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Abstrakt Diplomová práce se zabývá reportingem a jeho analýzou ve společnosti Šroubárna 
Kyjov, spol. s r.o. Pro splnění účelu práce je nejdříve věnována pozornost teoretic-kým východiskům daného tématu. Dále jsou v práci provedeny analýzy současného stavu ve společnosti. Na základě výsledků jsou navržena doporučení podporující zvyšování efektivity reportingu ve vybrané společnosti. 
Klíčová slova reporting, controlling, informační systém, analýzy 

 

Abstract 

Reporting and its analysis in Šroubárna Kyjov, spol. s r.o is the subject of this thesis. 
It begins with theoretical part to present the topic. Furthermore, current situation 

in the company is analysed in detail. Based on results of previous parts practical and 

productive suggestions are recommended to continue improving financial reporting 

for this particular company. 
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reporting, controlling, information system, analysis 
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Úvod  11 

Úvod  Se stále probíhající globalizací dochází v současnosti mimo jiné k rozvoji technolo-gií, a to zejména těch informačních. Díky tomuto rozvoji je možné mnohem snadněji získat informace. Stejně tak jsou informace dostupnější širšímu spektru populace. Proto není důležité umět informace jen získat, ale mnohem důležitější je umět s in-

formacemi pracovat.  Právě získávání a zpracování informací se v ekonomickém, a především pak v pod-nikovém prostředí, věnuje reporting. Ten řeší mimo jiné to, komu, kdy a jaké infor-mace budou předány. Důležité je, aby informace byla k dispozici ve správný čas. Jak 

moc detailní bude, závisí na stupni řízení podniku, tedy komu konkrétně informace mají sloužit. Lze říct, že čím je stupeň řízení vyšší, tím jsou informace méně detailní. Reporting se řadí mezi základní funkce controllingu. Je to totiž controlling, který ma-nagementu pomáhá aktivně reagovat a případně usměrňovat orientaci společnosti 
v dynamickém prostředí a tím posiluje konkurenceschopnost společnosti. Zmíněné technologie, a především ty informační, se stávají také nedílnou součástí fungování podniků. Jedním z úkolů reportingu je transformovat dostupná data do souhrnných a relevantních informací, které slouží pro řízení společnosti.  
Management podniku a jeho rozhodování má významný vliv na míru úspěchu pod-
niku. A právě pro manažerské rozhodování slouží nejrůznější informace, které by měly být především kvalitní, přesné a včasné. Ovšem důležité je uvědomit si, že 
v momentě, kdy společnost vychází pouze z informací z finančního účetnictví, jí hrozí, že bude reagovat na neaktuální skutečnosti a nebude tak řešit aktuální situaci ve společnosti či dokonce na celém trhu. Proto hraje kromě finančního účetnictví důležitou roli také vnitropodnikové účetnictví.  Reportingu, a zejména tomu finančnímu, se bude věnovat blíže tato závěrečná práce. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování Cílem této diplomové práce je za pomoci analytických metod provést analýzu stáva-jícího stavu reportingu ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. a zjistit jeho ne-dostatky. Dále na základě provedeného rozboru navrhnout doporučení a formulo-vat opatření umožňující jeho optimalizaci s přihlédnutím ke specifikům Šroubárny 
Kyjov a oboru jejího podnikání.  
V práci budou použity metody obecné a zvláštní. Z obecných metod bude použita především analýza, syntéza, analogie a indukce. Analýza neboli rozbor, je postup zkoumání, které rozkládá na prvky, mezi kterými hledá příčiny a souvislosti. Syntéza je opakem analýzy a skládá části do celku. U analogie jde o podobnost či částečnou shodu, která nemusí být patrná na první pohled. U indukce se jedná o myšlenkový postup od jednotlivého a zvláštního k obecnému. Zároveň jde o opak dedukce, u níž 
jde o postup od obecného k jednotlivému. Ze specifických metod budou použity me-tody analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a finanční analýza. Co se týká postupu zpracování diplomové práce, nejdříve bude zpracována teore-tická část práce. V rámci ní bude věnována krátce pozornost controllingu a infor-mačnímu systému, který je v dnešní době důležitým nástrojem reportingu.  Následně bude zhodnocena současná situace společnosti. K té poslouží analytické metody využívané ve strategickém controllingu, konkrétně Porterův model pěti sil 
a analýza „7 S“. Zmíněné bude doplněno o finanční analýzu a celkové zhodnocení pomocí SWOT analýzy.  Dále bude provedena vlastní analýza stávajícího stavu reportingu. Kromě zaměření se na reporty bude uvedeno začlenění controllingu v rámci společnosti a bude popsán informační systém společnosti. Na základě zjištěných výsledků provedených analýz budou v poslední části práce navržena doporučení, která umožní zefektiv-nění stávajícího systému reportingu.
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Controlling  

