeb zpracovává
prodejní oddělení.

Plán tržeb je výchozím bodem, od kterého
se odvíjejí ostatní složky plánu, zejména
náklady. Pro potřeby vyhodnocování vývo-
je tržeb je vhodné rozlišovat nominální a re-
álné tržby. Reálná tržba se vypočítá z no-
minální tak, že se očistí o meziroční změny
cen výrobků, služeb či zboží a také o změ-
ny kursu. Personální náklady jsou vedle
spotřeby materiálu nejvýznamnější nákla-
dovou položkou, protože lidská práce je
označována jako nejdražší výrobní faktor.

Pro vlastní plánování personálních nákladů
je nejdříve nutné stanovit plánovaný počet
pracovníků.

Pracovníci se obvykle člení pro potřeby firmy
do následujících kategorií: Technicko-hospo-
dářští pracovníci, režijní dělníci a výrobní
(jednicoví) dělníci. Pro plánování personál-
ních nákladů je však nutné určit plánované
počty pracovníků. Přepočtené fyzické stavy
pracovníků na rozdíl od fyzických stavů zoh-
ledňují velikost úvazku. Stav výrobních dělní-
ků je závislý na objemu vyráběné produkce,
jejich počet je nutné odvodit od plánovaného
objemu produkce.
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6.3 Spotřeba materiálu
Kromě personálních nákladů tvoří materiál
ve výrobě nejdůležitější a také drahou složku
nákladů. Výrobní materiál je považován za
variabilnínáklad, neboť s růstem objemu pro-
dukce roste jeho spotřeba.

Nejjednodušší přístup k rozdělení materiálu
je na materiál:
a) přímý čili jednicový a
b) nepřímý neboli režijní

ad a) Přímý neboli jednicový materiál
Jednicový materiál vstupuje přímo do vyrá-
běného výrobku dle předepsaného množství
(spotřeby). Přímý materiál má pak povahu

variabilního nákladu, neboť s růstem objemu
vyráběné produkce roste i jeho spotřebová-
vané množství (většinou přímo úměrně).

ad b) Nepřímý materiál neboli režijní materiál
Režijní materiál nelze považovat za materiál
přímý, protože jeho množství pro výrobu ur-
čitého výrobku není předepsáno v nějakém
konkrétním množství. Buď vstupuje do jed-
notlivých výrobků v tak malém množství, že

jeho jednicové vyčíslení by bylo velmi prob-
lematické, nebo se používá v množství
podle potřeby, popřípadě je použit opakova-
ně pro více produktů.

Příklad:

Režijním materiálem jsou i takové položky, jako jsou ochranné oděvy a pomůcky, kancelářské potřeby. Může
se jednat i o pomocný materiál při výrobě, například různé oleje, čisticí prostředky, mazadla na stroje nebo po-
honné hmoty apod.

�

Všem těmto nákladům, jak přímým, tak
i režijním, je nutno věnovat při plánování
těchto nákladů velkou pozornost, jde o po-
ložky, které se často vyznačují plýtváním,
nehospodárným využitím, někdy značným
odpadem, je jim věnována někdy malá po-
zornost.

Přitom úspory a dobré využitímateriálu často
představuje značné hodnoty. Jako příklad
lze uvést zavedení optické a následné mate-
matické optimalizaci střihů oděvů (zavede-
ním nové technologie založené na digitaliza-
ci bylo dosaženo v oděvních firmách znač-
ných úspor).



Snahou každé firmy by mělo být úsilí mini-
malizovat obecně náklady, a tedy i náklady
na materiál. K tomu může být řada přístupů,
šetrnější přístup k materiálu bez zbytečné-
ho plýtvání, redukce relativně zbytečného

materiálu, technické a technologické změny
ve výrobě, optimalizace výrobku apod. Vždy
je ale třeba pamatovat na to, že žádná úspo-
ra nesmí mít negativní dopad na kvalitu pro-
duktů, jejich funkčnost nebo bezpečnost.
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Příklad:

Jak jsme zmínili, například zavedením výpočetního systému Markamatic v oděvních firmách bylo dosaženo
značné úspory materiálu. Tento výpočetní systém je založen na optickém snímání postavy a matematickém
výpočtu rozložení střihů jednotlivých dílů, tzn. jejich položení na látku tak, aby mezi jednotlivými díly nevznikaly
příliš velké mezery, které pak tvoří odpad. Výpočetní systém je pak spojen přímo s laserovým výstřihem na
mnoha metrech položené látky. Vlivem této technologie bylo dosaženo úspory tak, že z daného kusu látky se
vystříhá mnohem více dílců s menším odpadem.

�

6.3.1 Plánování spotřeby materiálu
Výchozím podkladem pro plán nákladů na
spotřebovaný materiál je plán tržeb, jenž
obsahuje údaje o druhu a množství produk-
tu, který se bude v plánovaném příštím
období vyrábět a prodávat. Úspory ve spot-
řebě materiálu lze vyhledávat například

vyhledáváním dodavatele s výhodnějšími
cenami, uplatňováním množstevních slev,
skont, nahrazením dražšího materiálu lev-
nějším (ovšem bez dopadu na konečnou
kvalitu finálního výrobku), hledáním opti-
málního způsobu logistiky apod.

