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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá interním auditem procesu nákupu ve společnosti Slovácké 

strojírny, a.s. Uherský Brod. Cílem je zhodnotit stávající situaci a nabídnout doporučení 

přinášející přidanou hodnotu organizaci. Analýza současného stavu nákupu byla pod-

kladem pro identifikaci rizik pomocí metody „What can go wrongs“. Na základě těchto 

poznatků jsou navrženy kontroly a nápravná opatření vedoucí ke snížení rizik. Následná 

implementace zajistí zlepšení fungování nákupního oddělení a zefektivnění provádění 

strategických i operativních činností. 

Abstract 

The diploma thesis deals with internal audit of the purchase process in Slovácké strojír-

ny, a.s. Uherský Brod. The main aim is to evaluate current situation and offer recom-

mendations that would create added value to the organization. The analysis of current 

purchase situation was the core for risk identification using the „What can go wrongs“ 

method. Based on these findings the controls and corrective measures leading to risk 

reduction and suggested. Consequent implementation will ensure improvement of pur-

chase department functioning and will lead to higher efficiency in execution of strategic 

and operative activities. 

Klíčová slova 

Interní audit, řízení nákupu, WCWGs, riziko, kontrolní procesy, hodnocení, zlepšení, 

schvalovací matice. 
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provement, approval matrix. 
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Úvod 

Hospodářské cykly se v dnešním světě střídají neustále rychleji a organizace vyhledáva-

jí míru ujištění, zda se jejich obchodní partner chová správně a dle stanovených vzá-

jemných pravidel. Vznik auditu je spojen s nezávislým ověřením spolehlivosti jednání. 

Interní audit představuje proces charakterizovaný několika činnostmi, které na sebe po-

stupně navazují a tvoří kompletní celek auditorské profese. V této práci bude pozornost 

věnována důležitým činnostem interního auditu jako analýze, hodnocení rizik a ná-

vrhům nápravných opatření. 

Úspěšné podniky expandují, jejich organizační struktura se rozšiřuje a dochází k oddá-

lení mezi managementem a provozovnami společnosti. Vedení společnosti chce mít  

i přes to stále přehled a ujištění o tom, že se dodržují nastavené mechanismy procesů, 

vnitropodnikové směrnice a nařízení. Tomu by měl napomoci právě interní audit, který 

představuje poradní orgán vedení společnosti. Interní auditor by měl znát detailně čin-

nosti v organizaci. Dokáže tak zajistit správné nastavení kontrolních mechanismů, vyšší 

efektivnosti díky nepřetržitému zdokonalování dané strategie, odhalovat slabá místa  

a následně zlepšit či implementovat nové postupy v rámci organizace. 

V posledních letech se význam a úloha interního auditu neustále vyvíjely. Interní audit 

je v současnosti využíván jako jeden z nástrojů řízení stále větším počtem organizací,  

ať už se jedná o neziskové či podnikatelské organizace. Ukazuje se, že přínos interního 

auditu převyšuje náklady na zřízení celého útvaru interní auditu. Zájem o služby inter-

ního auditu roste především u velkých a nadnárodních společností. Firmy od interního 

auditu očekávají mnohem více než jen kontrolu. Důležitou roli může sehrát interní audit 

v oblasti vývoje nových výrobků, zlepšování výrobních procesů, řízení rizik či techno-

logických inovacích. 

K výběru daného tématu autorku inspirovala především její působnost v externím audi-

tu. Rozhodla se rozšířit si znalosti i v oblasti velmi podobného a často veřejností zamě-

ňovaného – interního auditu. Jako přínos organizaci Slovácké strojírny, a.s. Uherský 

Brod, považuje možnost navržení konkrétních opatření, která vedou ke zlepšení fungo-

vání daného útvaru v rámci společnosti. Správně nastavený interní audit může být jed-

ním z klíčů k úspěchu firmy. 
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1 Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy současného stavu nákupního 

procesu navrhnout doporučení, která by optimalizovala systém nákupu ve společnosti 

Slovácké strojírny, a.s. Optimalizací je v cíli práce myšleno zefektivnění stávajícího 

procesu a odstranění případných slabých stránek systému.  

Pro naplnění hlavního cíle byly vymezeny následující dílčí cíle: 

 zmapovat současné činnosti prováděné při procesu nákupu, 

 identifikovat stávající slabá místa systému nákupu, 

 navrhnout doporučení, která by minimalizovala slabá místa. 

Struktura práce a používané metody 

Diplomová práce je členěna do třech kapitol. V první kapitole jsou shrnuty teoretické 

aspekty zkoumané problematiky a definice základních pojmů, tzn. jsou uvedeny po-

znatky týkající se interního auditu a nákupu. Ve druhé části je představena společnost 

Slovácké strojírny, a.s. Dále se zabývá analýzou současného stavu společnosti a jsou 

zde shrnuta slabá místa nákupního procesu. Ve třetí části jsou na základě provedené 

analýzy navržena doporučení autorky práce, která by měla přispět k odstranění stávají-

cích slabých stránek procesu nákupu ve společnosti. Týkají se především návrhů im-

plementace kontrolních mechanismů. 

Při zpracování byly využity následující výzkumné metody a techniky sběru dat: 

1) deskripce, 

2) analýza sekundárních zdrojů – interní dokumentace firemních materiálů, 

3) dotazování technikou řízeného polostrukturovaného rozhovoru. 
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2 Teoretická východiska práce 

Literární rešerše byla zpracována na základě studia odborné literatury a elektronických 

pramenů. Je rozdělena do dvou hlavních částí a to na interní audit a na nákupní proces – 

z důvodu interního auditu v nákupu. 

Nejprve je popsána historie interního auditu a jeho vývoj až do současné podoby, obec-

ná definice, činnost interního auditu a Mezinárodní rámec profesní praxe, který je pro 

interní audit základním východiskem. Dále jsou rozlišeny základní rozdíly mezi inter-

ním auditem a ostatními podobnými činnostmi – externí audit, vnitřní kontrola, con-

trolling a risk management. Zmíněny jsou také formy zajišťování interního auditu, 

osobnost interního auditora a začlenění interního auditu do struktury organizace. Detail-

ně je rozepsán celý proces interního auditu a jeho následné hodnocení. Poslední kapito-

lou je nákupní proces. Zde je vysvětlen strategický význam nákupu a rizikové oblasti 

v tomto procesu. 

2.1 Vznik a vývoj interního auditu 

Dle Gallowaye (1997) sahá profese interního auditu do dávné minulosti. Ekonomická 

moc byla v dřívějších dobách nabývána směnou či násilným dobýváním statků. Potřeba 

kontroly vyvstala při rostoucím bohatství, což vedlo ke zřizování pozorovatelů – prv-

ních auditorů. Ti měli za úkol chránit majetek a zabezpečovat odpovědnost za tento ma-

jetek. Podle potřeb dané kultury se role auditora postupně měnila. Jeho činností bylo 

například vykazovat rozdíly v hodnotě získané prodejem či směnou, evidovat množství 

a druh zboží. Tyto činnosti jsou velmi podobné roli účetního. Avšak auditor měl kromě 

evidence navíc zodpovědnost za věcnou ochranu majetku a dále také odpovídal za pre-

venci ztrát z krádeží. 

Slovo „audit“ se v latině překládá jako slyšení, poslouchání, dozvídání se. Ve starém 

Římě byli auditoři bráni za ty osoby, které informovaly senát o výši státního majetku. 

Jiný význam tohoto slova je naopak spojen s vyšetřováním událostí soudního charakte-

ru, protože auditoři byli původně vojenští soudci, kteří byli členy vyššího dvora. V  an-

gličtině slovo audit vystihuje revizi či kontrolu účtů. Historicky nejrozšířenější pojetí 

auditu je ověřování účetních výkazů. 
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K významnému rozvoji došlo v polovině 19. století, kdy se rozšířily účetní informace a 

také povědomí o nutnosti zabezpečit spolehlivost účetního systému. Zákonem o akcio-

vých společnostech vznikl v roce 1844 v Anglii požadavek, aby jeden nebo více akcio-

nářů přezkoumaly rozvahy připravované řediteli společnosti. V krátké době proběhla 

modifikace požadavku – auditor mohl být vybrán společností, prověření nebylo třeba už 

nadále realizovat pouze akcionáři. To je následně bráno jako základ povinného auditu. 

Vzhledem k rostoucí velikosti podniků, která byla měřená počtem zaměstnanců, obra-

tem i hodnotou používaného majetku, docházelo ke zvýšenému riziku omylů a podvo-

dů. Proto bylo vyžadováno ověřovat správnost účetnictví jak nezávislými externími 

auditory, tak pracovníky podniku – interními auditory. (Dvořáček, 2003) 

Role interního auditu (odhalování podvodů a krádeží) byla do 20. století téměř neměn-

ná. Ve 20. století se význam a úloha interního auditora neustále vyvíjela. Vymezení etap 

vývoje v posledních sto letech je znázorněno na obrázku níže. 

 

Obr. 1 Etapy vývoje interního auditu 

Zdroj: Kafka, 2009, s. 11. 

Globalizace má podstatný vliv na vývoj interního auditu – projevuje se propojením  

a sílící internacionalizací podnikání.  O tuto globalizaci činností interního auditu usiluje 

Institut interních auditorů. Mezi jejich cíle spadá například založení globálních stan-

dardů pro praxi interního auditu, celosvětová podpora profesního certifikace interních 

auditorů, napomáhání rozvoje profese po celém světě, usnadnění včasného sdílení in-
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formací v rámci všech členských asociací a vyhledávání produktů a služeb používaných 

globálně. (Pickett, 2005)  

2.1.1 Institut interních auditorů 

V roce 1941 vznikl Institut interních auditorů (dále jen IIA) se sídlem v New Yorku. 

Tuto nezávislou organizaci zřídili Victor Z. Brink, John B. Thurston a Robert B. Milne 

za účelem sdružování interních auditorů. Nyní má sídlo v Altamonte Springs na Floridě 

a jedná se o profesionální asociaci, která se pokládá za celosvětového vůdce a také auto-

ritu na poli interního auditu. Její počet členů po celém světě je nyní více než 180 000. 

(IIA, 2015) 

Hlavní činností je poskytování odborného vzdělávání interních auditorů (workshopy, 

konference, semináře, kurzy) a dále vydávání odborné literatury, vypracování norem  

a pravidel zaručující správnost vykonává této činnosti a zároveň dodržování etických 

pravidel a v neposlední řadě se zabývá výzkumem v oblasti interního auditu. (Dvořáček, 

2003) 

2.1.2 Český institut interních auditorů 

V České republice působí od března 1995 Český institut interních auditorů (dále jen 

ČIIA) se sídlem v Praze. Představuje spolek interních auditorů, kteří mají za úkol pod-

porovat rozvoj interního auditu v České republice. Nejvyšším orgánem je Sněm, který 

se schází pravidelně každý rok. Rada, v čele s prezidentem, se stará o činnost institutu. 

Na tuto činnost dohlíží tříčlenná kontrolní komise. V současné době má ČIIA okolo 

1000 členů.  

Úkolem institutu je vzdělávání interních auditorů ve formě kurzů. Také poskytuje pří-

pravu v podobě manažerského studia, které vede k získání mezinárodně uznávaného 

titulu Certificated Internal Auditor (CIA). Je možné složit i další zkoušky – např. 

CGAP, CCSA, CFSA. Též vykonává poradenskou činnost při zavádění interního auditu 

do firmy, vydává překlady standardů pro praxi interních auditů a další odborné naše i 

zahraniční publikace. (ČIIA, 2015) 
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2.2 Definice interního auditu 

Jiří Dvořáček (2003) uvádí, že interní audit býval definován jako činnost, kterou vyko-

nává specializovaný personál ve vlastním podniku, přičemž jeho činnost se vztahuje na 

všechny druhy operací, které se v podniku uskutečňují tak, aby byla zajištěna vnitřní 

kontrola a efektivnost řízení, a to nezávisle na výkonu funkce a odpovědnosti vedoucích 

pracovníků uvedeného podniku. 

Zastaralost této definice poukázala na zúžení činnosti interního auditu, na zkoumání  

a vyhodnocování vnitřní podnikové kontroly a nebylo jasné, zda se jedná pouze o kon-

trolování nebo o všechny řídící a kontrolní mechanizmy. 

Nová celosvětově uznávaná definice
1
, které zahrnuje objektivnost, pravdivost, nezávis-

lost a použití metod auditorské činnosti zní: „Interní audit je nezávislá, objektivní, ujiš-

ťovací a konzultační činnost zaměřená na přidanou hodnotu a zlepšení provozu organi-

zace. Pomáhá organizaci dosáhnout její cíle tím, že zavádí systematický metodický pří-

stup k hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních proce-

sů.“(Báčová, Šenfeld, 2011, s. 27) 

Z výše uvedené definice vyplývá, že se klade důraz především na 5 faktorů zmíněných 

v definici: 

1) Nezávislost a objektivita – audit by neměl být prováděn osobami, které 

jsou primárně odpovědné za vedení společnosti. Objektivita představuje 

odpovědnost auditora za výstupy, které musí být podloženy jak relevantní 

auditní dokumentací, tak i znalostmi a dovednostmi samotného auditora. 

2) Ujištění a konzultace  - ujišťovací služby by měly být poskytovány dle 

pravidelného hodnocení rizik. Jedná se o služby dlouhodobé, komplexní a 

systematické. Konzultační služby představují přidanou hodnotu zaměřující 

se na konkrétní proces, který klient zadá auditorovi. 

3) Přidaná hodnota a zdokonalování – tímto nabízí auditoři uspokojování 

dalších potřeb vrcholovému managementu organizace (a to nad rámec 

dlouhodobého zadání). 

                                                 
1
 Definici schválila Rada IIA v červnu 1999 na základě celosvětové diskuze. 
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4) Vnímání celé organizace – auditor musí pochopit cíle a procesy uvnitř 

firmy, aby mohl pomáhat k dosažení cílů s ohledem na celý podnik. 

5) Vymezení hranic – určení přesných hranic interního auditu – terminologie, 

oblast působení,… (Kafka, 2009) 

Náplň současného interního auditu je odlišný od tradiční představy, kdy je interní audit 

pouze revizí ostatních kontrol v podniku. Pojetí moderního interního auditu je předsta-

vováno jako poradní orgán vedení podniku při hledání způsobu, jak docílit vyšší efek-

tivnosti díky nepřetržitému zdokonalování dané strategie, používaných metod, systémů 

a postupů v podniku. (Dvořáček, 2003) 

Dle průzkumu provedeného časopisem Forbes pro společnost Ernst & Young vyplývá, 

že interní audit hraje důležitou roli při řízení rizik
2
 – uvedlo to 96 % respondentů. Ve-

dení společností v současné době požadují, aby interní auditoři poskytovali doporučení 

pro zlepšení podnikových procesů a systémových kontrol. Současně může představovat 

interní audit důležitou roli při řízení rizik, fúzích a akvizicích, vývoji nových výrobků, 

technologických inovací, při zlepšování procesů atd. Přeměna role interního auditora na 

důležitého poradce pro vrcholové vedení znamená, že se bude více podílet na strategic-

kých podnikových investicích do růstu či zdokonalování společnosti. (Ernst & Young, 

2011) 

2.3 Činnosti interního auditu 

Interní audit poskytuje určitou hodnotu společnosti, dá se nazývat jako „služba“ organi-

zaci, která je „cílem“ nebo „výsledkem“ práce interního auditora. Z definice vyplývá, že 

interní audit poskytuje organizaci službu ve formě analýz, doporučení, hodnocení, pora-

denství, návrhů a informací, které jsou výsledkem procesu přezkoumání a hodnocení 

činnosti organizace přičemž se přihlíží k rozdílnosti prostředí a povahy organizace. 

(Boháček, Kučera, 2003) 

Pro uspokojení potřeb organizací provádí interní auditoři širokou škálu aktivit. Vedení 

si určuje potřebu a těm se přizpůsobuje prováděný interní audit. K nejčastějším činnos-

tem auditu patří např.: 

                                                 
2
 Více informací o tomto tématu bude zmíněno v kapitole 2.5.4. 
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 Finanční audit - zahrnuje finanční výkazy podávající obraz o finanční si-

tuaci, provozních výsledcích a finančních tocích, které jsou v souladu 

s obecně platnými účetními zásadami a doplňkové finanční audity. Tyto 

výkazy podávají obraz o tom, zda jsou: 

-  Finanční údaje prezentovány v souladu se zavedenými nebo stano-

venými kritérii. 

- Dodržovány speciální požadavky finančního souladu. 

- Kontrolní a interní řídící struktura slouží k finančnímu účetnictví či 

ochraně majetku. (Truneček, 2004) 

 Audit systémů – představuje strukturovanou analýzu a hodnocení. Posuzu-

je, z jaké části jsou plněny veškeré cíle organizace díky systémům vnitřního 

řízení a kontroly. 

 Audit výkonu – jedná se o audit operací či výkonnosti. Zkoumá, zda se 

zdroje využívají hospodárně
3
, účinně

4
 a efektivně

5
 k plnění cílů. 

 Audit informačních technologií – vymezuje testování postupů a nezávislé 

posuzování fungování organizace, nákupu a vývoje nových systémů a zaří-

zení, efektivnosti, hospodárnosti a účinnosti využití informačních technolo-

gií. 