Pojem controlling vznikl z anglického pojmu „to control“, který se do češtiny nejčas-těji překládá jako ovládat či řídit. Ačkoliv se nejedná o nový pojem, není pro něj vy-

mezena jednotná definice. Jako poměrně samostatná vědní disciplína je rozšířen především v německy mluvících zemích. Obecně je na controlling nahlíženo jako na způsob zvýšení efektivity systému řízení za pomoci stálého a soustavného porovná-vání skutečnosti s plánovaným stavem podnikatelského procesu. Nedílnou součástí 
controllingu je také analýza odchylek, včetně nalezení příčin a návrhů opatření k je-jich nápravě. Právě tato analýza je důležitá i z hlediska efektivní motivace účinko-vání celého systému řízení. (Fibírová, 2003, str. 10-11) Jak vyplývá z předchozího, nejvýznamnějším výstupem controllingu jsou výkazy, 
a to především výkazy zisku, nákladů, výnosů, investic a zaměstnanosti. Tyto výkazy jsou běžně pravidelné a založené na porovnání skutečnosti a plánu. Dalším výstu-pem jsou však výkazy a také analýzy jednorázové, které slouží především k podání informací o stupni dosahování vymezených podnikových cílů manažerům. Dalším podstatným výstupem controllingu je doporučení sloužící pro top management. Toto doporučení obsahuje náležitá opatření k řešení vzniklých situací. (Konrádová, 
2007, s. 9-10) 

Vzhledem k tomu, že cílem controllingu je vytvoření náležité informační základny pro správné řízení pomocí komplexního zachycení nejdůležitějších událostí, jsou na něj kladeny různé nároky. Mezi takové patří například požadavek, aby systém mě-ření a hodnocení zahrnoval veškeré oblasti podniku, byl transparentní, a také aby používal neutrální a jednoznačné principy vyhodnocování. Takovými principy jsou myšleny ty, které obsahují předem vymezená pravidla a kritéria měření a hodno-cení. (Fibírová, 2003, str. 10-11) 
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Jako základní funkce controllingu bývají zpravidla uváděny funkce plánovací, infor-mační a reporting. Funkce plánovací se rozumí ve smyslu funkce koordinační a po-radenské a funkce informační jako funkce zjišťovací, kontrolní a dokumentační. Funkce reportingu bude podrobněji přiblížena v další kapitole této diplomové práce.  Z těchto funkcí také plynou hlavní úlohy controllingu. Za ty bývá označováno strategické plánování, plánování a řízení investic, projektu či procesu, operativní podnikové plánování a sledování skutečnosti, výkaznictví zejména pro management 
a také identifikace a využití motivačních faktorů k vedení podniku. (Fibírová, 2003, 

s. 10-11; Konrádová, 2007, s.10) Za důležité bývá považováno, aby controllingová koncepce řízení usilovala o tvorbu a řízení úspěšného podniku. Zde je třeba zmínit, že vedení podniku vyhovuje pod-mínkám controllingu jen v případě splnění kritérií. Mezi tato kritéria patří poža-davky, aby vedení podniku bylo orientováno na cíl, založeno na plánování a kon-trole, bylo adaptivní a anticipativní, a také rychlé a flexibilní. (Konrádová, 2007, 

s.10) Horváth & Partners (2004, s.2) uvádí následujících osm kroků k účinnému systému 
controllingu: 