Příklad:

Firma plánuje pro následující rok následující produkci:

Tab. č. 1 Plánovaná produkce

Jednotková cena Plánované množství Celková tržba

Produkt A 1 000,- Kč/ks 300 ks 300 000,- Kč

Produkt B 1 500,- Kč/ks 500 ks 750 000,- Kč

Produkt C 2 500,- Kč/ks 800 ks 2 000 000,- Kč

Produkt D 3 000,- Kč/ks 1000 ks 3 000 000,- Kč

Celkem 6 050 000,- Kč

Při plánování spotřeby materiálu je nutno vzít v úvahu, že každý z produktů je jinak náročný na spotřebu mate-
riálu, struktura spotřebovaného materiálu nemusí být stejná a některé materiály mohou být meziročně
zdraženy. V praxi je proto třeba provést hlubší analýzu jednotlivých skupin výrobků a uvedené aspekty při plá-
nování zohlednit. V našem zjednodušeném příkladu budeme nyní postupovat tak, že zjistíme podíl nákladů
jednotlivých produktů z tržeb a budeme uvažovat meziroční zvýšení cen vstupů o 10 %.

Výsledná tabulka s plánovanými hodnotami materiálu může pak vypadat například takto:

Tab. č. 2 Výsledná plánovaná produkce

% materiálu
z ceny

% navýšení
ceny vstupů

Jednotková
cena

Počet kusů
Spotřeba
materiálu

Produkt A 50 % 10 % 1 000,- Kč/ks 300 165 000,- Kč
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% materiálu
z ceny

% navýšení
ceny vstupů

Jednotková
cena

Počet kusů
Spotřeba
materiálu

Produkt B 55 % 10 % 1 500,- Kč/ks 500 453 750,- Kč

Produkt C 53 % 10 % 2 500,- Kč/ks 800 1 166 000,- Kč

Produkt D 50 % 10 % 3 000,- Kč/ks 1 000 1 650 000,- Kč

Celkem 3 434 750,- Kč

U produktu A tvoří materiál 50 % z jeho prodejní ceny, tedy 50 % z 1 000,- Kč je 500,- Kč, meziročně se ceny
materiálu navýší o 10 %, materiál na 1 ks bude v hodnotě 550,- Kč. Protože plánujeme 300 kusů produktu A,
jsou celkové náklady na materiál v hodnotě 165 000,- Kč. Analogicky pak postupujeme i u produktů B, C a D.

�
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K naplánování pomocného či vedlejšího ma-
teriálu pak můžeme přistupovat různými me-
todami. Například na základě zkušeností tak,
že ho upravíme procentuálně podle změny
plánovaných tržeb nahoru či dolů.

Pro každou skupinu režijního materiálu defi-
novat faktory, které mají na jeho spotřebu
největší vliv, neboť změna objemu tržeb však
nemusí být jediným klíčem k plánování režij-
ního materiálu. Vždy je třeba pro každou sku-
pinu režijního materiálu určit faktory, které
mají na jeho spotřebu největší vliv. Například

při plánování spotřeby čisticích prostředků
budeme brát v úvahu metry čtvereční úklido-
vé plochy nebo v případě ochranných pomů-
cek pro pracovníky pak plán jejich obměny,
který souvisí s počtem pracovníků, životností
některých věcí apod.

Rovněž v případě režijního materiálu je tře-
ba počítat s možnými meziročními změna-
mi jeho ceny. Nejjednodušším způsobem,
jak zohlednit růst cen vstupů v plánu, je
plošné zvýšení nákupních cen materiálu
o predikovanou míru inflace.

6.3.2 Plánování spotřeby plynu, vody a elektrické energie
Při plánování spotřeby plynu, vody a elek-
trické energie je třeba opět zvážit, zda se
jedná o variabilní nebo fixní náklad.

Většinou se zde ale vyskytuje jak fixní, tak
i variabilní složka.

Příklad:

Voda bude variabilním nákladem tehdy, pokud se používá při vlastní výrobě. Tak například v cukrovaru bude voda
určená na praní cukrové řepy variabilním nákladem, neboť s rostoucím množstvím zpracovávané cukrovky bude
vyšší spotřeba vody. Zatímco spotřeba vody používané na běžný úklid a zajištěníhygienického provozu firmy je ná-
kladem spíše fixním. Podobný princip můžeme uplatnit i v případě plynu a elektrické energie.
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6.3.3 Plánování odpisů
Odpisy používáme dvojí. Pro plánování této
složky nákladů se používají odpisy účetní.
Pro daně používáme odpisy daňové, které
jsou stanovené jednotně pro všechny eko-
nomické subjekty a jsou dány přímo záko-
nem o daních z příjmů, tedy zákonem číslo
586/1992 Sb. v aktuálním znění.

Obě formy odpisů mají ještě každá dvě va-
rianty výpočtů.