 Audit podvodů – jinak řečeno forenzní audit, orientuje se na odhalování 

nebo potvrzování výskytu podvodu a také jeho rozsahu, kromě toho shro-

mažďuje nezbytné důkazy pro další právní postup.  

 Audit shody – zásady, právní normy, postupy, smluvní závazky jsou posu-

zovány dle míry souladu. (Dvořáček, 2004) 

                                                 
3
 Hospodárnost vyjadřuje minimalizaci nákladů na zdroje užívané v rámci určité činnosti, je však potřeb-

né zachovat odpovídající kvalitu. (Dvořáček, 2004) 

4
 Účinnost představuje vztah mezi spotřebovanými zdroji a následným výstupem. (Dvořáček, 2004) 

5
 Mírou dosažení cíle činnosti a vztahem mezi zamýšlenými a skutečnými dopady dané činnosti se ozna-

čuje efektivnost. (Dvořáček, 2004) 
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2.4 Mezinárodní rámec profesionální praxe interního auditu 

Interní audit se provádí v rámci celého světa, avšak v různém právním, ekonomickém  

a kulturním prostředí, uvnitř společností, které se odlišují zaměřením, strukturou a veli-

kostí a jsou zprostředkovány interními zaměstnanci i externími odborníky. Aby byla 

naplňována role a poslání interního auditu, musí být jeho činnost vždy v souladu s Me-

zinárodním rámcem profesionální praxe interního auditu. (Kafka, 2009) 

Synek (2011) charakterizuje Mezinárodní rámec jako „jakýsi“ systém, který má usnad-

nit přípravu, interpretaci, uplatnění a aplikaci přístupů, metodik a postupů týkajících se 

profese interního auditora. 

Nejnovější podoba rámce profesní praxe interního auditu byla přijata 6. Července 2015 

na konferenci Mezinárodního institutu interních auditorů ve Vancouveru. Rámec se 

skládá z povinných směrnic, kdy je pro profesionální praxi interního auditu nezbytný 

soulad s principy stanovenými v závazných směrnicích. Druhou součástí rámce jsou 

doporučené směrnice – zde jsou popsány postupy účinné implementace. Na obrázku 

níže jsou jasně definované směrnice spadající pod skupinu závazných a doporučených 

směrnic. (Český institut interních auditorů, 2015) 

 

Obr. 2 Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu 

Zdroj: Český institut interních auditorů, 2016 

Definice a principy interního auditu byly již vysvětleny, proto bude pozornost věnována 

v následujících kapitolách zbývajícím dvěma směrnicím a to popsání problematiky 
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standardů a etického kodexu. Zmíněné standardy jsou nezbytné pro správné vykonání 

interního auditu. 

2.4.1 Standardy pro profesionální praxi interního auditu 

Interní auditoři vykonávají svoji práci na základě standardů, tak jako je tomu u externí-

ho auditu. Institut interních auditorů vydal v roce 2009 nejnovější verzi standardů – 

International Professional Practices Framework (IPPF).  (Králíček, Molín 2014)  

Standardy byly vydány v České republice v publikaci Mezinárodní rámec profesní 

praxe interního auditu a cílem standardů je: 

 vymezit základní principy praxe interního auditu, 

 poskytnout rámec pro provádění a podporu služeb interního auditu, díky kterým 

se zvyšuje přidaná hodnota, 

 vytvořit základny pro hodnocení výkonu interního auditu, 

 podporovat zdokonalené organizační procesy a postupy. 

Standardy se skládají ze Základních standardů
6
, které obsahují požadavky a vlastnosti 

týkající se útvarů a subjektů poskytujících služby interního auditu. Dále ze Standardů 

pro výkon interního auditu a Prováděcích standardů. Standardy pro výkon interního 

auditu charakterizují služby interního auditu a poskytují kvalitativní kritéria, na jejichž 

základě lze činnost interního auditu hodnotit. Prováděcí standardy jsou nadstavbou výše 

uvedených standardů a obsahují požadavky týkající se ujišťovacích a poradenských 

činností interního auditu. (Šenfeld, Báčová, 2011) 

2.4.2 Etický kodex 

Dle Dvořáčka (2003) podává Etický kodex společně se Standardy pro profesionální 

praxi přehled o tom, jak může interní audit sloužit lidem. Tento Etický kodex se vztahu-

je jak na fyzické, tak i na právnické osoby vykonávající interní audit. 

                                                 
6
 Základní standardy lze nalézt na internetových stránkách: https://na.theiia.org/standards-

guidance/Public%20Documents/Standards_2011_Czech.pdf. 
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Cílem Etického kodexu je podpora etické kultury v profesi interního auditu. Etický ko-

dex obsahuje základní principy, které zahrnují: 

1) integritu - důvěra, která je základním atributem víry ve spolehlivost úsudku,  

2) objektivitu - hodnocení veškerých podstatných okolností bez ovlivňování svými 

či jinými zájmy,  

3) důvěrnost - respekt k vlastnictví a hodnotě informací, 

4) kompetentnost - uplatňování dovedností, zkušeností a vědomostí. (Pickett, 

Spencer, 2005) 

Nedílnou součástí Etického kodexu jsou i pravidla jednání vystihující normy chování, 

které jsou očekávány od interních auditorů. Představují pomůcku pro uplatňování Zá-

kladních principů v praxi a jsou brány jako návod pro etické jednání interních auditorů. 

(ČIIA, 2016) 

2.5 Vztahy interního auditu a ostatních činností 

Interní audit není odloučen od dalších činností ve společnosti, ani není samostatnou 

činností vně podniku, nýbrž je samostatnou činností uvnitř podniku. Určité úkony pro-

váděné interním auditorem se shodují nebo jsou velmi podobné činnostem, které usku-

tečňují lidé jiných oborů. Jedná se např. o controlling, externí audit atd. Níže budou 

uvedeny rysy, které jsou společné pro interní audit a ostatní profese a také faktory, které 

interní audit a ostatní obory odlišují. 

2.5.1 Interní audit a externí audit 

Externí audit je obecně spojován s auditem finančních výkazů společnosti. V dnešní 

době se však rozšiřuje i o další odvětví a to například ekologický audit, audit ma-

nagementu, jakosti apod. 

Nejčastější definice externí auditorské činnosti spočívá v poskytování veřejné služby 

kvalifikovanými odborníky v oboru účetnictví. Jedná se o provedení revize finančního 

stavu firmy dle zvláštních norem a speciálních technik. Výsledkem této činnosti je pro-

hlášení objektivního názoru, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz o hospo-

dářské situaci firmy. 
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„Externí auditor je fyzická nebo právnická osoba zapsaná do seznamu auditorů. Externí 

auditor musí být nezávislý jak na státních orgánech, tak na vedení auditované společ-

nosti i na ostatních zájmových skupinách.“ (Dvořáček, 2003, s. 18) 

Externí auditoři se řídí zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. ve znění pozdějších před-

pisů, který nabyl působnosti 14. dubna 2009. Dle tohoto zákona mohou povinné audity 

účetních závěrek provádět pouze auditoři, kteří mají oprávnění a jsou zapsáni v rejstříku 

auditorů vedeném Komorou auditorů. (KAČR, 2016) 

Dle Synka (2011) spočívá hlavní odlišnost interního auditu od externího v samotném 

vykonávání auditu. Interní audit je realizován prostřednictvím vlastních či externích 

pracovníků, kdežto externí audit, kde je třeba zachovat důvěryhodnost, je vykonáván 

odborníky, kteří nejsou zaměstnanci dané společnosti. Dalším podstatným rozdílem jsou 

cíle auditů. Zatímco postupy a principy jsou ve své podstatě stejné, cílem externího au-

ditu je podání názoru na finanční situaci podniku podléhajícímu auditu. Kdežto interní 

audit nevyjadřuje pouze finanční a ekonomickou oblast, nýbrž celou řadu dalších čin-

ností (např. oblast nákupu či prodeje v dané organizaci) a aktivit společnosti – cíle in-

terního auditu jsou mnohem rozsáhlejší a rozmanitější. 

Společným bodem obou auditů je auditorská metodologie, která je v podstatě téměř 

shodná jak pro externí audit tak i pro interní. Dále je využívána pro obě kategorie auditů 

stejná databáze údajů. Jediný rozdíl je v dostupnosti auditorských zpráv. Interní uživate-

lé mají k dispozici jak závěry interního, tak i externího auditu na rozdíl od externích 

uživatelů, kterým se dostanou výsledky pouze od externích auditorů. (Müllerová, Králí-

ček, 2014) 

Králíček (1997) uvádí, že spoluprací interních a externích auditorů je možné docílit ke 

značné úspoře nákladů a času. Na základě odhadů mohou být náklady na externí audit 

sníženy až o 30 %. Úspory lze docílit tím způsobem, že se externí auditor může při za-

hájení činnosti spolehnout na věrohodné identifikování rizikových oblastí interním audi-

torem. Vlastnosti vnitřního kontrolního systému jsou lépe rozpoznány z materiálů inter-

ního auditora a také není potřeba provádět duplicitní činnosti. 



  

22 

 

2.5.2 Interní audit a vnitřní kontrola 

Synek (2011) představuje vnitřní kontrolou veškeré mechanismy, kroky, opatření, jed-

nání managementu, které mají zjišťovat, zda dosahované výsledky jsou shodné s pláno-

vanými cíli. Kontrola představuje část řízení, jež vede ke správnému využívání zdrojů 

podniku, dodržování obecně závazných právních a interních norem a také k dosahování 

stanovených cílů. Odhalovat v daném čase odchylky od cílů a předcházení momentu 

překvapení je základním cílem vnitřní kontroly. 

Dvořáček (2003, s. 48) ve své knize uvádí, že: „Kontrola a audit se neliší svými cíli. 

Jejich úkolem je působit předběžně, tj. vést osoby, které jsou předmětem dohledu, 

k jednání odpovídajícímu předpisům. Mají ovšem působit i následně, tj. zjišťovat od-

chylky. Zda je odchylku nutno odstranit nebo nikoliv, nezávisí na druhu dohledu, ale na 

druhu daného podnikového procesu.“ 

Jako závěr z výše uvedené definice se považuje to, že interní audit není vnitřní kontrola 

a ani nenahrazuje vnitřní kontrolu. 

Hlavní rozdíly mezi interním auditem a vnitřní kontrolou jsou znázorněny v následující 

tabulce. 

Tab. 1 Hlavní rozdíly mezi interním auditem a vnitřní kontrolou 

 Vnitřní kontrola Interní audit 

Zařazení Součást všech úrovní řízení Nástroj vrcholového vedení 

společnosti 

Účel Zjišťování odchylek stavu 

skutečného od stavu žádoucího 

Nezávislé ověřování všech 

činností společnosti 

Zodpovědnost Všichni řídící pracovníci Pracoviště interního auditu 

Cíl Odstranění zjištěných nedostatků Zvyšování efektivnosti, 

vytváření přidané hodnoty 

Zdroj: Dvořáček, 2003, s. 48 

2.5.3 Interní audit a controlling 

Často dochází ke ztotožnění pojmu controlling s interním auditem. Obě dvě činnosti 

spadají pod řídící proces podniku, ovšem jsou mezi nimi značné rozdíly. Controlling se 
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vyznačuje hlavně součástí plánování v podniku a je zaměřen na podnikové cíle a jejich 

realizaci. Zaměřuje se na plánování kontrol podnikových činností, zatímco interní audit 

provádí samotné kontroly. (Synek, 2011) 

Následující tabulka znázorňuje rozdíly mezi pojmem controlling a interní audit. 

Tab. 2 Srovnání controllingu a interního auditu 

 Controlling Interní audit 

Cíle Poskytování informací 

Zajištění hospodárnosti 

Vytvoření potenciálů zisku 

Potvrzení správnosti 

Ochrana kapitálu 

Zajištění schopnosti rozvoje 

Úkoly Plánování, regulace, kontrola, 

informace 

Analýza, revize, posudky, 

poradenství 

Plnění úkolů Pořizování, vybírání, hodnocení  

a předávání údajů 

Kontrola správnosti, účelnosti  

a hospodárnosti zkoumaných 

dokladů 

Nástroje Analýza portfolia 

Analýza potenciálů 

Systémy včasného varování 

Plán a rozpočet 

Kalkulace nákladů a výkonů 

Analýza odchylek 

Mimořádné a systémové 

kontroly 

IT nástroje 

Kontrola interního kontrolního 

systému 

Ověření správnosti 

Předpoklady 

pro daný 

útvar 

Oprávnění přístupu k informacím 

Oprávnění koordinovat plánování 

a kontrolu 

Oprávnění ke sladění 

informačních systémů 

Objektivita 

Nezávislost 

Oprávnění přístupu 

k informacím 

Rozsáhlá kontrolní oprávnění 

Časový 

horizont 

Budoucnost Minulost, současnost a částečně 

budoucnost 

Zdroj: ČIIA, 2010, s. 4 

V časopise Interní auditor vydávaném Českým institutem interních auditorů je vymezen 

vzájemný vztah interního auditu a controllingu. Controlling představuje řídící nástroj 

k vytvoření ziskového potenciálu, kdežto interní audit kontrolní nástroj k zajištění 
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schopnosti rozvoje. Vzájemný vztah je vázaný na poskytování nezbytných dat a infor-

mací pro řízení společnosti. Díky přímému sdělování informací může společnost čerpat 

spoustu výhod, omezí se spory (ohledně pravomocí) mezi jednotlivými útvary a může 

přinést úsporu nákladů odstraněním tzv. duplicitních činností. (ČIIA, 2010, s. 3 - 11) 

2.5.4 Interní audit a risk management 

Risk management a interní audit spolu úzce souvisí, risk management je dokonce sou-

částí definice interního auditu, zmíněné výše (viz kapitola 2.2). 

Rozdíl spočívá v tom, že interní audit posuzuje a monitoruje rizika dopadající na spo-

lečnost, dává doporučení, která směřují ke zmírnění těchto rizik a hodnotí potřeby vzta-

hující se ke strategickým a operativním cílům společnosti. Riziko by mělo být chápáno 

jako příležitost ke zlepšení, nemělo by být bráno pouze v negativním smyslu – jako 

hrozba. Kdežto cílem risk managementu je pomoci porozumět a aktivně reagovat na 

rizika tak, aby společnost mohla nejlepším způsobem dosahovat svých cílů. Zároveň čas 

a náklady vynaložené na řídící a kontrolní mechanismy uvnitř organizace, je třeba srov-

nat s přínosy těchto mechanismů. 

Na základě standardů interního auditu existují činnosti, které jsou vyžadovány a které 

vedou k naplnění samotného poslání risk managementu. Mezi tyto činnosti spadá na-

pomáhání společnosti při identifikaci a hodnocení významných dopadů rizik, zdokona-

lování systému risk managementu a řídících a kontrolních systémů a v poslední řadě 

také musí interní auditoři monitorovat a hodnotit systém risk managementu. 

Interní auditoři by měli chápat procesy risk managementu jako nezbytnou součást řídí-

cích a kontrolních systémů a snažit se o zdokonalování procesů risk managementu. 

(Kafka, 2009) 

2.6 Formy zajišťování interního auditu 

Kafka (2009) vymezuje tři možnosti výkonu interního auditu a to: 

1) zajištění vlastními pracovníky dané organizace, 

2) výkon interního auditu externí firmou, 

3) společný interní audit. 
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Interně zajišťovaný interní audit 

Dle Dvořáčka (2003) je takto prováděný interní audit v současné době nejrozšířenější, 

spočívá ve zřízení útvaru interního auditu nebo příslušného funkčního místa. Znalost 

prostředí společnosti je významnou výhodnou vedoucí ke splnění cílů interního auditu. 

S tímto jsou spojeny ovšem vysoké náklady, které vyvstanou při zajišťování výkonu 

interního auditu. Synek (1996) ve své knize uvádí, že interní audit je nejlépe proveden 

nezávislým útvarem, který je nedílnou součástí manažerské struktury organizace. Tento 

útvar interního auditu má vyškolený personál a může realizovat interní audit efektivněji 

a účinněji než externí auditorská služba. 

Externě zajišťovaný interní audit 

Externí zajišťování činností interního auditu nebo-li outsourcing se v posledních letech 

čím dál více rozšiřuje. Za výhodu jsou považovány obsáhlé znalosti a dovednosti z ob-

lasti interního auditu, kterými externí auditoři disponují, dlouhodobé zkušenosti nabyté 

aplikací interního auditu v různém prostředí a také nezávislost. Na druhou stranu externí 

auditoři mají menší znalost prostředí společnosti, jejich cílů, přístupu managementu  

a vazeb v organizaci. Outsourcing bývá využíván převážně v malých a středně velkých 

organizacích, kde není třeba pro výkon interního auditu mimořádných znalostí či je rea-

lizace interního auditu interními pracovníky nákladná a neefektivní. (Kafka, 2009) 

Dvořáček (2003, s. 29) ve své knize zmiňuje kritický postoj Institutu interních auditorů 

vůči outsourcingu. V roce 1994 uvedli, že interní audit vykonaný vyškoleným personá-

lem je efektivnější (jak již bylo zmíněno výše). Způsobeno je to znalostmi interních 

auditorů v oblasti problematiky řízení, hlavních zásad, postupů a směrnic v jejich spo-

lečnosti a zároveň jsou schopni okamžitě reagovat na obavy vrcholového vedení, jelikož 

znají kulturu a dění v organizaci. Jejich postavení v roli zaměstnanců jim zajišťuje dů-

věrnost a loajalitu. Postupem času se postoj Institutu interních auditorů změnil a dospěli 

k závěru, že interní auditor by měl být připraven se seznámit s prací, kterou v oblasti 

interního auditu vykonávají externí pracovníci. Spolupráce s externími auditory může 

být efektivní při dosahování strategických cílů společnosti. 