1. Diagnóza účetnictví a podnikového plánování 
2. Definování profilu požadavků systému controllingu 

3. Transformace účetnictví na manažerské účetnictví 
4. Od manažerského účetnictví k systému ročního plánování a rozpočtování 
5. Vytvoření víceletého plánování 
6. Vývoj a realizace strategií 
7. Vytvoření úplného informačního systému 

8. Zavedení controllingu 
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1.1.1 Controller 

V běžné praxi neexistuje pozice manažerského účetního, ale právě pozice controll-era, který nese odpovědnost za informační podporu řízení. Funkce controllera 

v podniku má mnoho podob a samozřejmě vždy záleží také na odvětví, do kterého 

podnik spadá. Mimo to záleží na velikosti daného podniku a způsobu a kvalitě jeho řízení.  Obecně lze však říct, že controller zejména plánuje náklady na jednici výroby, sle-duje skutečné náklady a porovnává je s plánem. Rovněž se podílí na vytváření plá-novaných cen stávající produkce a ohodnocení nových výrobků a služeb, tedy stano-vuje nákladovou část jednicové kalkulace. (Fibírová, 2019, s. 25-26; Konrádová, 
2007, s. 27) Lazar (2012, s. 244) považuje funkci controllera za nezbytnou pro práci v con-

trollingu. Důležitost přikládá tomu, aby člověk zastávající tuto funkci měl dostatek vědomostí a byl schopný práce s lidmi. Přestože je totiž controller většinou samo-statně pracující (nebo má nejvýše dva spolupracovníky), musí zvládat jednat jednak 

s vedoucími jednotlivých pracovišť či středisek, ale také s hlavní účetní, auditorem, pojišťovnami či s vrcholovým managementem, který nese odpovědnost za vedení 
organizace. Dle jeho názoru nejsou pro controllera důležité pouze znalosti z oblasti účetnictví, financí, ekonomie, logistiky, matematiky a statistiky, ale také vědomosti 
z oblasti výpočetní techniky, systémové analýzy a mnohdy i programování či využí-vání hotových programů. Význam přikládá také tomu, aby controller měl přehled 
o aktuálním stavu v jednotlivých oborech (účetnictví, finance či ekonomika obecně) a aby byl schopný z informačního systému získat potřebné informace, které se mnohdy získávají složitě analytickými postupy. 
Controller je také právě ten, kdo připravuje manažerské výkazy, zpracovává grafy, vykazuje výkonnost podniku a analyzuje odchylky výkonnosti. Podílí se na tvorbě či samostatně vytváří podnikový plán strategický (ten je zpravidla na 3-5 let) či ope-rativní (ten může být např. roční, kvartální apod.). Tyto plány se zpravidla týkají 
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nákladů, výnosů, zisku a investic. Z uvedeného je tedy zřejmé, že informace plynoucí 
z činnosti controllera jsou základem k rozhodování řídících pracovníků. Controllin-gové informace slouží rovněž jako nástroj sdělující a mají vliv na chování nejen vý-konných řídících pracovníků, ale i konkrétních pracovních týmů jednotlivých vni-tropodnikových útvarů. (Fibírová, 2019, s.26; Konrádová, 2007, s. 27) Výsledkem funkce controllera podniku nejsou však pouze informace pro řídící pra-covníky a samostatný podnik, ale slouží i navenek externím uživatelům. V této ob-lasti je ovšem důležité, aby docházelo k provázanosti, ale zároveň i k oddělení infor-mací v účetních výkazech a informací pro řízení podniku (včetně jednotlivých útvarů, výkonů a procesů) od těch informací, které jsou poskytovány externím uži-vatelům. V rámci interních procesů nese tedy zodpovědnost za plánování, rozhodo-vání, měření výsledků včetně jejich zhodnocení, a také za funkční vnitřní kontrolní systém. Kromě zodpovědnosti za interní a exportní reporting dále často nese zod-povědnost za zpracování daňové agendy. (Fibírová, 2019, s. 26-27) 