Pro plánování nákladů používáme tedy účet-
ní odpisy, které vyjadřují námi předpokláda-
né opotřebování majetku účetní jednotky.
Způsob účetního odepisování si stanovuje



účetní jednotka sama v souladu se zákonný-
mi předpisy ve svých interních předpisech,
sama si také stanovuje metodu odpisování.
Ta je lineární nebo nelineární, degresivní ne-
bo progresivní. Cílem účetních odpisů je, aby
účetní jednotka zobrazovala pravdivě stav
svého majetku s ohledem na jeho používání
a přenášela opotřebení tohoto majetku po
částech do nákladů příslušného účetního ob-
dobí, současně i do cenové kalkulace své
produkce. Účetní odpisy nelze zaměňovat
s odpisy daňovými, které jsou stanoveny na
základě zákona o daních z příjmů a jsou ur-
čeny jen pro daňové účely. Nicméně je sku-
tečností, že drobné firmy, které nejsou účet-
ními jednotkami ve smyslu zákona číslo
563/1991 Sb., o účetnictví, tzn. že mohou
vést pouze daňovou evidenci, mohou zto-
tožnit právě daňové odpisy s odpisy účetní-
mi, a pak vést pouze odpisy daňové, které

jsou rovněž odpisy účetními. Hodně firem,
zejména řemeslníků, takto vede pouze jedny
odpisy.

Účetní odpisy nejsou přímo spojeny s fyzic-
kou spotřebou materiálu nebo služeb, ale
znamenají postupné přenášení nákladů na
opotřebení majetku během let jeho používá-
ní. Protože každá firma má vytvořený plán
odpisů a plánuje také pořízení nového ma-
jetku, který chce v uvažovaném období poří-
dit, je možné stanovit náklady na účetní od-
pisy s relativně vysokou přesností.

Navíc, většina informačních systémů, které
firmy využívají pro vedení účetnictví, prog-
ramů pro vedení účetnictví, obsahuje simu-
lační nástroje, které umožní stanovit výši
plánovaných nákladů na účetní odpisy rela-
tivně přesně a rychle.
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6.3.4 Plánování služeb
V této položce uvažujeme služby, které fir-
ma nakupuje, ty mohou být nejrůznějšího
charakteru. Můžeme je z hlediska jejich ob-
sahové náplně rozdělit do několika skupin,
například na:
a) služby přímo spojené s výrobou,
b) služby spojené se vzděláváním za-

městnanců,

c) služby na opravu a údržbu strojů a bu-
dov,

d) služby za pronájmy,
e) služby ostatní.

Toto členění je zde uvedeno jen pro náš vý-
klad a rozbor, lze ho modifikovat podle pod-
mínek konkrétní firmy.

ad a) Služeb přímo spojené s výrobou
Do skupiny služeb přímo spojených s výro-
bou můžeme zařadit služby, které je firma
nucena nakupovat v souvislosti s omezený-
mi kapacitami výrobní základny firmy. Na-
příklad výroba určitého výrobku, popřípadě
jeho části, vyžaduje speciální operaci, pro
kterou by bylo nutné zakoupit nový stroj. To
ale představuje významnou investici, na
kterou firma momentálně nemá peníze a je
také otázka, zda by to bylo ekonomické, ne-
boť v sousedství se vyskytuje jiná firma, kte-
rá takovouto součástku vyrábí, má na to pří-
slušný stroj i kapacitu. V takovém případě
by měli manažeři nebo majitelé firmy posou-
dit, zda se jim vyplatí investovat do tohoto

stroje s ohledem na jeho návratnost, využití
a další aspekty, nebo zda nebude výhod-
nější využívat služeb externího dodavatele,
který takovýto stroj vlastní a tuto operaci fir-
mě poskytne jako službu. Těchto metod pro
porovnání nákladů existuje několik, nejzná-
mější z nich je označována anglickým výra-
zem „make or buy“, tedy vyrobit či koupit. Při
tomto rozboru se vezmou do úvahy všechny
náklady, které je firma nucena v souvislosti
s vlastní výrobou vynaložit, tzn. od spotřeby
materiálu, přes režijní náklady, účetní odpi-
sy, spotřebu energie, úrokové náklady v pří-
padě úvěru, personální náklady atd. Celko-
vou částku nákladů pak manažeři porovnají



s cenovými nabídkami možného dodavatele
a firma pak zvolí tu alternativu, která je pro ni
efektivnější. Samozřejmě by se měly vzít do
úvahy i další možné faktory a manažeři by si
měli vytvořit rozhodovací matici, stanovit kri-
téria a těmto kritériím přidělit i různé váhy.
Nákup služeb zvenčí se označuje anglic-
kým termínem „outsourcing“, tedy využívá-
ní externích zdrojů.

Plánování nákupu služeb outsourcingu,
které je v současné době dost značné (ne-
má smysl dělat všechno za všech podmí-
nek), se opět odvíjí od plánované struktury
produkce, s ohledem na to, jak jsou které
produkty outsourcingem zatíženy.

I zde je nutné brát v úvahu i možné mezi-
roční zvýšení cen těchto služeb.