Společně zajišťovaný interní audit 

Tímto způsobem zajišťovaný interní audit využívá výhod z výše zmíněných forem vy-

konávání interního auditu. Role externí organizace je z počátku spíše manažerská, po-
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stupně se však dostává do role výkonné. Útvar interního auditu je zřízen již od samého 

počátku a zhruba po dvou letech spolupráce by se měl stát útvar výkonným orgánem, 

externí organizace bude zajišťovat činnosti v případech nedostatečné interní personální 

kapacity nebo při změně v legislativě, standardech či nových trendech. (Kafka, 2009) 

2.7 Osobnost interního auditora 

Osobnost provádějící interní audit musí splňovat jisté předpoklady, aby bylo dosaženo 

kvalitních výsledků. Přestože může být auditor zaměstnancem podniku, nevztahují se na 

něj veškerá podniková nařízení, jako je tomu u ostatních zaměstnanců.  Útvar interního 

auditu (konkrétněji je popsán v následující kapitole) disponuje určitou nezávislostí  

a také není nadřazen ostatním organizačním složkám společnosti. Proto je třeba, aby 

interní auditoři vlastními prostředky prosazovali svá doporučení a stanoviska. (Dvořá-

ček, 2003) 

Výsledné splnění úkolů a požadavků interního auditu souvisí se schopnostmi interního 

auditora. Mezi hlavní kritéria, které jsou vyžadovány od interních auditorů, je nezávis-

lost, díky čemuž se dosáhne objektivního vyhodnocení situace.  Bez objektivního vy-

hodnocení situace by nebylo dosaženo lepších řešení. (The Institute of Internal Audi-

tors, 2012) 

Dle Dvořáčka (2003) má být osobnost interního auditora dynamická, se společenským 

vystupováním, snadno navazující společenské styky, měla by být trpělivá, neagresivní, 

se schopností naslouchat, dále taká vzdělaná s přirozeným a vhodným chováním 

v každé situaci, měla by působit důvěryhodně a také by měla být čestná a objektivní. 

Mezi vědomosti dotvářející celkový profil interního auditora se řadí znalost kontrolního 

systému organizace, znalost rizik a řízení rizik, zvládnutí postupů a technik interního 

auditu, orientace v informačních technologiích, řízení zdrojů a změn, manažerské po-

stupy a také by měl znát společnost a její činnosti, kterými se zabývá. Profese interních 

auditorů musí neustále reagovat na nové trendy objevující se na trhu. Stávající ekono-

mické podmínky a rostoucí konkurence vyvíjí tlak na provádění interního auditu a tím 

jsou rozšiřovány funkce v oblasti auditu operací a konzultantské činnosti. 

Konzultační činnost představuje poradenskou službu, kterou provádí specializovaní 

pracovníci. Nezávislým, objektivním způsobem pomáhají organizaci identifikovat pro-
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blémy, následně provádějí jejich analýzu a stanovují doporučení k řešení těchto problé-

mů. Konzultační činnost nabízí spoustu příležitostí, ale zároveň vyvolává řadu pochyb-

ností. Vedení organizace může dospět k závěru, že konzultační činnost interních audito-

rů může snižovat jejich objektivitu a tím by docházelo k ohrožení důvěryhodnosti inter-

ního auditu. Ve výsledku tahle situace může vést k zajišťování interního auditu outsour-

cingem. (Dvořáček, 2005) 

2.8 Útvar interního auditu 

Velmi často diskutovanou otázkou je organizační zařazení interní auditu. Před založe-

ním útvaru interního auditu by měla každá společnost zjistit všechny klady a zápory 

začlenění. Mezi faktory ovlivňující toto rozhodnutí spadá velikost podniku, ekonomická 

situace, úroveň vnitřní kontroly, stav informačních a komunikačních systémů a také 

materiální i personální zdroje. (Dvořáček, Kafka, 2005) 

2.8.1 Postavení a organizační struktura útvaru 

V následujících kapitolách bude pozornost věnována postavení a organizační struktuře 

útvaru IA a samotnému výboru pro audit. 

Interní audit je ve většině případů spojen hlavně s akciovými společnostmi a existuje 

mnoho způsobů jeho zařazení do struktury. Nejčastější způsob začlenění útvaru interní-

ho auditu do podnikové struktury znázorňuje následující obrázek. 

 

Obr. 3 Organizační začlenění interního auditu 

Zdroj: Dvořáček, 2003, s. 67 

Útvar interního auditu podléhá výboru pro audit. V případech, že výbor pro audit není 

ve společnosti zřízen, podléhá dozorčí radě. Rozhodnutí může ovlivňovat i generální 
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ředitel (CEO
7
), v jeho kompetenci je povzbuzení či omezení funkčnosti útvaru interního 

auditu. Jedná se např. o finanční ohodnocení interních auditorů, přidělené finanční zdro-

je na útvar interního auditu, vybavení potřebné pro vykonávání práce atd. (Králíček, 

Molín, 2014) 

2.8.2 Výbor pro audit 

Dozorčí rada zakládá výbor pro audit
8
 a spolu s tímto výborem uskutečňuje kontrolní 

činnost. Výbor pro audit není považován za řídící orgán, ani není brát jako náhrada za 

interní audit.  Rovněž se nejedná o povinně zakládaný orgán, ale je doporučován Institu-

tem interních auditorů. Základním úkolem výboru je asistence dozorčí radě při plnění 

jejich odpovědností spojených s organizací účetní politiky, finančními zprávami a vnitř-

ní kontrolou. (Synek, 2011) 

Výslednou činností výboru pro audit jsou následující úkoly: 

 zhodnocení zprávy externího auditu, posouzení, 

 schvalování ročního plánu, statutu interního auditu a závěrečných zpráv interní-

ho auditu, 

 přezkoumání doporučení vydaného interním auditem, 

 výpomoc v oblasti interní kontroly,… (Dvořáček, Kafka 2005) 

2.9 Postup interního auditu 

Výkon interní auditu se řídí plánem auditu. Vedoucí interního auditu se stará o zpraco-

vání tohoto plánu a projednává jej s výborem pro audit či dozorčí radou, následně je 

předložen managementu organizace. Plán se zpracovává na jeden rok (krátkodobý), ale i 

na delší časové období (střednědobý plán) a vychází z analýzy rizik, z minuloročních 

výsledků předložených interními auditory, z externích auditů, atd. Plán zahrnuje zamě-

ření a rozsah činností, které budou prováděny. Po schválení plánu je zahájen proces 

interního auditu. Společnost, která podléhá auditu, by měla být včas informována o za-

                                                 
7
 CEO = Chief executive officer. 

8
 Je podřízen zákonu č. 93/2009 Sb. o auditorech, který byl aktualizován 13. 1. 2015. 
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hájení interního auditu a zároveň by měla obdržet soupis podkladů, které jsou ze strany 

interních auditorů požadovány pro snadnější pochopení auditované oblasti. (Králíček, 

Molín, 2014) 

V následujícím textu bude detailněji popsán postup interního auditu. 

Plánování 

Sestavení plánu interního auditu je plně v kompetenci vedoucího útvaru interního audi-

tu. Tyto plány jsou vytvořeny na základě vyhodnocení rizik, které ovlivňují jednotlivé 

systémy a subsystémy organizace. (The Institute of Internal Auditors, 2012) Analýza 

rizik bude detailněji rozebrána v další kapitole. 

Plánování činností interního auditu je nezbytné pro řádný výkon interního auditu. Dle 

Kafky (2009) je tímto dosaženo požadovaných výsledků a zároveň je splněno základní 

poslání interního auditu ve společnosti. Proces plánování je zaměřen na účinné vykoná-

ní auditu ve všech podstatných oblastech organizace, k určení kritických míst a rizik 

všech systémů společnosti. 

Jak již bylo zmíněno výše, základním východiskem pro sestavení plánu jsou výsledky 

analýzy rizik. Mezi další podstatné východiska se řadí požadavky legislativy a ma-

nagementu, výsledky předchozích interních auditů, z externích kontrol, z podnětů statu-

tárního auditora. Obsahem plánu je zaměření na rozsah činnosti interního auditu, určení 

cílů, vymezení personálních a finančních zdrojů. Po schválení plánu výborem pro audit 

či dozorčí radou mohou interní auditoři začít provádět interní audity. (Králíček, Molín, 

2014) 

Dvořáček (2003) vymezuje pro činnost interního auditu strategický, roční či operativní 

plán. Operativní plán je zpravidla čtvrtletní, rozdělen na jednotlivé měsíce. Strategický 

plán bývá sestavován na rozmezí 3 – 5 let a je průběžně aktualizován. Tento plán obsa-

huje stručné zhodnocení východisek pro sestavení plánu, stanovení auditorských oblastí 

a oblastí prioritního zájmu, dále vymezení činnosti interního auditu z hlediska útvarů 

organizace. Na proces strategického plánování navazuje a vychází z něj roční plán. Kaf-

ka (2009) uvádí, že roční plán je tvořen vymezením jednotlivých auditorských činností. 

Zahrnuje plánované audity, pravidelně se opakující činností a počítá s časovou rezervou 

pro vyžádané a operativní audity. Roční i strategický plán musí být schválen vedením 

společnosti. 



  

30 

 

Analýza rizik 

Pro dosažení žádoucích výsledků a stanovených cílů je důležité vycházet při tvorbě plá-

nu z analýzy rizik. K tomu je nezbytná spolupráce managementu a ostatních zaměstnan-

ců firmy. „Riziko představuje možnost, že při zajišťování činnosti ve společnosti nastane 

určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění schvále-

ných záměrů a cílů tohoto orgánu. Stupeň významnosti rizika se určí podle možných 

nežádoucích dopadů a pravděpodobnosti zapůsobení tohoto rizika.“ (Ministerstvo fi-

nancí, 2004, s. 2) 

Zatímco Dvořáček (2003, s. 95) ve své knize tvrdí, že: „Rizikem se rozumí pravděpo-

dobnost, že určitá událost nebo určitý čin negativně ovlivní určitou podnikovou činnost. 

Identifikace rizika je základem pro výběr oblastí, které mají být auditovány. Pro interní 

audit představují rizikové okruhy podniku výchozí body jeho činnosti“. 

Ve standardech pro profesní praxi interního auditu je uvedeno, že riziko je nejistota, zda 

dojde k určité události, která by mohla mít negativní vliv na plnění stanovených cílů. 

Riziko se měří podle možných následků a pravděpodobnosti výskytu.  

Interní audit musí hodnotit rizika, která se týkají řízení a správy společnosti, procesů 

v podniku a informačních systémů. Měl by zároveň minimalizovat ztráty z chyb, pod-

vody a neefektivnost. Základním smyslem při analýze rizik je identifikace, kvantifikace 

a následné vyhodnocení zvládnutí rizika. (Báčová, Šenfeld, 2011) 

Kafka a Dvořáček (2005) člení rizika na dvě hlavní hlediska – výše intenzity a frekven-

ce. Mohou nastat čtyři varianty. 

1) Nízká frekvence, nízká intenzita – škody vyskytující se ve výjimečných přípa-

dech a nemají na organizaci výrazný vliv. 

2) Vysoká frekvence, nízká intenzita – tento druh škod by se měl brát v potaz  

a firmy by se měli snažit snížit jejich četnost, např. vzdělávání a prevence v ob-

lasti bezpečnosti práce. 

3) Vysoká intenzita, nízká frekvence – výskyt těchto druhů škod je malý, ale mají 

podstatný vliv na činnost organizace, většinou jsou představovány živelnou po-

hromou. 
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4) Vysoká intenzita, vysoká frekvence – iniciují varování pro společnost, mají 

katastrofický dopad na danou organizaci. (Dvořáček, Kafka, 2005) 

Proces analýzy rizik je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obr. 4 Proces analýzy rizik 

Zdroj: Dvořáček, Kafka, 2005, s. 145 

Pomocí vývojového diagramu stanoví interní auditor ohrožující situace, které jsou signi-

fikantní pro danou organizaci. Pravděpodobnost rizikových situací je odhadována 

v druhém kroku. K hodnocení se spíše používají slovní spojení, aby nedocházelo k pře-

ceňování významu číselných údajů. Často se analýza doplňuje o pravděpodobnosti 

vzniků různých nepříznivých situací – tzv. „what could go wrong“ a analýza je také 

rozšířena o informace potenciálních škod. (Dvořáček, Kafka, 2005) 

Příprava a program interního auditu 

Před samotným zahájením procesu realizace interního auditu musí auditoři vytvořit 

program auditu, který vychází z ročního plánu (případně může být do plánu zařazen 

mimořádný interní audit). Tento program interního auditu znázorňuje: 

 výchozí návod - týkající se kompletního průběhu auditu,  

 časové vymezení činnosti, 

 použitou metodiku, 

 stanovuje zodpovědné osoby. (Dvořáček, Kafka, 2005) 

Kafka (2009) ve své knize uvádí, že interní auditoři by se měli při tvorbě programu au-

ditu zaměřit na: 

 provozní cíle, které mají být dosahovány auditovanou činností, 

 přezkoumání účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému auditované spo-

lečnosti, 

 zhodnocení rizik, která jsou spojena s prověřovanou činností. 

1. Krok 

IDENTIFIKACE 

2. Krok 

ODHAD 

3. Krok 

OHODNOCENÍ 
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Interní auditoři by při vypracovávání programu auditu měli věnovat pozornost auditním 

postupům, které slouží k prověření a vyhodnocení cílů auditu. Především zda jsou vy-

tvořeny podmínky pro zamezení vzniku trestných činů či přestupků a v případě trestné-

ho činu, zda byla přijata přiměřená a účinná opatření. Vzor programu interního auditu je 

přiložen v příloze A. 

Průběh auditu, auditní postupy a techniky 

Dle Dvořáčka (2003) po vypracování plánu (stanovuje cíle, náplň a podmínky) následu-

je vlastní průběh auditu.  Audit je ve většině případů zahájen vedoucím útvaru interního 

auditu s vedoucím zaměstnancem útvaru, který je odpovědný za auditovanou činnost 

společnosti. Kafka a Dvořáček (2005) poukazují, že při výkonu interního auditu jsou 

získávány, ověřovány, analyzovány, vyhodnocovány a zaznamenávány potřebné vý-

sledky – to vše se eviduje v auditorském spisu, z kterého se následně vyhotovuje zpráva 

o zjištěních z vykonaného auditu. Samotný průběh je prováděn na základě písemného 

pověření vedoucího útvaru interního auditu. Toto pověření je přiloženo v příloze A. 

Auditní postupy se realizují podle druhu vykonávaných auditů, každý proces interního 

auditu má ve společnosti svoji danou posloupnost. V převážné většině případů se audit 

provádí přímo v organizaci – tzv. audit na místě, který se skládá z následujících kroků: 

 

Obr. 5 Audit na místě – schéma realizace 

Zdroj: Dvořáček, Kafka, 2005, s. 177 

Z výše uvedeného schématu je patrné, že po zdokumentování průběhu procesů a identi-

fikaci kontrolních bodů (činnost zabraňující vzniku rizikových situací, používá se ana-

1. Krok 
• ZDOKUMENTOVÁNÍ PRŮBĚHU JEDNOTLIVÝCH PROCESŮ 

2. Krok 
• IDENTIFIKACE KONTROLNÍCH BODŮ 

3. Krok 
• TESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI KONTROLNÍCH BODŮ 

4. Krok 
• ZDOKUMENTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZJIŠTĚNÍ 

5. Krok 
• "WALKTHROUGH" - OVĚŘOVÁNÍ PROCESŮ 

6. Krok 
• FORMULACE ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ DO AUDITORSKÉ ZPRÁVY 
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lýza „What could go wrong“) následuje testování kontrolních bodů. Cílem testování 

kontrol je zhodnocení kontroly, zda je správně zdokumentována a je účinná a efektivní. 

“Walkthrough“ test ověřuje správnou průchodnost samotným procesem od začátku až 

do konce, potvrzuje zároveň veškeré kontrolní body a udává, zda proces odpovídá da-

nému popisu procesu. Doporučení a nesoulady jsou zaznamenány v auditorské zprávě. 

(Dvořáček, Kafka, 2005) 

Müllerová a Králíček (2014) řadí mezi nejčastější techniky sloužící pro výkon auditu 

interview, postupový diagram (flow charting), analytický přehled, výběr vzorků, pozo-

rování, analýza a syntéza, analogie, abstrakce, indukce a dedukce, modelování, a mate-

matické a statistické metody. 