Vztah controllera a řídícího pracovníka Přestože controller nemá kompetence umožňující rozhodování v podniku a nemůže 
rozhodovat o konkrétních záměrech budoucího vývoje jednotlivých jednotek v pod-niku, měl by být rovnocenným společníkem řídících pracovníků. Právě utvoření od-dělení controllingu a managementu je podmínkou ke tvorbě úplných a nezkresle-ných informací. (Fibírová, 2019, s. 29) Vztah controllera zjednodušeně a přehledně zobrazuje tabulka uvedena níže. V po-slední části této tabulky je u pozice controllera zmíněna diskuse s poradci ma-nagementu a řídícími pracovníky. Tou je myšleno především projednání relevance, 

spolehlivosti, srovnatelnosti a srozumitelnosti informací předkládaných controlle-

rem. Stejně tak je důležitá také forma prezentace těchto informací. 
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Tabulka 1 Vztah controllera a řídícího pracovníka 

Controller Řídící pracovník 

připravuje podklady pro plánování a roz-hodování plánuje a rozhoduje 

informuje o odchylkách reaguje na odchylky 

připravuje metodu rozpočetnictví, kalku-lací a vnitropodnikových cen 

prosazuje a využívá informace připrave-ných systémů kalkulací a rozpočtů 

informuje o změnách v okolí podniku reaguje, aby udržel dlouhodobou rovno-váhu s okolím 

je poradce managementu, vzdělává řídící pracovníky v záležitostech hodnotového řízení a diskutuje s nimi 

akceptuje a podporuje controlling v pro-cesu řízení 
Zdroj: Fibírová, 2019, s. 30 

1.2 Reporting Reporting se zpravidla považuje za součást či základní funkci controllingu. Repor-ting můžeme v užším pojetí chápat jako souhrnný systém výkazů a zpráv uvnitř pod-niku, který slučuje informace pro řízení jak celého podniku, tak jeho základních or-ganizačních jednotek. Kromě kontroly a posouzení vývoje hospodaření lze reporting použít rovněž pro plánování a rozhodování o nařízeních ke zlepšení výkonnosti 
podniku.  Právě rychle se rozvíjející forma internetového výkaznictví může mít zá-sadní dopad na účetnictví. 
V širším pojetí lze reporting chápat jako souhrn zpráv pro externí zájmové organi-zace, skupiny či jednotlivce, poskytující informace o veškerých činnostech, které se 
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k nim vztahují. Jak vyplývá z předchozího, uživatelů reportingu může být velmi 
mnoho, a také jejich nároky na jeho strukturu mohou být velmi odlišné, což v dů-sledku způsobuje vysoké nároky nejen na obsahovou stránku, ale i na formální stránku jednotlivých reportů. (Lymer, 1999, s. 89-90; Šoljaková, 2010, s. 10; Rain, 

2017, str. 4) 

Z hlediska pravidelnosti poskytování zpráv lze reporting rozdělit na standardní 
a mimořádný. Jak již napovídá název prvního zmíněného, jde o zprávy v pravidel-ných intervalech s předem stanovenou strukturou. Takovými intervaly může být měsíc, čtvrtletí či rok, ale nelze vyloučit ani kratší časové úseky, jako například tý-denní či čtrnáctidenní cyklus. Během roku je právě měsíční řízení považováno za základní při porovnání skutečných a plánovaných hodnot. Mimořádný reporting bývá sestavován na vyžádání. Z hlediska struktury může jít o běžnou strukturu, ale také o obsahově zcela mimořádnou zprávu doplněnou o analýzy, které nejsou ob-vykle zpracovávány. (Fibírová, 2003, str. 12) Jako významnou složku reportingu můžeme označit i tzv. kritéria řízení výkonnosti 
(KPI – key performance indicators). KPI bývají použity ke srovnání cílů a úkolů se skutečností, přičemž jejich předností je násobnost propojení – vnitřní řízení základ-ních faktorů vývoje efektivnosti a využití náležitého spojení finančních (neboli hod-notových) a naturálních kritérií. Rentabilita kapitálu, aktiv, výnosů či nákladů bývá nejčastěji používána v rámci syntetických finančních ukazatelů v rámci poměrně sa-mostatných úseků podniku. Naproti tomu u vnitropodnikových středisek bývají 
k vyjádření kvality a časové obtížnosti uskutečněných činností využívána spíše ana-lytická kritéria, jako řízení nákladů v náležité kombinaci s naturálními kritérii. 
(Šoljaková, 2010, s. 10) 