Tvorba finanního plánu
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ad b) Služby spojené se vzděláváním pracovníků
Některé firmy zajišťují další vzdělávání
svých zaměstnanců, není to jen pro daňový
aspekt této činnosti, ale také pro zlepšová-
ní svých vlastních služeb, práce a kvality
produkce. Firmy usilují, aby její zaměstnan-
ci měli zajištěnou možnost trvalého zvyšo-
vání a prohlubování si kvalifikace formou
různých školení a vzdělávacích programů.
Tyto vzdělávací služby jsou poskytovány
jak interními školiteli, tak nákupem školi-
cích služeb od externích firem. Služby pos-
kytované interními školiteli pro firmu ne-
představují žádné dodatečné náklady, ma-
ximálně se může jednat o přefakturaci
nákladů za poskytnutou službu v rámci
středisek, to má pak neutrální dopad na
celkový hospodářský výsledek firmy. Na-
opak služby nakupované od externích do-
davatelů vzdělávacích agentur jsou nákla-
dem s dopadem na hospodářský výsledek.

Některá školení jsou dokonce povinná na
základě zákonů a vyhlášek, například ško-
lení o bezpečnosti a ochraně práce, někte-
rá jsou zase nezbytná z hlediska přístupu
k informacím, například školení o změnách
v účetní legislativě, právní legislativě apod.,
jiná školení jsou určena pro prohlubování
vzdělání, například jazykové kurzy. Vzdělá-
vací a školicí programy jsou považovány
rovněž za významný motivační nástroj pro
zaměstnance.

Plán nákladů na služby souvisejícíse vzdě-
láním je založen na plánech školení, ke kte-
rému se vytváří rozpočet. Ten představuje
maximální limit, který lze pro tyto účely
využít. Platí, že přednostně musejí být reali-
zována školení, která jsou povinná, potom
až ta školení, která jsou doplňková, dopo-
ručená, fakultativní.

ad c) Služby na zajištění oprav a údržby strojů a budov
Každý majetek je třeba udržovat. Tyto
služby vznikají jako důsledek skutečnosti,
že všechny stroje, budovy a zařízení, stav-
by, haly, které firma ke své činnosti využívá,
se musí pravidelně udržovat a opravovat.

Odpovědní manažeři sestavují roční plány
oprav a údržby. Je to nezbytné pro zajištění
maximální životnosti všech forem majetku.
Položka „údržba a opravy“ představuje ne-
zbytně vynakládané náklady.

Pokud se jedná o údržbu, má nejčastěji po-
dobu pravidelných revizí strojů a zařízení,

většinou preventivního charakteru. Opravy
naopak bývají většinou prováděny v dů-
sledku vzniklé poruchy a nutnosti jejího od-
stranění.

Tyto náklady mohou být jak plánované, tak
i neplánované. Pokud je managementu fir-
my známo, které stroje, zařízení nebo bu-
dovy budou v budoucím období podrobeny
opravě nebo údržbě, mohou být zahrnuty
do plánu údržby a oprav. Ten je pak také
podkladem pro plánování finančních nákla-
dů těchto aktivit. Některé položky ale není
možné vůbec předpokládat či předvídat,



protože stroje se mohou pokazit a kazí se
bez ohledu na plán. Je proto nutné počítat

s určitou rezervou v této oblasti a zahrnout
ji do nákladů této položky.
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ad d) Služby za pronájem
Výše nájemného je nákladem za službu,
kdy nájemce platí majiteli objektu poplatek
za prokázanou službu, každý pronájem je
ve své podstatě služba, kterou lze plánovat
a která se příliš v průběhu roku nemění.

Pokud si firma pronajímá pro zajištění své
činnosti výrobní haly, skladovací plochy,

pracovníky od jiných institucí, stroje, auta
apod., představují tyto služby náklad, které
je nutno zahrnout i do plánu dané náklado-
vé položky. Je nutné také zvážit, co si bude
chtít firma v budoucnosti pronajímat, popří-
padě, co ona sama může nabízet k pronaj-
mutí, zejména pokud výrobní kapacity nebo
prostředky by zůstaly nevyužity.

ad e) Služby ostatní
Do této skupiny služeb patří všechny další
služby, které nejsou zahrnuty v jiných sku-
pinách nákladů.

Může se jednat o služby, které jsou nějak
spojeny s výrobou, například služby za pře-
pravu, dovoz, vývoz, služby za odborné

analýzy, posudky atd., ale také služby, které
mají povahu nevýrobní, jako jsou například
služby auditorských společností, daňové po-
radenství, právní poradenství apod. I tyto
služby musí být při plánování zahrnuty
do plánu a také musí být opět počítáno
s možným meziročním navýšením cen.

6.3.5 Náklady na cestovné
Náklady na cestovné firmy vznikají v důsled-
ku vysílání zaměstnanců na služební cesty,
pracovní stáže nebo pracovní pobyty. Úhra-
da nákladů, které v souvislosti s tímto za-
městnancům vznikly, včetně vyplácení strav-
ného a dalších požitků, je dána zákonem
o cestovních náhradách. Ten se čas od času
aktualizuje. Pokud jsou zaměstnanci vysíláni
na pracovní cesty do zahraničí, jsou tyto ná-
klady vyšší, opět jsou dány zákonem.