Dokumentace 

Dokumentace je součástí auditorského spisu a slouží jako základ pro zpracování audi-

torské zprávy. Je určena výhradně pro potřeby interních auditorů. Tato dokumentace je 

tvořena pracovními auditorskými materiály, dotazníky, tabulkami, kopiemi dokladů, 

výstupy z automatizovaných informačních systémů a dílčími zprávami jednotlivých 

členů týmu. (Dvořáček, 2003) 

Interní audit je bezpodmínečně spojen s dostačující dokumentací kompletně prováděné 

činnosti. Je důležitá zejména pro lepší porozumění, zjištění, včetně identifikace zdrojů 

jakémukoliv uživateli (klientovi interního auditu), na základě dokumentace interní audi-

toři vyvodili závěry. Dokumentace zároveň poukazuje na objektivitu prováděného audi-

tu a předchází zneužití informací v případech, kdy jsou dokumenty chráněny autorizo-

vaným přístupem. (Dvořáček, Kafka, 2005) 

Kafka (2009) ve své knize uvádí, že všechna dokumentace se ukládá do auditního spisu. 

Ten je vytvářen pro každý interní audit zvlášť a odlišuje se dle vykonávané činnosti 

v dané organizaci.  

Auditorská zpráva 

Interní auditoři jsou povinni dle Standardů
9
 předat zprávu o auditu příslušným osobám 

ihned po ukončení auditu. Za příslušné osoby se považuje management organizace, vý-

                                                 
9
 Jedná se o Standard č. 2400 – Předávání výsledků. 
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konní pracovníci odpovědní za auditovaný útvar, realizátoři a nositelé jednotlivých pro-

cesů řízení a externí uživatelé výsledků. (Dvořáček, Kafka, 2005) 

Zpráva o auditu je výsledkem veškerých činností, které jsou provedeny interními audi-

tory. Podává přehled o provedeném průzkumu, šetření a analýze a také shrnuje názory 

interních auditorů na auditovanou oblast. Tato zpráva by se měla skládat z cíle, rozsahu 

auditu
10

, zjištěných závěrů (podloženy výsledky) a závěrečných doporučení 

k odstranění nedostatků. (Synek, 2011) 

V mezinárodních standardech pro profesní praxi (Báčová, Šenfeld, 2011, str. 61) je jas-

ně vymezeno, že auditorská zpráva musí být zpracována přesně, jasně, objektivně, 

stručně, konstruktivně, úplně a včas. Veškerá tvrzení musí být dostatečně analyzována  

a ověřena, je třeba mít odpovídající dokumentaci. Vzor auditorské zprávy je uveden 

v příloze A. 

Poauditní aktivity 

Mezi aktivity prováděné po ukončení samotného interního auditu se řadí archivace do-

kumentů, spuštění nápravných opatření, monitorování plnění nápravných opatření  

a následný audit. Veškeré dokumenty vztahující se k internímu auditu by měly být 

uchovávány v organizaci po dobu 10 let. V současné době se přechází na uchovávání 

zpráv a dokumentů v elektronické podobě. (Kafka, 2009) 

Implementace nápravných opatření může být prováděno auditovanou organizací spolu s 

interním auditorem. V tom případě by měl mít interní auditor dostatečné a odborné zna-

losti problematiky.  Báčová a Šenfeld (2011) uvádí, že povinností vedoucího interního 

auditu je zavedení a udržování systému, díky kterému bude možné sledovat jakým způ-

sobem je nakládáno s výsledky interního auditu, které byly předány vedení.
11

 Vedoucí 

útvaru musí vypracovat systém následných kontrol, kterým je sledováno, zda nápravná 

opatření byla účinně vykonána, případně že vedení organizace na sebe bere plnou odpo-

vědnost za riziko nepřijatých nápravných opatření. Interní auditoři monitorují způsoby 

nakládání s výsledky činnosti a to pouze v rozsahu dohodnutém s klientem. Dle Dvo-

                                                 
10

 Rozsah audit je určen auditorskými postupy, které je třeba uplatnit tak, aby bylo dosaženo cíle auditu. 

Odvíjí se rovněž od velikosti a struktury účetní jednotky. (Clever office, 2016) 

11
 Pravidlo vychází ze Standardu 2500 – Monitorování. 
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řáčka a Kafky (2005) by se mělo monitorování nápravných opatření konat jednou ročně. 

Při následném auditu (tzv. follow up auditu) je interními auditory zjišťováno, zda jsou 

nápravná opatření efektivní adekvátní a zda odstraňují základní příčiny negativních zjiš-

tění. Realizace následného auditu je konzultována vedoucím interního auditu s vedením 

organizace a ti rozhodnou, zda bude následný audit proveden. Cílem je zhodnocení  

a vyjádření míry pozitivních změn ve společnosti. 

2.10 Hodnocení kvality interního auditu 

Hodnocení interního auditu je důležité pro vývoj činnosti interního auditu a pro zvýšení 

přidané hodnoty, kterou společnost získává po provedení interního auditu. Další přida-

nou hodnotou je zdokonalování procesů v organizaci. (Dvořáček, Kafka, 2005) 

Sawyer (2000) považuje za hodnocení interního auditu jako posouzení souladu posky-

tovaných služeb interního auditu se Standardy. Dle něj má být hodnocení kvality odpo-

vědí na otázku: Byl audit efektivní a zhodnotil výsledky, kterými se odstranily pro-

blémy? 

Dle Tomáše Katky (2009) samotné hodnocení kvality interního auditu vychází z poža-

davků Standardů. Tam je zabudována povinnost vypracovávat a pravidelně aktualizovat 

program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu, který obsahuje veškeré 

činnosti interních auditorů a zároveň zahrnuje průběžné monitorování jejich činnosti. 

Program zahrnuje periodické interní a externí hodnocení kvality a také průběžné interní 

monitorování. Tyto jednotlivé části napomáhají interním auditorům zvyšovat hodnotu 

společnosti a zlepšovat procesy. Pro management organizace je pozitivní, že interní 

auditoři se řídí při provádění činnosti interního auditu Standardy a Etickým kodexem. 

Obecně lze hodnocení interního auditu považovat za proces, při kterém je porovnáván, 

zpravidla nezávislým hodnotitelem, skutečný stav se stavem očekávaným. 

Smysl programu hodnocení kvality je možno chápat jako: 

 Hodnocení efektivnosti ujišťovacích a poradenských služeb činnosti interního 

auditu – využívají jej orgány dané společnosti, výkonný management a zaintere-

sované strany. 
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 Hodnocení souladu činnosti interního auditu se Standardy umožňuje užívat spo-

jení „činnost interního auditu je prováděna/vykonávána v souladu s Mezinárod-

ními standardy pro profesní praxi interního auditu“. 

 Doporučení pro zlepšení, nalezení příležitostí, poskytování konzultačních služeb 

vedoucímu útvaru interního auditu, ale i samotným zaměstnancům v oblasti 

zlepšování výkonu, image, služeb a spolehlivosti činnosti interního auditu. 

(Kafka, 2009, s. 71) 

2.11 Nákupní proces 

Interní audit bude zaměřen v diplomové práci na nákupní proces ve společnosti. 

Z tohoto důvodu je považováno za vhodné objasnit problémové oblasti procesu nákupu 

v organizaci. 

Drahoš Vaněček (2008) považuje za hlavní úkol nákupu ve výrobě pravidelné zásobo-

vání odpovídajícím sortimentem surovin a dílů, které je třeba dodat včas na požadovaná 

místa a za přijatelné ceny (platby organizace dodavatelům tvoří více jak polovinu všech 

nákladů). Zároveň určuje za hlavní úkol nákupu u obchodních organizací zajištění do-

statečného množství výrobků pro zákazníky dle stanovené úrovně služeb.  

Tomek a Hofman (1999, s. 246) charakterizují nákupní audit jako zevrubné, systema-

tické a periodické zkoumání a hodnocení nákupního chování organizace, jejích cílů 

v oblasti nákupu a zvolených způsobů, jak tyto cíle efektivně zvládnout. Účelem je 

identifikovat problémové oblasti, příležitosti a hrozby. Na základě těchto informací se 

vytvoří plán aktivit pro zdokonalení a zefektivnění procesu realizace základních strate-

gických a operativních funkcí nákupu, který vede k dlouhodobé prosperitě podniku. 

Analýza nákupu představuje detailnější sledování stavu, vývojových tendencí, struktu-

ry a odchylek reálného průběhu nákupních procesů od předpokladu. Cílem je vymezit 

pozitivní a hlavně rizikové jevy čímž se získá podklad pro zpracování strategického 

projektu a návrhu operativních opatření. Realizací těchto opatření se zajistí zvýšení 

efektivnosti prováděných činností nákupu. 

Dále uvádí, že průběh auditu nákupu lze rozčlenit mezi tři etapy: 
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1) jednání s managementem, kde se vyjasní účel auditu, jeho hloubka a šířka, in-

formační zdroje, forma zprávy, datum zahájení i ukončení, 

2) vyslovení požadavků na data – není vhodné využívat pouze údaje manažerů ný-

brž i dalších zdrojů jako jsou dodavatelé, zprostředkovatelé, apod., 

3) vlastní sběr dat, jejich zpracování a následné zhotovení výsledné zprávy - tato 

zpráva by měla obsahovat i nové představy o rozvíjení nákupních aktivit. 

Strategický význam nákupu 

Nákupní oddělení stojí na počátku celkového výrobního procesu v organizaci a podstat-

ným způsobem ovlivňuje délku celého procesu, ale také vynakládané náklady. Lysons 

(2000) ve své knize uvádí, že náklady na nákup zboží a služeb představují zhruba 60 % 

celkových nákladů společnosti, v určitých organizacích se takto vynakládané náklady 

mohou vyšplhat až na čtyři pětiny z celkových nákladů. Zvýšení zisku a celkové efekti-

vity procesu je možno dosáhnout právě úsporou nákladů při nákupu zboží a služeb  

a efektivitou nákupních operací. Zároveň tvrdí, že snížení nákupních nákladů o 4 % 

zvýší obrat organizace o 20 %. 

Role nákupního oddělení, především ve výrobních podnicích, může ovlivňovat oblast 

nákladů, kvality, rozvoje produktu, rychlosti uspokojení zákaznických požadavků. Prá-

vě úspora nákladů vede k nárůstu zisku a zdokonalení v ostatních oblastech přináší kon-

kurenční výhodu, z čehož může plynout další zvýšení zisku, konkurenceschopnosti or-

ganizace a zlepšení tržní pozice. (Synek, 2011) 

Začlenění nákupního oddělení do organizační struktury je třeba pečlivě zvážit – před-

stavuje jeden z nejdůležitějších prvků celého procesu. Strategický přístup k realizaci 

nákupu zabezpečuje sladění cílů a strategie s cíli a strategií celé společnosti. Vedení 

společnosti by mělo pravidelně kontrolovat plnění cílů nákupního oddělení, zároveň by 

se mělo podílet na nastavení těchto cílů a zabezpečit jejich měřitelnost. (Baily, 2005) 

Dodavatelé a uzavírané kontrakty 

Obecně lze v současné době sledovat trend vedoucí ke snižování dodavatelské báze  

a zároveň zlepšování vztahů s klíčovými dodavateli. Zmenšením komplexnosti dodávek 

nebo jejich konsolidací může být docíleno snížení počtu dodavatelů při současném zvý-

šení jejich podílu na dodávkách pro organizaci a to vede zároveň ke snížení administra-
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tivních nákladů. K poklesu ceny za pořizovaný materiál může být docíleno výhodnější 

vyjednávací pozicí odběratele. Díky využívání standardizovaných součástek pro výrobu 

zboží dochází ke zmenšení komplexnosti dodávek. V rámci snižování počtu dodavatelů 

a určování relevantních dodavatelů pro jednotlivé nákupní skupiny je zahrnuta i konso-

lidace uzavřených smluv s jednotlivými dodavateli – opět snižuje administrativní nákla-

dy. Organizace by měli mít k dispozici seznam dodavatelů, kteří disponují kvalitními 

dodávkami produktů, odpovídající cenou a vhodnými smluvními podmínkami. (Murray, 

2012) 

V současné době je trendem budovat přátelské vztahy s dodavateli. Dobré vztahy zefek-

tivňují nákupní operace a to díky vzájemné důvěře, zlepšují komunikaci (např. při řeše-

ní problémů). Partnerství zajišťuje jak kvalitu dodávek, příznivější ceny, lepší nákupní 

podmínky tak i celkový růst a zdraví společnosti. (Brandley, 2014; Heinritz, 1991) 

Samotný výběr dodavatele probíhá dle Tomka a Vávrové (2007) na základě kvalifiko-

vání produktu – zda, produkt odpovídá požadavkům odběratele. Dále obchodního pro-

věření dodavatele a prověření manažerského systému vybraného dodavatele - předsta-

vuje pravděpodobnost vytvoření vztahů. Na základě těchto podmínek je vybrán potenci-

ální seznam dodavatelů, kteří zajišťují požadované dodávky nakupovaných položek 

(kvalita, dodací lhůty, vyžadované technologie, atd.) 

Nákupní oddělení by mělo mít standardizované formuláře určené k hodnocení dodava-

telů. Současně má každý dodavatel zavedou kartu dodavatele - viz příloha A. U dodava-

telů se hodnotí především včasnost dodávek, kvalita dodaného materiálu a služeb spoje-

ných s dodávkou, flexibilita dodavatele, náklady dodávaných materiálů. Určité oblasti 

nákupu nelze jednoznačně vyhodnotit, proto je vhodné využít vnitropodnikových směr-

nic. Tyto výsledky hodnocení by měli být předávány samotnému dodavateli, což vede 

ke snaze o lepší výsledky, či naopak k přijetí nápravných opatření. V oblasti řízení 

vztahů s dodavateli by se organizace měla zaměřit jak na hodnocení výkonnosti dodava-

telů dle daných parametrů, tak na předávání informací a případných rizik, posílení  

a zlepšování vztahů s dodavateli. (Heinritz, 1991; Baily, 2005; Branch, 2002) 

Zaměstnanci nákupního oddělení 

Osobnost nákupce je důležitá pro prosperitu organizace. Správný nákupčí by měl mít 

silné komunikační a vyjednávací schopnosti, interpersonální a analytické dovednosti, 
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znalost právního prostředí a vnitropodnikových útvarů. Zároveň musí porozumět, jak 

technickým parametrům nakupovaného materiálu, tak zvolené strategii a cílům organi-

zace. Jeho jednání by mělo být v souladu s vnitropodnikovou politikou a kulturou spo-

lečnosti. Právě na zaměstnancích v oblasti nákupu stojí celý proces zefektivňování ná-

kupu v organizaci – implementace opatření a provádění změn je v jejich zodpovědnosti. 

(Murray, 2012; Tomek, Hofman, 1999) 

Technologie a data 

V současnosti je nezbytné využívat moderní informační a komunikační technologie, 

které se neustále vyvíjí. Veškeré procesy se zrychlují, proto je třeba jednat rychle i ze 

strany nákupního oddělení a hlavně se snahou zabránit duplicitnímu jednání. To může 

zabezpečit správné využívání informačních systémů. 

Výhodou moderních technologií je možnost sjednocení a uchování velkého množství 

dat. Data mohou být využita pro potřeby různorodých analýz, hodnocení dodavatelů, 

statistik a informací o dodavatelích. Tyto systémy rovněž poskytují provázání systému 

organizace se systémy dodavatelů a to umožňuje sdílení informací a dat ve stejném ča-

se, zjednodušení a urychlení vzájemné komunikace prostřednictvím standardizace  

a automatizace. (Baily, 2005; Murray, 2012)  

Oblast nákladů 

Náklady na nákup představují většinovou položku z celkových nákladů v organizaci. 

Útvar nákupu usiluje o jejich neustálé snižování. Součástí celkových nákladů nákupu 

jsou administrativní náklady. Redukcí nákladů na administraci může být dosaženo: 

 celkovou změnou způsobu administrace nákupů, 

 změnou nákupní strategie.  

Další nákupní náklady představují finance vložené do nákupu a implementace kontrak-

tu. Veškeré náklady jsou vzájemně provázány a snaha o snížení jedné skupiny může 

vyvolat zvýšení nákladů u druhé skupiny. Je třeba stanovit optimální vyladění pro da-

nou organizaci – tzn. strategie nákupu, nastavení procesu nákupu ve firmě, charakter  

a struktura nákupních komodit, způsob řízení a organizace nákupu. (Otýs, 2014) 
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Řízení rizika 

Každé nákupní rozhodnutí je spojeno s různou mírou rizika – cílem nákupčího je jeho 

minimalizace nebo alespoň řízení dopadů rizika. Nákupní riziko představuje např.: 

 zvýšení nakupovaného množství zboží za výhodnějších cenových podmínek – 

vznik neprodejných zásob, 

 výběr nejlevnějšího dodavatele – nízká kvalita dodávaného zboží, 

 dodávky v režimu JIT
12

 a udržování nízké hladiny zásob – možný výpadek do-

dávek a tím způsobený nedostatek materiálu pro výrobu. 

Zmírnění rizik je úzce spjato s politikou firmy, prováděnými kontrolami a integrací me-

tod ke snížení rizika v rozhodovacím procesu. Engel (2011) ve své studii uvádí postup 

zavedení tohoto opatření do praxe pomocí čtyř kroků: 

1) identifikace rizikového faktoru, 

2) určení pravděpodobnosti výskytu rizikových událostí, 

3) vyhodnocení dopadu rizikové situace a nastavení priorit pro sledování riziko-

vých faktorů, 

4) přijetí preventivních opatření. 