Do této skupiny nákladů patří zmíněné diety
tedy stravné, náklady na ubytování, jízdné
(letenky, jízdenky na vlak, autobus), v přípa-
dě použití vlastního dopravního prostřed-
ku (musí být povoleno zaměstnavatelem

předem) také náklady na amortizaci do-
pravního prostředku, náklady na ubytování
a další náklady s tímto související (parkov-
né, vstupenky atd.).

Pro potřeby plánování se vychází ze zná-
mých skutečností, které jsou předpokládány
i pro následující období. Například může být
plánováno týdenní zahraniční školení pro
5 pracovníků apod. Pokud nejsou bližší infor-
mace známy, je možné vycházet z vývoje
těchto nákladů v předcházejících obdobích,
i zde je však nutné počítat s možným navýše-
ním o předpokládané zvýšení cen jednotli-
vých služeb, respektive vytvořit rezervu, a to
včetně možného pohybu měnového kursu.

6.3.6 Daně a poplatky
Další skupinou nákladů, které se zahrnují
do finančního plánu, jsou daně a poplatky.
Patří sem například silniční daň, daně z ne-
movitosti, ekologická daň, spotřeba kolků,
darovací a dědické daně, daně z převodu

nemovitostí, doměrky daně z přidané hod-
noty, doměrky spotřební daně, správní,
soudní a arbitrážní poplatky, dálniční po-
platky, tj. daně přímé i nepřímé. Z těchto
daní a poplatků nejsou všechny zmíněné



relevantní pro všechny firmy. Do této skupi-
ny nezahrnujeme daň z příjmů, a to proto,
že plánovaná daň z příjmů se vypočítá až
na konci plánovacího procesu, z hodnoty
plánovaného hospodářského výsledku
před zdaněním.

Plánovanou výši těchto daní a poplatků lze
většinou stanovit na základě předchozího vý-
voje se zohledněním všech známých změn,
které se očekávají v budoucím období. Přes-
nost výpočtu záleží na tom, o jak významnou
položku z hlediska celkových nákladů se

jedná, respektive nakolik je možná změna
předvídatelná.

I zde je potřeba počítat s možnou rezervou
pro případné změny sazeb, ke kterým může
dojít i v průběhu roku. Pokud celková výše da-
ní a poplatků v předchozích letech byla z hle-
diska celkových nákladů relativně nízká a ve
firmě nedošlo k nějaké významnější změně,
která by její výši ovlivnila, dá se vycházet
i z hodnot z předchozích let bez nutnosti pro-
počtu, který může být časově i technicky velmi
náročný a spíše tedy použít rezervy.

Tvorba finanního plánu
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6.3.7 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku, zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku, prodaný materiál

Při plánování se musí také počítat se všemi
faktory, které mohou mít vliv na hospodářský
výsledek. To znamená i nutnost zvažovat
možné prodeje nevyužívaného výrobního
zařízení, pozemků, strojů případně materiálu
a zachycení této skutečnosti v tržbách.

Pokud management firmy rozhodne, že má
majetek, který nevyužívá, a předpokládá,
že ani v budoucnu jej využívat nebude,
snižuje, nahrazuje či obměňuje výrobní ka-
pacity apod., může prodat část svého dlou-
hodobého hmotného majetku. I když se
jedná o dlouhodobý hmotný majetek.

Majetek se zobrazuje v bilanci v aktivech.
O výsledku této transakce se účtuje pros-
třednictvím výsledkových účtů.

Prodejem nevyužitých výrobních kapacit
může firma redukovat i své náklady na
údržbu, účetní odpisy (jestliže majetek již ne-
byl plně odepsán), náklady na revizi a opravy
tohoto majetku atd. Vesměs v tom případě
dochází také k úspoře výrobní plochy, kterou
může firma využít jinak.

V případě prodeje dlouhodobého hmotné-
ho majetku se uvede zůstatková cena jako
náklad a částka, za kterou je tento dlouho-
dobý majetek prodán, je pak zaúčtována

do výnosů jako tržba z prodeje dlouhodo-
bého majetku. V případě, že daný majetek
je prodán za cenu, která převýšila jeho zů-
statkovou cenu, jedná se o zisk z prodeje
dlouhodobého majetku, v případě, že je to-
mu naopak, tzn. že výnos byl nižší než zů-
statková cena dlouhodobého majetku, byl
majetek prodán se ztrátou. Každopádně
tržby z tohoto prodeje jsou součástí výnosů
a je potřeba tedy i s těmito výnosy počítat
při jejich plánování.