Zmíněných pět oblastí (dodavatelé a uzavírané kontrakty, zaměstnanci nákupního oddě-

lení, technologie a data, oblast nákladů, řízení rizika) spadá mezi rizikové faktory ovliv-

ňující celý proces nákupu. Jejich sledování a neustálé zlepšování může vést 

k celkovému zefektivnění procesu a zabezpečení dlouhodobé prosperity podniku. 

                                                 
12

 JIT = Just in time. 
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3 Analýza současného stavu společnosti 

Tato část diplomové práce představuje společnost Slovácké strojírny, a.s. a zkoumá čin-

nost nákupního oddělení organizace. 

3.1 Představení společnosti 

Akciová společnost Slovácké strojírny Uherský Brod působí v oblasti strojírenství  

a elektrotechniky a je jednou z nejvýznamnějších organizací ve Zlínském kraji. Samot-

ný vznik společnosti spadá do roku 1951, od té doby je portfolio nabízených výrobků 

neustále rozšiřováno. Organizace produkuje výrobky ve více výrobních programech – 

strojírenství, elektrotechnika, slévárenství hliníku a galvanického nanášení kovových 

povlaků. Závod dlouhodobě spolupracuje s tradičními českými podniky a díky dlouho-

leté tradici ve výrobě ocelových konstrukcí se jim dostává velkého zájmu i ze strany 

zahraničních odběratelů, zejména Německa, Holandska, Rakouska a Švýcarska. (Chvá-

talová, 2012) 

3.1.1 Historie společnosti 

Vznik společnosti Slovácké strojírny je datován k roku 1951 v rámci záměrů státního 

plánu na industrializaci regionu. Takto vzniklá organizace byla začleněna pod ČKD 

(Českomoravská Kolben Daněk) a její výrobní náplní byla tvorba ocelových konstrukcí 

a jeřábů. 

Společnost přecházela v průběhu doby pod různé organizace – Uničov, Královopolská, 

CHEPOS a tím docházelo k postupnému rozšiřování a změnám výrobního programu. 

V 50. letech byla jejich výroba rozšířena o stroje a zařízení pro geologický průzkum  

a chemický průmysl. V druhé polovině 60. let byla zahájena výroba zvedacích plošin, 

výroby lisů na výrobu klínových řemenů a vstřikovacích lisů na technickou pryž. Na 

konci 60. let došlo k zavedení výroby speciální pro armádu a v 80. letech začali vyrábět 

hydraulické a ocelové komponenty k různým typům radiolokátorů. Na konci 80. let roz-

šířili sortiment o speciální elektrické mostové jeřáby vyšších nosností a současně 

k ukončení výroby speciální techniky. Postupně byla zahájena výroby zametacích vozů, 

kontejnerů na tuhý a kapalný odpad, nůžkových plošin a doplňkové výroby přesných 
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ocelových konstrukcí. Současně byl rozšiřován a inovován jejich dosavadní sortiment 

montážních plošin. 

V roce 1988 se staly Slovácké strojírny samostatným státním podnikem a dne 1. 1. 1991 

vznikla z tohoto podniku akciová společnost, která byla 1. 5. 1992 privatizována v sou-

ladu se schváleným privatizačním projektem kupónovou metodou. 

V roce 2000 Slovácké strojírny kapitálově vstoupili do společnosti MEP Postřelmov, 

a.s. a ta se podílela na jejím manažerském řízení. Rok 2006 znamenal pro společnost 

fůzi s organizací NH Zábřeh a v roce 2009 nastala fůze se společností MEP Postřelmov, 

a.s. Aktiva společnosti TOS Čelákovice, a.s. nakoupily Slovácké strojírny v roce 2011 

v insolventním řízení. V roce 2012 koupily Slovácké strojírny 100% podíl ve společnos-

ti Krušnohorské strojírny Komořany, a.s. a v průběhu tohoto roku nastala i fúze společ-

nosti. (Slovácké strojírny, a.s., 2015) 

3.1.2 Organizační struktura 

Slovácké strojírny jsou akciovou společností, v podniku převládá centrální řízení. Nej-

vyšším stupněm řízení je valná hromada, jejímž akcionářem, který má v držení více než 

5 % akcií firmy, je MACFAN ENTERPRISES LIMITED, dále Ing. Jiří Rosenfeld CSc. 

a společnost FARRADAY INVESTMENTS LIMITED.  Základní kapitál organizace je 

ve výši 561 733 000 Kč. Počet emitovaných akcií je 561 733 kusů ve jmenovité hodnotě 

1 000 Kč. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada akcionářů, rozhoduje o změnách sta-

nov, volí orgány společnosti a schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku. Závěry valné 

hromady realizuje představenstvo (statutární orgán), kontrolou je pověřena dozorčí rada. 

Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva. Výkonné 

vedení je tvořeno generálním ředitelem Ing. Jiřím Rosenfeldem CSc., který je zároveň 

hlavním reprezentantem společnosti, a řediteli jednotlivých úseků - ekonomický, ob-

chodní, výrobní, vnitřní správy, řízení jakosti, nákupu a informatiky. 

Slovácké strojírny jako organizace mají celkově 5 výrobních závodů. Původní závod 01 

a 02, kde sídlí organizační složka společnosti, se nachází v Uherském Brodě. Dále zá-

vod 05 v Mostu, závod 07 v Postřelmově, závod 08 v Čelákovicích a závod 09 v Zábře-



 

43 

 

hu. Organizační uspořádání Slováckých strojíren je uvedeno v příloze B. (Slovácké stro-

jírny, a.s., 2015) 

3.1.3 Předmět podnikání 

Slovácké strojírny jsou moderní technologická společnost, která nabízí svým obchod-

ním partnerům dodávky strojírenských a elektrotechnických výrobků. Jejich předmětem 

podnikání jsou následující činnosti: 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

 provozování drah, 

 rozvod elektřiny, 

 kovářství, podkovářství, 

 galvanizérství, smaltérství, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích, elektrických a tlakových zařízení 

a nádob na plyny, 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a tele-

komunikačních zařízení, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 zámečnictví, nástrojařství, 

 slévárenství, modelářství, 

 malířství, lakýrnictví, natěračství. (Slovácké strojírny, a.s., 2015) 

3.2 Struktura úseku Nákup a logistika 

V diplomové práci bude pozornost věnována úseku nákupu, nejprve bude popsána sa-

motná struktura nákupního oddělení. V současné době čítá oddělení 43 zaměstnanců 

Slováckých strojíren v Uherském Brodě z celkového počtu 1 505 zaměstnanců v celých 

Slováckých strojírnách (údaj k 31. 12. 2014).  Celé oddělení má na starosti vedoucí ná-

kupu, přesné rozčlenění je znázorněno na schématu níže. (Orgoň, 2015)
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Obr. 6 Struktura nákupního oddělení 

Zdroj: Orgoň, 2015
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Zaměstnanost ve Slováckých strojírnách kolísá. Ekonomická krize v roce 2008 neměla 

výrazný dopad na vývoj zaměstnanosti.  Výrazný nárůst zaměstnanců byl v roce 2012, 

kdy došlo k fúzi se společností Krušnohorské strojírny Komořany, a.s. Od roku 2012, 

kdy měla společnost 1 746 zaměstnanců, dochází kvůli celkové restrukturalizaci 

k postupnému snižování počtu pracovníků až do současnosti. Například i v samotném 

oddělení nákupu dříve bylo 100 zaměstnanců a to pod útvar nákupu nespadala dělírna. 

Údaje o vývoji zaměstnanosti dokumentuje tabulka č. 3. (Slovácké strojírny, 2015) 

Tab. 3 Zaměstnanost společnosti Slovácké strojírny  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet zaměstnanců 917 1 115 961 1 040 1 746 1 539 1 505 

Zdroj: Slovácké strojírny, 2015 

3.3 Analýza procesů v nákupním oddělení 

V této části bude popsán systém nákupu materiálu, služeb a investičního majetku ve 

Slováckých strojírnách, od samotného podání požadavku na nákup až po zaplacení fak-

tury. Tyto údaje budou později využity pro provedení interního auditu v úseku nákupu. 

Dle Ondrůška (2015) společnost Slovácké strojírny využívá pro svou činnost ERP sys-

tém DIMENZE ++, který je určen k řízení výrobních, obchodních a ekonomických fi-

remních aktivit. Jak bylo zmíněno již výše, organizace je rozčleněna na více závodů, 

každý závod je odpovědný sám za provádění nákupu. V určitých případech provádí ná-

kup jeden závod pro druhý.  K tomu dochází v případě vytváření zakázky převážně 

v jednom závodě a z kapacitních důvodů výroby se přesouvá do jiného závodu. Nákup 

materiálu zůstává v kompetenci závodu, který ho nakupoval obvykle. Druhou možností 

je důvod kumulace objednávacího množství – závod v Uherském Brodě nakupuje určité 

komodity a to hutní materiál a ochranné pracovní pomůcky. Následně se přijaté zboží  

a materiál rozdělí a mezizávodovou dopravou se přemístí do příslušných závodů nebo 

může být místo dodání přímo určeno na příslušný závod. 

Závody 01 a 02 v Uherském Brodě kalkulují náklady na nákup materiálu na cca 1 mili-

ardu ročně. Hlavní členění pořizovaného materiálu je na základní, pomocný a hutní ma-

teriál a dále vyráběné dílce. 
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Vybrané finanční údaje o společnosti zachycuje tabulka č. 4, dále jsou graficky znázor-

něny tržby a náklady ve zvolených letech 2012 - 2014. Vývoj nákladů na nákup materi-

álu se razantně snížil mezi lety 2012 a 2013 a to o 21 %. V dalším roce se náklady zvý-

šili o 7 %, ovšem celkové tržby (za zboží, výrobky a služby) společnosti se nezvýšily. 

Mají klesající tendenci, jak je vidět obrázku níže. Příčinou jsou vyšší náklady a nižší 

prodejní ceny, špatně sjednané kontrakty a zároveň také penále, jak za pozdní dodání, 

tak za nekvalitu – což se od tržeb odčítá. Tržby organizace plynou zejména z prodeje 

výrobků (hlavně drtiče kamene, nůžkové plošiny a subdodávky pro technologie hutních 

provozů), které se vyváží převážně do zahraničí. Vývoj zásob materiálu má rovněž ne-

stálou tendenci, v posledních letech je ale rostoucí. (Slovácké strojírny, 2015) 

Tab. 4 Vybrané finanční údaje v letech 2012 – 2014 (v tisících Kč) 

 
2012 2013 

Meziroční 

vývoj v % 2014 
Meziroční 

vývoj v % 

Tržby za prodej zboží 7 100 6 892 -3 6 969 1 

Tržby za prodej 

výrobků a služeb 
2 460 267 2 2271 938 -8 2 231 465 -2 

Spotřeba materiálu  

a energie 
1 325 034 1 046 284 -21 1 120 964 7 

Zásoby 555 700 385 504 -31 509 555 32 

   Materiál 175 715 136 257 -22 162 315 19 

   Nedokončená výroba 291 056 174 455 -40 276 169 58 

   Výrobky 86 818 68 603 -21 64 723 -6 

   Zboží 562 576 2 656 14 

   Poskytnuté zálohy 

na zásoby 
1 549 5 613 262 5 692 1 

Zdroj: Slovácké strojírny, 2015 
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Obr. 7 Vývoj vybraných tržeb a nákladů v letech 2012 – 2014 

Zdroj: Slovácké strojírny, 2015 

Tab. 5 Obrat zásob, doba obratu zásob 

 
2012 2013 2014 

Obrat zásob 4,74 x 6,11 x 4,59 x 

Doba obratu zásob 76,94 dnů 59,70 dnů 79,46 dnů 

Zdroj: Slovácké strojírny, 2015 

Počet obrátek zásob se ve všech letech pohybuje v optimální výši. Všechny tři roky 

ukazují, kolikrát byly zásoby ve společnosti prodány a znovu uskladněny.  

Nejefektivněji řídily Slovácké strojírny dobu obratu zásob v roce 2013, kdy na sebe 

zásoby vázaly finanční prostředky pouze 60 dní. Jinak řečeno organizace prodala své 

zásoby v průměru za 60 dní. Čím kratší doba držení zásob je, tím je to pro podnik vý-

hodnější. V ostatních letech se doba obratu zásob pohybovala lehce pod 80 dny. (Slo-

vácké strojírny, 2015) 

3.3.1 Odpovědné osoby v úseku nákupu 

Generální ředitel – schvaluje požadavky na nákup investičního majetku, služeb a režij-

ního materiálu, veškeré připravené objednávky parafuje a projednává se s ním pořizo-

vání investičního majetku, který zároveň i schvaluje. V případě pochybností ohledně 

nabídky dodavatele je generální ředitel informován zásobářem či vedoucím nákupu. 

Vedoucí nákupu – je odpovědný za kontrolu problémových položek v systému a řeší 
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nákup materiálu, služeb (režijního materiálu) a na opravy, zároveň je podepisuje, poté 

stvrzuje svým podpisem i přijatou fakturu včetně příjemky. Předkládá návrhy generál-

nímu řediteli ohledně pořizování investičního majetku. 

Referent (zásobář) – odpovědný za zajištění objednávky ve stanoveném termínu a kvan-

titě a za řádný výběr dodavatele na základě hodnocení. Každý referent má na starosti 

určitý seznam položek v číselníku položek (= seznam jednotlivých druhů materiálu),  

o které se stará. Referent podepisuje přijatou fakturu včetně příjemky, je odpovědný za 

přijetí objednávky v požadovaném množství a kvalitě, v případě neshody komunikuje  

s dodavatelem. 

Konstruktér – vytváří určitou představu, jak by měl výsledný výrobek vypadat - určuje 

materiál pro výrobu. 

Technolog – tato osoba spadá, spolu s konstruktérem, pod jiný útvar (útvar konstrukce), 

ovšem má úzkou spojitost s úsekem nákupu a to tím, že vytváří postup pro zhotovení 

výrobku. Přetváří představu od konstruktéra, tudíž se významným způsobem podílí na 

ceně výrobku. Snaha je provést úkon s  nejnižším pracovním nasazením, v odpovídající 

kvalitě a s optimalizací materiálu. 

Správce číselníku položek – tuto činnost vykonává jedna osoba z úseku konstrukce  

a spravuje položky za celou společnost Slovácké strojírny. Požadavky přijímá převážně 

od konstruktéra, který nenalezl položku v číselníku a žádá o založení. Výjimky mají 

konstruktéři, kteří mají právo si vytvořit tzv. návrh položek pro zrychlení procesů. 

Správce by jej měl ovšem následně schválit a zpracovat.  

Správce seznamu partnerů – tuto funkci zastává pouze jedna účetní, je zodpovědný za 

správné vedení a průběžnou aktualizaci seznamu schválených dodavatelů. Rovněž za-

kládá karty jednotlivých dodavatelů do systému a odpovídá za správnost údajů. Opět 

existují výjimky pro založení partnera a to u vedoucího nákupu. (Orgoň, 2015) 

3.3.2 Schvalovací matice 

V tabulce níže je znázorněn současný stav schvalovacích kompetencí v organizaci Slo-

vácké strojírny v Uherském Brodě. 
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Tab. 6 Schvalovací matice 

Činnost Referent 
Vedoucí 

nákupu 

Generální 

ředitel 

Schválení požadavku na materiál  x  

Schválení objednávky materiálu  x x 

Schválení požadavku na nákup služeb 

(režijního materiálu) 
 x x 

Schválení objednávky na nákup služeb 

(režijního materiálu) 
 x x 

Schválení požadavku na nákup investičního 

majetku 
  x 

Schválení objednávky investičního majetku   x 

Přijetí faktury x x  

Zdroj: Orgoň, 2015 

3.3.3 Členění činností 

Tato kapitola byla napsána na základě interview s Ing. Vojtěchem Orgoněm a za použití 

interních materiálů. (Orgoň, 2016; Slovácké strojírny, a.s., 2015) 

POŽADAVEK NA NÁKUP 

Při nákupu musí existovat v první řadě požadavek v informačním systému. Vzniká tím, 

že jej podá (vystaví) odpovědná osoba – vždy konstruktér z úseku konstrukce. Kon-

struktér po obdržení žádosti výroby daného produktu vyhotoví materiálovou rozpisku. 

Samotná materiálová rozpiska obsahuje seznam materiálů a komponentů potřebných na 

zhotovení zakázky, počet kusů, objemy, atd. Technolog v systému vyhotoví technolo-

gický postup, který obsahuje detailní popis + nákres pro zhotovení dané zakázky. Ten se 

spáruje s materiálovou rozpiskou a po té se požadavek pustí do procesu z hlediska za-

plánování materiálové rozpisky a technologického postupu.  

Způsob podání požadavku může být na základě těchto skutečností: 

1. Stejný požadavek jako v minulosti – pouze se vezme struktura daného požadav-

ku a tzv. se rozpustí do systému. Také se převezmou operace, jak s daným mate-

riálem pracovat (technologický postup). 

2. Výrobek nebyl v minulosti vytvořen – konstruktér vytvoří novou rozpisku 

(strukturu), která popisuje celý proces výrobku pro zákazníka a poté se rozpustí 
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v systému. Tím se vytvoří požadavek na nákup a postup pro proces zpracování 

jednotlivých činností i materiálu. 

3. Na základě zvláštního požadavku – vyskytují se u materiálu, který má dlouhou 

dodací lhůtu, dlouhou překládací lhůtu např. odlitky, výkovky. Tento požadavek 

obdrží zásobář a v těchto případech nemusí být vytvořena struktura před podá-

ním požadavku. 

Následuje kontrola údajů požadavku z hlediska formální a věcné správnosti – provádí 

referent. Při zjištění nedostatků je tento požadavek vrácen s připomínkami žadateli 

k přepracování. 

Výběr položky 

Materiál je nakupován jedním ze zmíněných požadavků. Zásobář má k dispozici 

v informačním systému číselník položek. Ten představuje seznam jednotlivých druhů 

materiálů. Z těchto již zadaných položek si vybírá danou položku pro potřebný nákup. 

To, že daná položka je zaregistrována v číselníku položek, zjistí konstruktér při vytvá-

ření představy výrobku. Jestliže není, je jeho povinností zadat požadavek na začlenění 

položky do systému. Správce číselníku položek je pouze jedna osoba z útvaru konstruk-

ce. Ta garantuje, že název bude mít pravdivé a věrohodné atributy (kusy, množství, ná-

zev, průměrná cena atd.) a stará se o nové vytváření položek. 

Každá položka v seznamu má svého referenta – každý referent má daný počet položek, 

o které se stará. Zásobář má stanovenou periodu, kdy provádí kontrolu číselníku polo-

žek. Za nejdelší dobu se pokládají 3 – 4 dny a dále se provádí kontrola na výzvu. Ty 

probíhají i 5x týdně. 

V číselníku položek je možnost položky filtrovat. Referent si tím určí, který materiál ho 

zajímá, který není na skladě a kterému ještě nevěnoval pozornost. Filtrování položek se 

stanovuje dále na bázi plánu výroby výrobku. Zásobář provede agregaci požadavků  

a nahromadí dané položky vybrané pro nákup. Bere v úvahu, že požadavek na nákup 

určitého materiálu tam může být v daný den vícekrát (např. plech), proto provede suma-

rizaci a bude objednávat celkovou sumu daného požadavku na materiál. 



 

51 

 

Zákazník má možnost si dodávat materiál sám, převážně se jedná o subdodávky - elek-

tro subdodávky, hydraulické subdodávky, dále také spojovací materiál a odlitky. Dodá-

vají si převážně věci, které nejsou běžně dostupné na trhu. 

Na závěr přezkoumá referent formální úplnost požadavku, rovněž projde procesem 

schválení vedoucím nákupu. 

VÝBĚR DODAVATELE 

Výběr dodavatele představuje činnosti mající za cíl připravit soubor vhodných dodava-

telů pro provedení výběru partnera k vyřízení požadavku na nákup materiálu / služeb / 

investičního majetku. 

Potenciálního dodavatele si volí referent nákupu, má k dispozici předurčenou databázi 

partnerů – seznam schválených dodavatelů, nebo vybírá nové dodavatele, s nimiž spo-

lečnost doposud nespolupracovala. Seznam představuje dokument se stávajícími doda-

vateli a je průběžně aktualizován. Každý partner v něm má uvedeno obchodní jméno, 

IČO, místo podnikání, nabízený sortiment materiálu, datum zařazení, datum vyřazení  

a datum nutné budoucí aktualizace partnera. Dodavatel mající certifikát ISO může být 

zařazen do seznamu bez hodnocení. Jednotliví dodavatelé jsou pravidelně posuzováni 

každé tři roky. Hodnotí se dle spolehlivosti, přesnosti, kompletnosti, z hlediska dodržo-

vání smluvených dodacích lhůt, platebních podmínek, kvality dodávek a také dle fakto-

rů souvisejících s komunikací. Nesolidní partneři jsou vyškrtnuti ze seznamu 

v případech, že se u nich objeví opakující se zpoždění či nekvalitní a neúplné dodávky. 

Zároveň má každý dodavatel veden ve společnosti svůj List dodavatele – příklad je 

uveden v příloze B. V listu dodavatele jsou zaznamenány potřené údaje o partnerovi  

a následně záznamy z provedených objednávek včetně hodnocení. 

Výběr zcela nového partnera obstarává rovněž referent nákupu. Potenciální dodavatele 

vyhledává zásobář na internetu a to dle obdržených referencí a zveřejněných zkušeností 

jiných odběratelů, na základě vlastního posouzení a uvážení, s ohledem na optimalizaci 

dodacích nákladů do závodů a současně při hledání úspor v rámci nákupních operací. 

V případě, že je nový potenciální dodavatel vybrán za vhodného, odešle zásobář poža-

davek účetní na zařazení dodavatele na seznam schválených dodavatelů do systému. 

K požadavku je třeba přidat také údaje o partnerovi – především IČO a obchodní název, 
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zbylé údaje jsou dobrovolné. Účetní má povinnost si dodavatele ověřit na Justici, ná-

sledně může zařadit dodavatele do systému a vyrozumí příslušného referenta nákupu. 

Samotné zvolení vhodného partnera pro daný nákup je na základě vlastního uvážení 

referenta – jeho znalosti trhu a potenciálních dodavatelů a rovněž výhodných podmínek 

pro organizaci. 

U vybraných potenciálních dodavatelů (není stanoven žádný minimální počet) pro ná-

kup se vyhodnocuje několik faktorů. Jedná se o kvalitativní možnosti, ISO certifikace, 

flexibilita, spolehlivost, finanční stabilita, kapacitní možnosti a další. Nejprve je vybrá-

na určitá skupina dodavatelů, kteří vyhovují ve všech požadovaných kritériích, a teprve 

následně je odeslána poptávka s žádostí o vystavení nabídky určenému počtu dodavate-

lů nominovaných zásobářem. Poté je vybráno dle nabídnuté ceny, respektive dle celko-

vých pořizovacích nákladů. Nákupní cena představuje materiálovou cenu a marži doda-

vatele a dále manipulační náklady. V určitých případech je dodavatel vybírán na zákla-

dě ceny i přesto, že jiní dodavatelé vyhovují všem kritériím lépe. Tahle situace nastává 

při výběru dodavatelů s výrazně nižšími výrobními náklady, tím ale společnost přijímá 

jistou míru rizika. V současné době převládá podíl počtu českých dodavatelů nad zahra-

ničními dodavateli, i zahraniční materiál přijímají přes tuzemského dodavatele. 

Řízení vztahů s dodavateli 

Společnost Slovácké strojírny má vždy více možných dodavatelů pro daný druh materi-

álu, kteří by v případě potřeby byli schopni rychle dodat požadovaný materiál. 

Cílem organizace je mít dlouhodobě stabilní seznam dodavatelů, který se příliš nemění 

a zahrnuje prověřené a spolehlivé dodavatele. Rozvíjení a budování vztahů s dodavateli 

zajišťují především referenti nákupu. Díky dobrým vztahům s dodavateli a snahy o je-

jich udržení se jednodušeji řeší případné problémy s dodávkami či jiné neočekávané 

situace. Jejich snahou je rovněž slušné jednání a dodržování stanoveného množství od-

běru, ačkoliv se například změní v průběhu dodací doby cenové podmínky na trhu. Do-

držují taktéž termín splatnosti, proto jim dodavatelé poskytují i delší dobu splatnosti  

u faktur – až 90 dnů. 
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OBJEDNÁVKA 

Proces objednávky bude rozčleněn na objednávku materiálu, služeb či režijního mate-

riálu a investičního majetku. 

Materiál 

Systém generuje objednávku na základě požadavku z materiálové rozpisky. Po zadání 

materiálové rozpisky do programu, systém vyhodnotí, zda je požadovaný materiál do-

statečně krytý materiálem na skladě či není kryt a zda je třeba vytvořit objednávku. 

Zásobář vystavuje objednávku na základě svých zvyklostí – to znamená tak, aby zajistil 

materiál pro výrobu v požadovaném termínu, kvalitě a nebyl na skladě příliš pozdě. 

Potřebný materiál pro nákup určí referent a provede ucelenou poptávku, kde je zmíněno 

jaké množství a jaký druh materiálu požaduje. V této podobě připravenou a schválenou 

poptávku vytiskne ze systému, naskenuje a odešle dle něj všem dostupným a potenciál-

ním dodavatelům emailem.  V případě větších objemů dodávek se odesílá objednávka  

i poštou. Zároveň má být dodavatel na seznamu schválených dodavatelů (vnitřní směr-

nice). Následně obdrží nabídku ze strany dodavatelů. Zásobář na základě svého posou-

zení vyhodnotí přijaté nabídky a vybere tu nejlepší a nejvýhodnější nabídku pro organi-

zaci. Základním kritériem je cena, dále plnění kvalitativních podmínek, ostatní kritéria 

byla již zmíněna v textu výše „Výběr dodavatele“. 

Z předchozí poptávky vytvoří referent objednávku. Přetvoření probíhá tak, že z modulu 

požadavků si vytvoří poptávku s materiálem a sesumovaným (sečtený požadovaný ma-

teriál skrz více zakázek) množstvím. Poté převezme obsah z poptávky a modifikuje jej 

na objednávku (musí obsahovat stejné údaje, jaké jsou uvedeny v poptávce), nebo 

z jednoho požadavku na poptávku může vytvořit více objednávek. Ty lze různě evido-

vat a modifikovat a následně takto vytvořenou objednávku/objednávky vytiskne. Papí-

rovou formu objednávky podepisuje referent, vedoucí nákupu a parafuje ji generální 

ředitel společnosti. V takové podobě se odesílá objednávka vybranému dodavateli. 

Existují určité výjimky, které se neřídí standardním postupem objednávky a to konkrét-

ně průběžné materiály. Mezi průběžné materiály se řadí např.: technické plyny – dusík, 

kyslík, argon, CO2, dále chemické látky, některé komodity pojistného materiálu jako 

jsou drobné šrouby. Referent nákupu ví, že průběžný materiál se objednává např. čtvrt-
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letně (záleží na daném druhu materiálu) a ve velkém množství, jelikož je často spotře-

bovávaným materiálem. Z tohoto důvodu může zadat sám požadavek na objednávku  

a tu opakuje v daných cyklech. U průběžného materiálu se snaží Slovácké strojírny udr-

žovat minimální zásoby. Objednávací model je ponechám na referentovi, volí mezi po-

jistnou zásobou, metodou ABC, projektovým nákupem či akumulací za období – meto-

da musí být adekvátní pro daný druh komodity. Avšak pokud jsou výhodné cenové re-

lace tohoto materiálu u daného dodavatele, nakoupí se materiálu větší množství. 

Služby (či režijní materiál) 

V organizaci není zaveden útvar, který by se zabýval výhradně službami – většinou ná-

kup služeb řeší oddělení nákupu. 

Veškerý režijní materiál objednává referent nákupu – stejný postup jako u nákupu mate-

riálu. Navíc i požadavek schvaluje generální ředitel. Nákup služeb je nejčastěji spojen 

s údržbou a opravami, ale jsou to i služby související s nákupem. V určitých případech 

si jednotlivé útvary Slováckých strojíren mohou objednávat služby sami a nemusí se to 

řešit přes úsek nákupu  - nákup provádí vždy vedoucí pracovník úseku. Jedná se např.  

o služby spojené s likvidací odpadu, služby na čištění vod. 

Možnosti podání požadavku: 

1) elektronicky s elektronickým podpisem, 

2) elektronicky, následně vytištěn a podepsán, 

3) papírová podoba včetně podpisu. 

V jedné z těchto podob se připravené požadavky odešlou či předají ke schválení vedou-

címu nákupu a následně generálnímu řediteli k podpisu. Zbývající proces probíhá stejně 

jako u nákupu materiálu. 

Investiční majetek 

Specializovaný útvar pro nakupování investičního majetku byl zrušen, proto si každý 

útvar řeší investiční záležitosti sám. Požadavky jednotlivých středisek vychází od ředi-

telů závodů a vedoucích pracovníků daného útvaru, kteří následně prezentují tento ná-

vrh finančnímu a generálnímu řediteli. Další možnost pořizování investičního majetku 

může být na základě záměru společnosti (např. zlepšení technologie procesu) nebo pro-
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jektu z dotací. Generální ředitel je předkládá vedoucímu útvaru či řediteli závodu, aby 

mu přednesli návrh. Schvalování každého požadavku na investiční majetek je ryze 

v kompetenci generálního ředitele společnosti. Ředitel organizace po schválení předává 

záměr investování jiné zodpovědné osobě – ředitel daného závodu, vedoucí nákupu  

a výjimečně vedoucí údržby. Tato osoba vybírá potenciálního dodavatele. Uzavření 

kontraktu předchází návštěva u dodavatele, při které se vyjednává cena, zjišťují se tech-

nologie. 

Opět probíhají další procesy nákupu majetku obdobně jako u pořizování materiálu. 

PŘIJETÍ MATERIÁLU 

Dodavatel by měl v předem smluvených dodacích lhůtách dodat materiál i s dodacím 

listem. Ovšem ne vždy obsahuje přesný a podrobný výčet položek toho co se objedná-

valo. O přijetí dodávky materiálu informuje zásobáře osoba z vrátnice Slováckých stro-

jíren v Uherském Brodě a ta zjišťuje, kde se materiál složí. Osoba, která objednávku 

přebírá, ať už skladník hutního materiálu či vedoucí dělírny, podepisuje dodací list  

a následně se tento dodací list musí dostat k zásobáři. Převzetí materiálu má oficiálně na 

starosti zásobář, ovšem skrz nedostatek personálu a přetížení pracovníků je přebírání 

uskutečněno dle informací výše. 

Referent poté vystavuje kontrolní list. Tento kontrolní list je vytvořen v systému a pře-

vezme položky z objednávky a dodacího listu. Dále je na něm zmíněno i přesné místo 

uskladnění daného materiálu. Již zde, je možné zjistit, první nesoulady mezi dodacím 

listem, objednávkou a vystaveným kontrolním listem. Dodací list spolu s kontrolním 

listem (v určitých případech i s fakturou) je podepsán a založen. 

Kvantitativní kontrola se provádí pouze u hutního materiálu, ostatní materiál se pouze 

složí na dílně a je zkontrolován až při započetí pracovního úkonu s tímto materiálem. 

Kontrola jakosti není prováděna u každé přijaté dodávky materiálu. Zkouška jakosti se 

provádí u předem určených typů materiálu a musí ji podepsat kontrolor na kontrolním 

listě.  

Pokud je vše v pořádku, vystaví referent příjemku materiálu na sklad – automaticky 

generováno systémem. Do systému se zapíše počet kusů, které byly obdrženy a ty se 

porovnávají s objednávkou – účetní stav. Příjemka potvrzuje, že je materiál evidován na 
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sublokaci
13

 v rámci lokace
14

 – tímto je materiál fyzicky na skladě. Účetní a skladový 

systém má organizace provázaný. 

FAKTURA 

Faktury jsou přijímány ve Slováckých strojírnách elektronicky či fyzicky. Přijatá faktu-

ra je kontrolována s příjemkou, podepisuje ji referent a vedoucí nákupu. Svým podpi-

sem stvrzují, že faktura souhlasí s příjemkou a následně ji mohou předat k zaúčtování  

a zaplacení účetnímu oddělení. 

ÚČTOVÁNÍ 

Účetní převezme fyzicky přijaté faktury za materiál od vedoucího nákupu. V rámci celé 

společnosti Slovácké strojírny je pouze jedna účetní, která zpracovává faktu-

ry/dobropisy za materiál. Faktury jsou zpracovávány následujícím způsobem: 

1) faktura se naskenuje, 

2) v systému se vypíše hlavička včetně vyplnění bankovního účtu pouze na základě 

faktury a přiloží se sken faktury, zároveň se napíše celková hodnota faktury, 

3) účetní přiřadí k takto zprocesované položce zásobáře, 

4) zásobář vidí v systému položky od účetní, ke kterým přiřazuje příjemku, 

5) zásobář provádí věcnou kontrolu – porovná naskenovanou fakturu, objednávku  

a příjemku, zkoumá, zda je faktura v souladu s příjemkou, 

6) nesoulad s příjemkou – referent vydá prohlášení a faktura se vrátí dodavateli ne-

bo vede k jednání s dodavatelem, 

7) soulad s příjemkou – do poznámky k faktuře napíše číslo příjemky, vloží elek-

tronický podpis a následně pošle takto rozpracovanou položku opět účetní, 

8) účetní přetáhne obsah příjemky do faktury a tím naplní veškeré potřebné údaje 

faktury. 

Správnost zaúčtování již žádná další osoba nekontroluje. Materiálová účetní nemá žád-

né termíny pro procesování faktur a zároveň nemá žádnou zastupitelnost v organizaci. 

                                                 
13

 Sublokace je určité místo ve skladu, např. souřadnice toho, kde je přesně umístěn daný materiál. 