V případě prodeje nepotřebného materiálu je
tomu podobně. Materiál může firma prodávat
opět z nejrůznějších důvodů, například že
daný materiál už nebude dále využívat a jeho
další skladování ve firemních skladech, by
představovalo zatěžování skladovacích míst,
materiál by se možná časem zkazil, prošla
by jeho exspirace, stal by se časem ne-
použitelný, a tím i neprodejný, na materiál by
musela být tvořena opravná položka, která
pak rovněž přechází do nákladů apod. Dal-
ším důvodem může být prodej například od-
padu, jako je kovový odpad, sklo, papír, textil,
plasty atd., respektive v případě potravinář-
ských provozů prodej výrobního odpadu pro
krmné účely zvířat, hnojivo atd. V těchto pří-
padech dojde k zaúčtování výnosů na účet
tržeb a hodnota materiálu, který je prodán
se zaúčtuje na příslušný nákladový účet.



Porovnáním těchto dvou účtů, výnosového
a nákladového, se zjistí, zda byl materiál pro-
dán se ziskem nebo ztrátou.

Tyto prodeje je třeba rovněž zachytit při
plánování, stejně jako možné zachytit změ-
ny cen.
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6.3.8 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

Částečně jsme se zabývali tvorbou oprav-
ných položek a rezerv již při rozboru bilance
a plánování bilančních hodnot, včetně otáz-
ky rozpouštění opravných položek i tvorby
a čerpání rezerv.

Účetnictvímá být věrným a pravdivým zobra-
zením skutečnosti. Víme však, že existují
procesy objektivního ubývání hmoty, že jsou
látky těkavé, látky prchavé, existuje vysychá-
ní, rozprach a další jevy, které objektivně
snižují hodnotu.

Opravné položky jsou položky, které upra-
vují hodnotu některých položek aktiv
s ohledem na jejich správné zachycení
v účetnictví, jsou nástrojem objektivizace
a naplněním oné hlavní zásady pro vedení
účetnictví. V této souvislosti byly v dané
části našeho rozboru zmíněny opravné po-
ložky k majetku, k zásobám, k pohledáv-
kám apod. Protože opravné položky snižují
hodnoty aktiv, jsou také vykazovány na pří-
slušných účtech aktiv v bilanci.

Rezervy slouží pro pokrytí budoucích výda-
jů či závazků, které pravděpodobně v bu-
doucnu nastanou. V závislosti na druhu
a účelu dané rezervy jsou tyto rezervy vy-
čísleny a zachyceny na příslušných pasi-
vech v bilančních účtech.

Jak už bylo v jiné části tohoto textu řečeno,
veškeré změny ve výši rezerv a opravných
položek se zachycují na nákladových úč-
tech, to vytváří jakýsi spojovací můstek me-
zi rozvahou a výsledovkou.

Pro plánování rezerv se postupuje tak, že
uvedeme celkovou výši rezervy, její konečný
stav v bilanci, a do plánu jednotlivých nákla-
dových účtů pak zobrazíme pouze meziroční
změnu. To znamená, že pokud se plánovaný
stav rezervy zvýšil oproti předchozímu obdo-
bí, bude se rezerva doplňovat a změna se
promítne jako náklad. Pokud dochází k po-
klesu plánované výše rezervy, jde o rozpuš-
tění rezervy a změna se pak projeví jako
výnos.

Příklad:

Tvorba nebo rozpuštění rezerv a opravných položek je zachyceno na nákladových účtech 552 až 559, a to
v případě nákladu čili tvorby na straně MD a v případě výnosu, tj. rozpuštění rezervy na straně DAL příslušné-
ho účtu.

Tabulka č. 3 zachycuje vztah rezervy (opravné položky) mezi rozvahou a výsledovkou.

Tab. Č. 3 Rezervy a opravné položky

k 1. 1. 2021 Rozdíl (554 100) k 31. 12. 2021

Rezerva A (účet 451 100) 20 000 6 000 26 000

Rezerva B (účet 451 200) 15 000 - 4 000 11 000

Celkem 35 000 2 000 37 000

Z této tabulky vyplývá: na účtu 451 100 k 1. 1. 2021 je zaúčtována na straně DAL částka 20 000 Kč. Ke konci
roku se doúčtuje na stranu DAL částka 6 000 Kč se zápisem na straně MD protiúčtu 554 100. Na účtu 451 200
je k 1. 1. 2021 na straně DAL 15 000 Kč. Ke konci roku se rozpustí částka 4 000 se zápisem na straně MD
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tohoto účtu zápisem na stranu DAL protiúčtu 554 100. Změna se tak projeví jak v konečném stavu rezerv na
bilančních účtech, tak také na nákladovém účtu 554 100, kde bude konečný stav 2 000 Kč. T

�

6.4. Hospodářský výsledek
Konečnou fází sestavování plánované vý-
sledovky je stanovení plánované výše hos-
podářského výsledku.

Ten se stanovuje v jednotlivých položkách
své interní struktury, tj. jako provozní a fi-
nanční HV.

6.4.1 Provozní výsledek hospodaření
Účetní hospodářský výsledek se skládá ze
tří složek, z provozního, finančního a mimo-
řádného hospodářského výsledku. Mana-
žery firem zajímá kromě účetního HV ještě
tzv. ekonomický HV. Ten kromě účetního
výsledku obsahuje ještě tzv. alternativní vý-
nosy a náklady, náklady a výnosy ušlé pří-
ležitosti. Plánujeme účetní hospodářský vý-
sledek, a to pouze v jeho dvou složkách, ja-
ko provozní a finanční.