14
 Lokace představuje místo, kde leží sklad v rámci organizace. 
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PLATBA 

Platbu provádí primárně jedna účetní z finančního oddělení, mají ovšem i druhou účetní 

pro případ zástupu. Na základě načtení faktury do systému, kde se projeví splatnost, 

účet a částka, si účetní vyfiltruje veškeré faktury s datem splatnosti, vybere je pro pří-

slušnou banku a nechá je zaplatit. Samotná platba je ve společnosti prováděna 2x – 3x 

týdně. Před provedením platebního příkazu je povinností účetní zkontrolovat, že daná 

faktura má nutné podpisy. Platba není odeslána pouze v případě, že finanční oddělení 

obdrží žádost, aby nebyla provedena platba na daného dodavatele. Taková situace může 

nastat např. při zjištěných problémech s kvantitou a kvalitou dodaného materiálu. 

Účetní nekontroluje zaúčtovanou fakturu a již žádná další osoba neprovede kontrolu 

platby. 

3.4 Shrnutí 

Na základě výše uvedeného procesu nákupu budou nyní identifikovány rizikové fakto-

ry, kterým by měla společnost Slovácké strojírny předcházet a zároveň místa, která mají 

dostatečně ošetřena proti možným rizikům. 

Společnost Slovácké strojírny má dobře nastavený systém kontroly dodavatelů, kontrola 

je prováděna každé tři roky. Tím se předchází neustálému navyšování počtu partnerů  

a zůstávají v systému pouze vyhovující dodavatelé. Ošetřena je i kontrola veškerých 

vystavených požadavků na nákup – nedochází k nevyřízení požadavku. Další věcí je 

nízká pravděpodobnost duplicity objednávky – každá zakázka má své specifické číslo  

a to se zapisuje jak na požadavek, tak na poptávku a objednávku. Poslední, v případě 

Slováckých strojíren, až moc dobře nastavenou kontrolou je jak schvalování požadavku 

a také schvalování objednávky. 

V následující části diplomové práce budou řešeny kritické oblasti v organizaci a to: 

schvalovací matice, zadávání údajů dodavatele do systému, zadávání položek do systé-

mu, podání požadavku u služeb, automatické objednávky, přijetí materiálu, účtování 

faktury, platba faktury. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Proces nákupu ve Slováckých strojírnách není zcela dobře nastaven. V určitých fázích 

může docházet ke značným rizikům, které ovlivní celý nákupní proces. 

Bude navržen nový schvalovací systém. Především není považováno za vhodné, aby 

téměř veškeré požadavky a objednávky schvaloval sám generální ředitel. Ten by se měl 

věnovat jiným záležitostem a to např.: 

 komunikovat s klíčovými zákazníky, 

 delegovat úkoly a kontrolovat jejich plnění, 

 organizovat a koordinovat činnost podřízených manažerů, 

 reprezentovat společnost na jednáních, 

 stanovovat obchodní strategii a postupy, 

 určovat strategii do budoucna, 

 motivovat a hodnotit zaměstnance atd. 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, pozornost bude věnována pouze nedostateč-

ně zajištěným místům, ať už se jedná o přijetí materiálu či samotnou platbu faktury. 

K identifikaci těchto míst budou použity tzv. WCWGs
15

 = What can go wrongs. 

WCWGs znázorňují co by mohlo být ve společnosti špatně. Jinak řečeno, jaké riziko 

může nastat při daném kroku nákupu. 

Zkráceně bude popsán současný stav daného procesu nákupu a následně bude navrhnuta 

kontrola či určitý krok, který by měl pomoci těmto možným rizikům předcházet. 

V poslední části návrhových řešení bude navrhnut tzv. flowchart – grafické znázornění 

nákupního procesu pomocí vývojového diagramu. 

                                                 
15

 V teoretické části bylo zmíněno WCWG = What could go wrong. V návrhové části bude však pracová-

no se slovním spojením WCWGs = What can go wrongs. Představuje běžně používaný název v organiza-

ci Ernst & Young, kde autorka práce působí.  
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4.1 Schvalovací matice 

Nastavený systém schvalovacích kompetencí ve Slováckých strojírnách se jeví jako 

neefektivní, proto je navrhnuta nová schvalovací matice pro zodpovědné osoby – zná-

zorněno v tabulce níže. 

Tab. 7 Nová schvalovací matice 

Činnost 

Odpovědná osoba 

Referent 
Vedoucí 

nákupu 
GŘ FŘ Účetní 

Schválení objednávky na materiál 

     < 10 000 Kč x     

     > 10 000 Kč < 100 000 Kč  x    

     > 100 000 Kč  x x   

Schválení objednávky na služby a režijní materiál 

     < 500 Kč x     

     > 500 Kč < 10 000 Kč  x    

     > 10 000 Kč  x x   

Schválení požadavku a objednávky na nákup investičního majetku 

     0 > ∞   x   

Schválení založení 
dodavatele 

   x  

Schválení založení 
dodavatele u investičního 
majetku 

  x   

Schválení nové položky  x    

Schválení zaúčtování 
faktury 

    x 

Schválení provedení 
platby 

   x  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Velká změna bude u generálního ředitele, který již nebude schvalovat veškeré požadav-

ky na nákup materiálu a objednávky. Jako generální ředitel by měl delegovat tuhle čin-

nost na své podřízené a v jeho pravomoci by mělo zůstat pouze schvalování objednávky 
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materiálu s vyšší finanční hodnotou a to nad 100 000 Kč. Jeho předešlá kontrola veške-

rých požadavků a objednávek by byla rozdělena mezi referenta a vedoucího nákupu. 

Pouze u služeb a režijního materiálu bude schvalovat objednávky již od 10 000 Kč. Dá-

le by se generální ředitel podílel na schvalování výběru dodavatele pro investiční maje-

tek. Pořízení majetku je většinou plánováno delší dobu dopředu a zároveň by měl slou-

žit určitou dobu v budoucnu, proto je třeba vybrat správného partnera pro koupi inves-

tičního majetku.  

Referent bude mít nově plně v kompetenci nákup materiálu do 10 000 Kč. Při částce 

přesahující tuto hranici a zároveň částka není vyšší než 100 000 Kč, musí dát objednáv-

ku ke schválení vedoucímu nákupu. U režijního materiálu a služeb je obvykle nižší 

hodnota objednávky, proto je pro referenta stanovena hranice 500 Kč pro objednávky 

bez kontroly. Nad tuto částku je povinen předložit objednávku vedoucímu nákupu. 

Nově je navrženo zrušení kontrolování veškerých vytvořených požadavků na nákup, 

což měl v kompetenci vedoucí nákupu a v určitých případech i generální ředitel. Tím se 

celkově zrychlí proces nákupu – nemusí se čekat na schválení dvou osob. Bude probíhat 

jen následná kontrola jednou týdně a to vedoucím nákupu. Od referentů si vyžádá veš-

keré požadavky a s tím související poptávky a objednávky. Přezkoumá náhodně vybra-

né položky a zaměří se především na částku a na správný výběr dodavatele.  

Výběr dodavatele bude ve Slováckých strojírnách nastaven pouze dle jednotného krité-

ria - ceny. V případě, že by chtěl referent vybrat partnera dle jiných kritérií, musí tento 

návrh předložit vedoucímu nákupu ke schválení. Tím bude zajištěn odpovídající výběr 

dodavatele a nebude docházet k možnosti subjektivního posouzení a manipulaci. 

Navrženy jsou dále nové schvalovací kompetence, které by měly zajistit předcházení 

rizikům ve společnosti. Jedná se o schvalování nově zavedeného dodavatele, schvalo-

vání přidané položky do číselníku položek, schválení náhodně vybraných zaúčtovaných 

faktur a v poslední řadě schválení provedení platby za fakturu. Tyto činnosti budou ob-

jasněny detailněji v následující kapitole a bude také vysvětleno, proč je to považováno 

za potřebné. 
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4.2 WCWGs a následné kontroly 

V této části kapitoly bude pozornost věnována WCWGs v organizaci. Vždy bude objas-

něno, co by mohlo být při daném procesu špatně - WCWGs. Následně bude popsán 

současný stav ve společnosti Slovácké strojírny a na základě toho navrhnuty kontroly či 

případná jiná opatření, aby se předcházelo zmíněným rizikům. 

 

ZADÁNÍ NEPRAVDIVÝCH ÚDAJŮ O DODAVATELÍCH 

Co by mohlo být špatně 

Údaje neodpovídající skutečnosti v databázi dodavatelů mohou vést k problémům 

s platbami. Osoba zakládající nového dodavatele se může snadno překlepnout při zadá-

vání bankovního spojení, tudíž by platba za přijatou fakturu byla následně odeslána na 

špatný bankovní účet. Tato skutečnost nemusí být zjištěna hned a je možné, že by orga-

nizace po určité době mohla obdržet penále za nezaplacenou fakturu či v horším případě 

žalobu za nedodržení platebních podmínek. 

Může také docházet k tvorbě fiktivního dodavatele či dodavatele s bankovním spojením 

určité osoby pracující v organizaci. 

Současný stav 

Založení dodavatele není ve Slováckých strojírnách kontrolováno další osobou, pouze 

jej správce seznamu dodavatelů založí a sám údaje kontroluje. 

Kontrola 

Dodavatel bude založen na základě prvotní rámcové smlouvy s partnerem, ze smlouvy 

bude bráno číslo účtu, dodací podmínky, název dodavatele a jeho adresa. Žádná další 

osoba nebude mít možnost editovat tyhle údaje – pouze správce seznamu partnerů. 

Zavést následnou kontrolu každého nově založeného dodavatele. Minimálně dvě osoby 

budou mít přístupy k zakládání dodavatelů. Vždy jedna osoba nového partnera založí – 

to má na starosti správce seznamu dodavatelů a druhá osoba bude mít povinnost nově 

vzniklého dodavatele v systému schválit – bude nově provádět finanční ředitel. Tímto se 

zamezí špatným údajům např. v podobě bankovní spojení či založení fiktivního dodava-

tele pro osobní účely. Kontrola dodavatele na Justici není nutná, jelikož by si zde odpo-
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vědná osoba ověřila pouze IČO či insolvenci. Současně navrhuji schvalování dodavatele 

u investičního majetku managementem – jedná se o větší investici, tudíž by si samotné-

ho dodavatele mělo prověřit i vedení organizace. 

 

ZADÁNÍ NESPRÁVNÝCH ÚDAJŮ POLOŽEK DO SYSTÉMU 

Co by mohlo být špatně 

Do číselníku položek se můžou dostat nepravdivé údaje o položkách. Na základě toho 

mohou vznikat nedorozumění při následném výběru položek ze systému a tím se zdrží 

celkový proces objednávky. Riziko může vznikat také v případě zadávání položek refe-

rentem. Ten si může vytvořit takovou položku, kterou potřebuje pro své vlastní potřeby. 

To mu může být samozřejmě zamítnuto dále v procesu schvalování. Ale pokud si sám 

dokáže obhájit důvod pořizování této „nesprávné“ položky a bude mít spojitost s výro-

bou určitého výrobku, projde tato položka systémem bez problému. 

Současný stav 

Provádí pouze jedna osoba a to správce číselníku položek. Ve výjimečných případech 

mají možnost zadávat položky i referenti nákupu. Správce by měl položky přidané refe-

rentem kontrolovat, ale to se v převážné většině případů neděje. 

Kontrola 

Zadané položky do systému by měly být schváleny stanovenou osobou. Na tuto činnost 

bych přidělila vedoucího nákupu. Je to pro něj sice činnost navíc, ale bude zbaven kon-

troly veškerých požadavků na nákup a částečně i kontroly objednávek do zvolené fi-

nanční hranice. Bude obstarávat výše uvedené povinnosti vedoucího nákupu a dále bude 

mít na starosti schvalování nově vytvořených položek. Tím se zajistí věcná správnost 

jednotlivých položek v systému a nebude docházet k nedorozumění. Nebude kontrolo-

vat veškeré nově založené položky, provede pouze náhodnou kontrolu a to 5 % z nově 

založených položek. Každý den bude povinen si tyto nově vytvořené položky vyfiltro-

vat a provést schválení. 

Zároveň by neměly být výjimky při vytváření položek a požadavek by měl být vždy 

odeslán správci číselníku položek. Toto omezení taktéž sníží riziko manipulace s polož-
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kami, uvedení nesprávné nákupní ceny a možnosti vytváření položek pro své vlastní 

potřeby či potřeby jiných.  

 

NEEFEKTIVNÍ PODÁNÍ POŽADAVKU NA NÁKUP SLUŽEB 

Co by mohlo být špatně 

V případě nejednotného systému podávání požadavku může docházet k problémům již 

při samotném schvalování či objednávání služeb. Požadavek v papírové formě může být 

založen či ztracen při procesu schvalování. Tím se oddálí či dokonce nevyřídí daná 

služba. 

Současný stav 

Existují tři možné způsoby podání požadavku. Někteří zaměstnanci podávají požadavek 

v papírové formě a to z důvodu, že neumí používat elektronický systém. Jiní zaměst-

nanci ho sice v systému vystaví, ale následně vytisknou, podepíší a opět je v papírové 

podobě předloží ke schválení. Poslední možností je elektronický požadavek včetně elek-

tronického podpisu, který je přes systém odeslán ke schválení. 

Kontrola 

Zaměstnanci by se měli naučit ovládat systém, aby mohl být požadavek zadáván pouze 

elektronicky.  Navrhuji zaškolit osoby, které mají povolení podávat požadavek na ná-

kup. Tím se bude předcházet možnosti ztráty papírového požadavku a celkově bude 

proces objednávky služeb urychlen. Jako kontrola bude sloužit pouhé schválení poža-

davku a objednávky vedoucím nákupu, v případě hodnotnějších služeb schválení objed-

návky generálním ředitelem. 

 

NEEXISTENCE AUTOMATICKÝCH OBJEDNÁVEK 

Co by mohlo být špatně 

U materiálu, který je často spotřebováván, by mohlo docházet k nedostatku či úplnému 

vyčerpání zásob a to kvůli opomenutí objednávky referentem, či zvýšenému nárazové-

mu výdeji materiálu. Zapříčiní to zpomalení výroby, úplné odstavení výroby a následné 

opoždění odeslání výrobku odběrateli.  
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Současný stav 

Automatická objednávka není zavedena u žádného materiálu, tato možnost neexistuje. 

Průběžný materiál je objednáván referentem, ten musí hlídat zásobu a starat se o plynulé 

objednávání určitého druhu materiálu. 

Kontrola 

Bylo by vhodné zavést automatické objednávky u průběžného materiálu (technické ply-

ny – dusík, kyslík, argon, CO2, dále chemické látky, některé komodity pojistného mate-

riálu – drobné šrouby). Systém rozpozná, kdy zásoba klesne pod určitou hranici (pojist-

nou zásobu). V tu chvíli by to bylo pro něj znamení odeslat objednávku dodavateli. Slo-

vácké strojírny by museli mít pevně stanoveného dodavatele pro tento typ materiálu. 

Tím by se ušetřil prostor referentovi, který musí dané položky hlídat. Povinností sklad-

níka by bylo u daného druhu materiálu převzetí dodávky (tak jako u veškerého přijatého 

materiálu). 

 

PŘÍJEM MATERIÁLU BEZ KONTROLY 

Co by mohlo být špatně 

Referent zařizuje objednávku nákupu. Přebírání materiálu by rozhodně nemělo být 

v jeho kompetenci. Měl by to být nezávislý člověk, který přezkoumá objednaný materi-

ál s přijatým materiálem. Pokud by to bylo dle směrnic, může docházet k manipulaci 

s objednaným materiálem, ať už objednání určité dodávky pro vlastní potřeby referenta 

nebo pro spřízněné osoby referenta. 

Rozdíly v objednaném a přijatém množství může způsobovat objednaný materiál, který 

se v převážné většině nekontroluje. To se ovšem zjistí až při následném využití materiá-

lu při výrobě. Mohou nastat tyto varianty: 

 v dodávce jsou vadné druhy materiálu, 

 chybí určité druhy materiálu, 

 přebývá materiál, který není potřebný. 
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Osoby z úseku výroby sdělí problémy příslušnému referentovi, ten je pak řeší s dodava-

telem. Dochází tak ke zpoždění výroby, což pravděpodobně vede i k včasnému nedodá-

ní výrobku odběrateli.  

Současný stav 

Přebírání veškerého materiálu by měl mít, dle směrnic, na starosti referent nákupu. Ten 

ovšem nemá dostatek prostoru provádět tuto činnost a tak se kontrola přijaté dodávky 

nekoná. Dodaný materiál je složen na dílnu či sklad (dle určení referenta) v areálu Slo-

váckých strojíren. Přebírá se pouze hutní materiál
16

 a to skladníkem či vedoucím dělír-

ny. Ti by měli zároveň zajistit kvantitativní kontrolu a v případě potřeby i kvalitativní. 

Kvalitativní kontrola se provádí jen u předem definovaného hutního materiálu – ne kaž-

dý prochází touto kontrolou. 