Jestliže máme naplánované tržby z prode-
je zboží, výrobků, materiálu a služeb, spot-
řebu materiálu, personální náklady, služby,
daně a poplatky, prodaný materiál a tržby
z jeho prodeje, prodej majetku a tržby
z prodeje majetku a dále pak změny rezerv
a opravných položek, získáme sumarizací
všech plánovaných nákladů a výnosů a je-
jich rozdílem pak provozní výsledek hospo-
daření před úroky a zdaněním. Tento pro-
vozní výsledek hospodaření je označován
jako EBIT, tedy Earnings before Income
and Taxes. Právě tento finanční ukazatel
má pro většinu firem stěžejní význam jako
hospodářský ukazatel.

Je to především z toho důvodu, že veškeré
náklady a výnosy, které ho tvoří, souvisejí
přímo s hlavní hospodářskou činností firmy.
Není zkreslený o náklady plynoucí z pro-
vozních a investičních úvěrů ani o výnosy
plynoucí z finančního majetku. Neobsahuje
rovněž daně z příjmů.

Rezervy, které jsou v tomto výsledku hos-
podaření zahrnuty, bývají někdy označová-
ny jako neoperativní náklady, pokud byly
vytvářeny, respektive jako neoperativní vý-
nosy, pokud došlo k jejich rozpuštění. Po-
kud očistíme výsledek o rezervy a ostatní
neoperativní složky, získáváme operativní
výsledek hospodaření z provozní činnosti.

Z hlediska plánování výsledovky má výsle-
dek hospodaření z provozní činnosti mimo-
řádný význam, neboť ukazuje vztah všech
provozních výnosů a provozních nákladů
bezprostředně spojených s hlavní ekono-
mickou činností firmy bez zatíženíostatních
složek nákladů a výnosů. Je proto hlavním
předmětem zájmu všech, kteří se na pláno-
vání podílejí, manažerů a majitelů firmy.

6.4.2 Finanční výsledek hospodaření
Finanční výsledek hospodaření je výsledek
získaný z finančních operací. Může se jednat
například o výsledek obchodování s cennými
papíry, náklady a výnosy z běžných účtů ne-
bo ostatní finanční výnosy jako jsou třeba
kursové zisky nebo ztráty.

Finanční výsledek hospodaření jako uka-
zatel má pro firmu zásadnější význam jen
tehdy, pokud se firma zabývá přímo čin-
ností v oblasti finančnictví, anebo se zabý-
vá obchodováním s cennými papíry. Pro
ostatní firmy se jedná spíše jen o rozdíl



z nákladových a výnosových úroků, nebo
z ostatních finančních nákladů a výnosů.
Pokud firma má určité úvěry, budou úroky
z těchto úvěrů zachyceny právě v této části.

Výnosové úroky představují vesměs výnosy
z peněz na běžných účtech nebo termíno-
vaných vkladech. Plánování výše těchto vý-
nosových úroků se pak odvíjí od množství
peněž na těchto účtech a případných dal-
ších vkladech během uvažovaného období
a dané úrokové míry. Množství peněz, které
si firma ponechává na účtech, zároveň ur-
čuje význam této položky výnosů na celko-
vých výnosech firmy.

Nákladové úroky jsou z hlediska plánování
pro firmu důležitější položkou, a to zvláště
v situaci, kdy manažeři uvažují o provozním
nebo investičním úvěru. Úrok představují
náklady, které firma musí reálně uhradit za
možnost disponovat úvěrovým prostředky.

Plánování skladby a velikosti úvěrů se od-
víjí od výše úrokové míry, velikosti požado-
vaného úvěru, typu úvěru a dalších
dohodnutých podmínek.

Ostatní finanční náklady a výnosy se ve-
směs týkají zmíněných kursových zisků
a ztrát. Otázka kursových zisků a ztrát byla
v předchozím textu zmíněna v souvislosti
s pohledávkami a závazky (dluhy) firmy.

Pokud firma vstupuje do obchodních vzta-
hů se zahraničními subjekty, respektive po-
kud uskutečňuje obchodní transakce v za-
hraniční měně, dochází při posilování či
oslabování tuzemské měny vůči měně za-
hraniční ke vzniku kursových zisků a ztrát.
S těmito jevy je nutné počítat i při plánování
této položky a často na ni vytvářet i rezer-
vu, měnové kursy kolísají a závisejí na
mnoha okolnostech především zahraniční-
ho charakteru.
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6.4.3 Mimořádný výsledek hospodaření
Mimořádný výsledek hospodaření je rozdíl
mimořádných výnosů a mimořádných ná-
kladů. Jestliže je něco mimořádné, zna-
mená to, že se to neuskutečňuje v rámci
běžných situací a pravidel, a nelze tedy
předpokládat či předvídat, že a zda nějaká
mimořádná situace, která by mohla ovlivnit
náklady či výnosy, nastane nebo nikoliv.
V rámci plánování nelze uvažovat s nějaký-
mi mimořádnými událostmi jako například,
že během plánovaného období nastane
záplava ze zdejší řeky, která zaplaví náš

sklad materiálu, způsobí škodu na jeho ob-
sahu za 20 milionů Kč a tuto škodu nám ná-
sledně v plné či redukované výši komerční
pojišťovna uhradí. I když například zvláště
v letošním roce k takovýmto situacím došlo,
zvláště na Moravě i na Slovensku, a v pa-
měti máme ještě velké záplavy, které po-
stihly v minulosti celou Českou republiku.
S těmito mimořádnými událostmi však ne-
můžeme permanentně a stabilně počítat,
proto nebudeme žádné mimořádné po-
ložky v plánu ani uvažovat.

6.4.4 Výsledek hospodaření běžného účetního období
Pokud máme naplánovaný provozní výsle-
dek hospodaření a finanční výsledek hos-
podaření, pak sečtením těchto dvou po-
ložek zjistíme výsledek hospodaření před
zdaněním. To znamená bez zohlednění vý-
še daně z příjmů. Daň z příjmů je možné
odhadnout vynásobením výsledku hospo-
daření před zdaněním daňovou sazbou

platnou pro uvažované období. Je to nej-
jednodušší, i když nepřesný postup, ale pro
účely plánu dostatečný. Navíc daňová saz-
ba se zatím řadu roků neměnila. Otázkou
však je, zda se tu v budoucnu nepromítne
značné zadlužení státu, velký deficit stát-
ního rozpočtu a stav a vývoj ekonomiky
v příštích letech.



Celkový hospodářský výsledek je dán
rozdílem celkových výnosů a celkových
nákladů, tzn. rozdílem všech účtů třídy 6
(výnosy) a účtů třídy 5 (náklady).

Výsledek hospodaření po zdanění, uvede-
ný ve výsledovce, musí být stejný s vý-
sledkem hospodaření uvedeným v bilanci.

Výsledek hospodaření po zdanění by se měl
stát předmětem zájmu všech podnikatelů,
manažerů a vlastníků firmy, protože hlavním
cílem každého podnikajícího subjektu je do-
sažení zisku, tzn. čistého tedy disponibilní-
ho zisku, který může každý podnikatel pak
využít dle svého uvážení, rozhodnutí a dle
svých potřeb.

Tvorba finanního plánu
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Shrnutí
Materiál přestavuje ve výrobě vedle perso-
nálních nákladů nejdůležitější složku ná-
kladů.

Materiál dělíme na přímý (jednicový) a ne-
přímý (režijní). I v případě režijního materiá-
lu je zapotřebí zauvažovat o možných me-
ziročních změnách jeho ceny. Nejjedno-
dušším způsobem, jak zohlednit růst cen
vstupů v plánu, je plošné zvýšení nákup-
ních cen materiálu o určitou míru inflace.
Každá firma má vytvořený plán odpisů (tzv.
odpisový plán). Metod pro porovnání nákla-
dů existuje celá řada, nejznámější z nich je
označována anglickým výrazem „make or
buy“, tedy vyrobit či koupit. Firmy často
využívají outsourcingu, tedy nákupu služeb

od jiného subjektu. Opravné položky jsou
položky, které upravují hodnotu některých
položek aktiv s ohledem na jejich správné
zachycení v účetnictví. Závěrečnou fází se-
stavování plánované výsledovky je stano-
vení plánované výše hospodářského vý-
sledku.

Provozní výsledek hospodaření je označo-
ván jako EBIT. Tento finanční ukazatel má
pro většinu firem mimořádný význam jako
hospodářský ukazatel. Plánuje se hospo-
dářský výsledek provozní a finanční, mimo-
řádný se neuvažuje. Celkový výsledek hos-
podaření je dán rozdílem celkových výnosů
a nákladů, tj. rozdílem všech účtů třídy 6 (vý-
nosy) a účtů třídy 5 (nákladů).

7. Závěr
V našem příspěvku jsme se zabývali hlav-
ními způsoby, principy a metodami sesta-
vování finančního plánu firmy. Tvorba fi-
nančního plánu je záležitost často zdlouha-
vá, neboť se na ní podílí více pracovníků
firmy, mělo by se na ní podílet také každé
středisko, každý útvar a rovněž manažeři,
kteří určují budoucí směr vývoje. Je to věc
velmi důležitá pro budoucí prosperitu firmy,
sestavení dobrého finančního plánu ovliv-
ňuje celkovou finanční situaci, spokojenost

lidí, možnosti investic, cestu dalšího rozvo-
je. Naše popisy a zdůvodňování jednotli-
vých plánových postupů vycházejí z naší
praxe. Také postup a časový průběh sesta-
vování finančního plánu byla uvedena z re-
álného života.

Doufejme, že naše analýza tvorby a sklad-
by finančního plánu přispěje manažerům
a vlastníkům firem ke zlepšení jejich podmí-
nek pro sestavování této firemní činnosti.

Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.
Ing. Jana Bellová, Ph.D.
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