Kontrola 

Zavedení osoby, která bude přebírat veškeré dodávky materiálu - skladník. Osobu 

skladníka již Slovácké strojírny mají, stará se o vybraný hutní materiál. Nyní bude mít 

na starosti i přebírání veškerého ostatního materiálu
17

.  Skladník bude mít všechny ob-

jednávky v papírové formě od referenta a přijatou dodávku porovná s objednávkou. Po 

kontrole předá skladník dodací list včetně objednávky zpět referentovi. Ten může ná-

sledně vytvořit příjemku. V případě nepřítomnosti ho bude zastupovat vedoucí dělírny, 

který v určitých případech může také přebírat dodávku. Budou mít ošetřeno, že přijatý 

materiál odpovídá objednávce a předejdou tak možným manipulacím při objednávkách 

či přijetí dodávky. Budou tím ošetřena následná nezbytná jednaní referenta 

s dodavatelem ohledně nesprávné dodávky. 

Zároveň bude nastavena kvalitativní kontrola veškerého hutního materiálu a náhodná 

kvalitativní kontrola u ostatního materiálu. Na to bude vyčleněna osoba z úseku jakosti 

– kontrolor. Tato osoba již ve Slováckých strojírnách existuje, ale provádí kontrolu jen 

u některých druhů materiálů. Bude mít tedy na starosti kontrolu jakosti a kontrolu certi-

fikátů - tzn. zda-li má materiál odpovídající vlastnosti uvedené v certifikátu, např. tvr-

                                                 
16

 Mezi hutní materiál spadá ocel a barevné kovy (např. hliník, bronz, měď, mosaz). 

17
 Za ostatní materiál jsou považovány např. plasty, plexisklo. 
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dost. Dále ověří, že certifikát je spárován s číslem šarže daného materiálu. Tímto se 

zajistí odpovídající kvalita přijatého materiálu. 

 

ŠPATNÉ ZAÚČTOVÁNÍ FAKTURY 

Co by mohlo být špatně 

Při účtování faktury může docházet ve Slováckých strojírnách k řadě problémů. První 

vyskytující se riziko v kroku účtování faktury je zadávání bankovního účtu z faktury. 

Účetní se může snadno překlepnout v zadávání čísla a jelikož po ní již žádná další osoba 

nekontroluje bankovní účet, byla by faktura zaplacena na nesprávné číslo účtu. Tím 

dochází v lepším případě pouze k prodlevám, v horším případě se ani okamžitě nezjistí, 

že byly finance odvedeny na nesprávný bankovní účet. Vše může vyústit až v žalobu od 

dodavatele na Slovácké strojírny, že neplatí faktury ve stanovených termínech. 

Dalším problém je zdlouhavý proces účtování. Účetní v první řadě zadá základní údaje 

faktury do systému, po té je rozpracovaná položka odeslána zásobáři pro přiřazení pří-

jemky a poté jde zpět k účetní. Tím dochází ke zbytečnému zpomalování celého proce-

su účtování. 

Riziko je spatřováno také v tom, že je zaučena pouze jedna účetní na účtování faktur za 

materiál. V případě její nepřítomnosti se faktury hromadí, případně je snaha o účtování 

těchto faktur jinou účetní, která na tuto problematiku není specializována. Vznikají chy-

by v účtování a především dochází ke zpoždění účtování, tudíž může docházet k plat-

bám po splatnosti faktur. Což jasně vede k problémům a vznikající nesolventnosti Slo-

váckých strojíren vůči jejich dodavatelům. 

Poslední věcí kde může docházet k rizikům, je neprovedená kontrola zaúčtování faktu-

ry. Riziko je v jakémkoliv překlepu tak v účelném zadání špatné částky nebo bankovní-

ho účtu. 

Současný stav 

Slovácké strojírny mají pouze jednu účetní, která zpracovává veškeré faktury za materi-

ál. Údaje jako je číslo faktury, datum vystavení faktury atd. přepisuje účetní do systému. 

Při zadávání dodavatele dostane na výběr číslo bankovního spojení. V případě, že se 

shoduje s fakturou, může ho do rozúčtované položky přetáhnout. Ovšem pokud se ne-
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shoduje s bankovním číslem v systému, vypíše číslo účtu pouze na základě faktury. Ná-

sledně ji odesílá referentovi nákupu, který přiřazuje k faktuře příjemku a odesílá rozpra-

covanou položku zpět účetní. Účetní tzv. přesune položky z příjemky do faktury a tím 

dochází k naplnění všech položek faktury a účetní může potvrdit zaúčtování. Sama 

účetní by po sobě měla každou zaúčtovanou položku kontrolovat, ale to se neděje, proto 

také dochází ke špatně zaúčtovaným fakturám.  

Kontrola 

Tato kontrola úzce souvisí s první zmiňovanou kontrolou a to zadání údajů o dodavateli 

do systému. V případě, že účetní při zadávání dodavatele v rámci účtování faktury nara-

zí na nového dodavatele či jakoukoliv změnu jeho údajů, která není zatím promítnuta  

v systému, bude její povinností přerušit tuto činnost a odeslat požadavek přes systém  

o založení nového dodavatele správci seznamu partnerů. Nyní nastane zmiňovaný krok 

z prvního návrhu ohledně zakládání a schvalování dodavatele. Poté obdrží účetní skrz 

systém informaci o založení dodavatele. Její povinností bude i přes to zkontrolovat ban-

kovní účet fyzicky a poté potvrdit výběr účtu pro danou fakturu. Tím bude zajištěna 

kontrola správného výběru bankovního účtu a předejde se tak možnému překlepu 

v zadávání bankovního spojení a špatnému zadání bankovního účtu pro potřeby zaměst-

nance. Především nebude mít účetní možnost evidovat a sama zadávat bankovní spojení 

při účtování faktury, ale bude pouze vybírat bankovní účet daného dodavatele ze systé-

mu. 

Následně je navrhováno neodesílat připojení příjemky k účtované faktuře zásobáři. Tuto 

činnost by měla zvládnout sama materiálová účetní, která by měla být specializovaná 

čistě na účtování materiálových operací. Tím pádem se zrychlí proces účtování faktury 

– nemusí se čekat na činnost referenta. Tato skutečnost by se dala řešit i tím, že se do-

hodne s dodavateli pravidlo o uvádění čísla objednávky na fakturu. Systém by se nasta-

vil tak, aby účetní pouze opsala číslo objednávky do systému a zkontrolovala, že se tyto 

automaticky generované položky shodují s přijatou fakturou. Položky by byly automa-

ticky přetaženy z objednávky do účtované faktury. V případě, že by neuvedl dodavatel 

číslo objednávky na fakturu, bude mít od referenta spárovanou objednávku s dodacím 

listem a příjemkou v papírové podobě a může si tam číslo objednávky dohledat. Tím 

bude mít ověřeno, že dodací list je zkontrolován na objednávku. 
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Další kontrolou při účtování faktury by měla být náhodná kontrola zaúčtování provádě-

ná jinou účetní. Tudíž by Slovácké strojírny měly zaučit další účetní – tato činnost by 

byla přiřazena účetní provádějící účtování služeb. Denně by prováděla v určitou stano-

venou dobu před provedením platby náhodnou kontrolu, ať už se bude jednat o vyfiltro-

vání nejhodnotnějších položek či určité procento ze zaúčtovaných faktur, např. 5 %, 

z předešlého dne. V tomto případě by každé ráno provedla účetní kontrolu a poté dala 

povolení k platbě odpovědným účetním. 

V poslední řadě je třeba zaučit další účetní pro účtování faktur za materiál, aby mohla, 

v případě nepřítomnosti hlavní materiálové účetní, ihned převzít její práci. Tou by byla 

účetní, která se specializuje na účtování služeb a bude mít nově na starosti i ranní kon-

trolu zaúčtovaných materiálových faktur. 

 

DUPLICITNÍ ZAÚČTOVÁNÍ 

Co by mohlo být špatně 

Může docházet k dvojitému zaúčtování jedné faktury, kterou obdrží účetní. Ta ji obdrží 

v papírové podobě a musí ji následně naskenovat a přiložit k zaúčtované faktuře. Při 

tomto procesu se může stát, že omylem zaúčtuje fakturu dvakrát z nepozornosti. Systém 

sice upozorní, že daná objednávka je již naplněna, ale tahle hláška jde velmi snadno 

přehlédnout. K duplicitnímu zaúčtování může docházet i z důvodu vysokého tlaku, kte-

rý je kladen na dnešní zaměstnance. 

Současný stav 

Při účtování faktury za materiál neprochází zaúčtování již žádnou další kontrolou. 

Kontrola 

Náhodná kontrola navrhovaná v předchozím kroku by mohla zamezovat rizikům s du-

plicitním zaúčtováním. Stejný zápis může být viditelný po seřazení zaúčtovaných faktur 

z předchozího dne od největší částky po nejmenší či naopak. Dále může být duplicita 

zajištěna náhodnou kontrolou druhou účetní. 

 

 



 

69 

 

ŠPATNÁ PLATBA FAKTURY 

Co by mohlo být špatně 

Tento problém má úzkou spojitost se špatně zaúčtovanou fakturou. Vše souvisí s kon-

trolou, která není ve Slováckých strojírnách téměř v žádném kroku zavedena a to jen 

kvůli nedostatku personálu. 

U faktury může být špatně nastaven bankovní účet – platba odejde bez problému na 

nepříslušné bankovní spojení. Také může docházet k odesílání peněz v rámci platby 

faktury na osobní účty samotných zaměstnanců Slováckých strojíren. To může vyústit 

až ke zpronevěře odpovědné osoby. 

S odesláním financí na nesprávný účet jsou opět spojeny problémy s dodavateli, kteří 

neobdrží platbu za fakturu včas či v přesné výši. 

Současný stav 

Platby provádí jedna účetní, v případě nepřítomnosti je zaučena další účetní na záskok. 

Účetní platí ty faktury, které jsou řádně zaúčtovány a mají datum splatnosti. Pouze je 

tzv. natáhne do platebního systému a nechá je proplatit. Platby se provádí 2x – 3x týdně, 

kontrola neprobíhá. 

Kontrola 

Hlavní účetní provede kontrolu faktur, které mají datum splatnosti a vytvoří hromadný 

příkaz k úhradě. Takto připravený balíček plateb vytiskne a předloží ho finančnímu ře-

diteli ke schválení. Ten provede kontrolu, důležité bude překontrolovat minimálně vy-

soké částky faktur či udělat kontrolu, zda se v balíčku stejná platba nevyskytuje vícekrát 

– signalizace duplicitního zaúčtování. Následně tento papír podepíše a předá jej zpět 

účetní. Platba nesmí odejít bez podpisu finančního ředitele. Tímto je zajištěna kontrola 

tzv. čtyř očí. Po schválení platebního balíčku může potvrdit účetní platbu. Docílí se niž-

šího rizika nesprávně odeslané platby a zároveň se předejde zpronevěře. 

4.3 Flowchart 

Pro lepší ilustraci je vytvořen flowchart, kde je znázorněn celý proces nákupu před a po 

navrhovaných změnách ve společnosti Slovácké strojírny. 
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Obr. 8 Flowchart – současný stav procesu nákupu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 9 Flowchart – proces nákupu po navrhovaných změnách 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Flowchart shrnuje současný nákupní proces ve Slováckých strojírnách (obrázek č. 8)  

a také proces po navrhovaných změnách (obrázek č. 9). 

Samotný vývojový diagram má vždy počátek – podání požadavku a konec diagramu – 

odeslání platby. Mezi těmito činnosti jsou jasně znázorněny kroky v nákupu, prováděná 

kontrola a schvalování, dále případná shoda či neshoda a z toho plynoucí následná ko-

nání. 

4.4 Shrnutí 

Na předchozím obrázku č. 8 jsou jasně znázorněny navrhované změny v procesu náku-

pu – sytě červené pole.  

V první řadě se jedná o kontrolu nově založené položky. Tuto kontrolu bude provádět 

vedoucí nákupu jedenkrát týdně a to náhodným výběrem 5 % z nově založených polo-

žek. Po zvolení položky na nákup je upraven systém kontroly, nebudou se schvalovat 

všechny požadavky, nýbrž se provede až následná kontrola vystavených požadavků. 

Tuto činnost provede taktéž vedoucí nákupu. Opět nebude kontrolovat veškeré poža-

davky, ale jen náhodné. Povinností bude překontrolovat vystavený požadavek s násled-

nou poptávkou a výběrem té nejlepší varianty pro provedení objednávky. Zkontroluje 

rovněž, zda bylo dodrženo nové pravidlo výběru dodavatele -  nejnižší ceny. V současné 

době je zavedena kvantitativní kontrola hutního materiálu, po návrzích je tato kontrola 

rozšířena o kvantitativní kontrolu veškerého přijatého materiálu prováděnou skladní-

kem, kvalitativní kontrolu hutního materiálu a náhodného ostatního materiálu, která je 

zajištěna kontrolorem. Do systému je nově navržena kontrola zaúčtování faktury. Ta 

bude prováděna účetní, která neprovádí samotné účtování a bude zkontrolováno každý 

den 5% zaúčtovaných faktur z předchozího dne. Dále je nově navrhnuta kontrola schvá-

lení platby finanční ředitelem. Od účetní obdrží seznam plateb, kde bude vyžadováno 

jeho odsouhlasení. Bez podpisu platba nesmí být odeslána. 

Mezi další návrhy spadá nastavení systému automatických objednávek průběžného ma-

teriálu, zastupitelnost odpovědných osob v procesu nákupu, využívat pouze elektronic-

ký systém pro podání požadavku na služby a schvalování nově založeného dodavatele. 
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5 Závěr 

Diplomová práce se zabývá provedením interního auditu ve společnosti Slovácké stro-

jírny v úseku nákupu. Hlavním cílem bylo navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci  

a zlepšení celého nákupního procesu. 

Aby bylo dosaženo hlavního cíle, bylo potřeba provést nejprve dílčí cíl a to analyzovat 

stávající stav ve společnosti. Tento cíl byl naplněn ve třetí kapitole diplomové práce. 

Autorka v ní zmapovala, na základě interview, způsob provádění nákupu od prvotního 

zadání požadavku až po zaplacení přijaté faktury. Současně byly vymezeny kompetence 

osob figurujících v tomto procesu. Východiskem analýzy bylo v první řadě identifiko-

vání správně prováděných postupů a za druhé stanovení slabých míst, což představuje 

druhý dílčí cíl diplomové práce. 

Třetí dílčí cíl byl naplněn ve čtvrté kapitole - navržení doporučení, která optimalizují 

nákupní proces. Byla představena schvalovací matice ukazující finanční limity a odpo-

vědnosti jednotlivých osob při tvorbě objednávky. Matice dopomohla k urychlení pro-

cesu nákupu po vypuštění jednoho kroku ze současně prováděné kontroly. Tím byla 

vložena větší důvěra v referenta. Dále byly určeny WCWGs, která navazují na první 

dílčí cíl. Pomocí WCWGs byly přesně stanoveny rizikové oblasti současného nákupní-

ho procesu. Byly navrhnuty kontroly a opatření snižující tato rizika. V závěru této části 

byl pomocí flowchart diagramu znázorněn stávající proces nákupu a proces po nabíze-

ných změnách. 

Navrhované kontroly mají zamezit problémům vznikajících nyní ve Slováckých strojír-

nách. Díky schvalovací matici bude dosaženo zefektivnění celého procesu nákupu. 

Navržená doporučení jsou ideální pro společnost Slovácké strojírny. Autorka považuje 

za důležité především zavedení kvantitativní kontroly přijatého materiálu, kontrolu za-

účtované faktury a schválení platby. 

Naplněním jednotlivých dílčích cílů práce byl splněn i hlavní cíl diplomové práce. Na 

základě analýzy současného stavu procesu nákupu a s využitím metody WCWGs byla 

navržena doporučení, která optimalizují stávající systém provádění nákupních operací 

ve Slováckých strojírnách. 
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Všichni vedoucí zaměstnanci si musí být vědomi své odpovědnosti za správné nastavení 

metod a postupů, které by měly zajistit splnění cílů účinně, efektivně a hospodárně. Ve-

doucí zaměstnanci by měli vnímat kontrolu jako svou manažerskou odpovědnost. Kon-

trolní mechanismy by měli stanovovat tak, aby veškeré procesy v rámci provádění ná-

kupu, byly řešeny v souladu se zásadami efektivnosti a účinnosti. Zároveň by měli vyu-

žít interní audit jako nástroj řízení. Může jim přinést nezávislé a objektivní stanovisko  

o tom, jak spolehlivé jsou vnitřní kontrolní systémy, které zavedli. Snahou interního 

auditu je zefektivnění práce v oblasti hodnocení řízení rizik, řízení lidských zdrojů  

a znalostí a intenzivnější využití informačních technologií. 

Pro vrcholové vedení představuje přidanou hodnotu poradní funkce interního auditu. 

Vedení by mělo podporovat průběžnou odbornou přípravu interních auditorů. Od sa-

motného vedení očekávají interní auditoři respekt, ale i aktivní reakci na předložená 

doporučení. 
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Zdroj: Dvořáček, Kafka, 2005, s. 172 
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Obr. 11 Vzor pověření vedoucího útvaru interního auditu 
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Obr. 13 Karta dodavatele 

Zdroj: Tomek, Tomek, 1996, s. 154 
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Obr. 14 Schéma organizačního uspořádání Slováckých strojíren, a.s. 

Zdroj: Slovácké strojírny, a.s., 2014 
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Obr. 15 List dodavatele 

Zdroj: Slovácké strojírny, a.s., 2015 