Vzhledem k tomu, že reporting tvoří významnou část controllingu, je jeho důležitým úkolem vybudovat poměrně komplexní systém ukazatelů a informací, které by měly sloužit k posouzení nejen vývoje samotného podniku, ale také k posouzení vývoje 
v jednotlivých dílčích částech a posouzení hledisek, které jsou z pohledu vedení 



Teoretická východiska práce  19 podniku klíčové. Jednotlivé výkazy a zprávy by měly poskytovat potřebné informace ke zjednodušení rozhodování, a proto je důležité, aby byly srovnány dle potřeb jejich uživatelů a vedoucích pracovníků na dílčích úrovních vedení. (Fibírová, 2003, s. 11) Mikovcová (2007, s. 166-167) zmiňuje také takzvanou reportingovou mapu. Ta slouží výhradně k účelům uvnitř podniku a dotýká se základních činností podniku.  
Aby v rámci této mapy bylo možné provádět porovnání plánu a skutečností, rozpo-znat odchylky od tohoto plánu a v neposlední řadě akceptovat opatření, jsou vý-stupy zpravidla tvořeny pravidelně (nejčastěji měsíčně), a to v různé míře detail-nosti, o které rozhoduje úroveň vedení. Výše zmíněný výstup obsahuje souhrnné informace za podnik. V tomto případě jde především o soubor klíčových ukazatelů, které slouží ke sledování a naplňování strategie podniku. Těmito ukazateli jsou rentabilita, výkony, náklady, zadluženost 
a skladba majetku. 

V rámci rentability jde o pozorování vývoje výnosů a nákladů na základě jednotli-vých činností podniku. V této oblasti se odchylky třídí na tři skupiny – odchylka cel-ková (zde mimo jiné spadá hospodářský výsledek), odchylka tržeb dle činnosti, od-
chylka celkových výnosů.  V rámci výkonů se pozoruje velikost tržeb na základě místa nebo skupiny zákazníků. Také se hodnotí například produktivita dle oblasti podnikání konkrétní firmy, struktura a počet zaměstnanců či vývoj průměrné mzdy. Zadluženost, jak už vyplývá z označení, posuzuje pracnost získávání a zejména pak využívání cizích zdrojů. V této oblasti samozřejmě záleží na činnosti podniku, ale nejčastěji jde o pozorování závazků z obchodního styku, úvěrové financování a lea-singy. Co se týká skladby majetku, zde se posuzuje především složení aktiv podniku. Jde tedy hlavně o vyhodnocování pohledávek a sledování doby obratu u jednotlivých položek zásob. V této oblasti se také mnohdy využívá platební kalendář. (Mikovcová, 

2007, s. 166-167)  
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1.2.1 Požadavky na reporting Na reporting jako takový bývají kladeny různé požadavky. Těchto požadavků bývá 
zpravidla mnoho. Vždy je ale nezbytné znát cíl reportu neboli důvod, kvůli kterému je report zpracováván. Důležité je při reportu také zohledňovat to, pro koho je report tvořen. V podstatě lze říct, že nelze stanovit posloupnost důležitosti jednotlivých požadavků, protože vždy záleží na konkrétním podniku, a také platí, že každý ze zmíněných požadavků je důležitý. Vyšší důležitost bývá většinou přisuzována požadavku na spolehlivost a přesnost reportů. Aby bylo možné považovat report za spolehlivý a přesný, musí vycházet 
z výkazů, které zobrazují skutečná data, a nesmí tedy docházet k žádnému zkreslení skutečnosti. Je ale také dobré mít na paměti, že spolehlivost může být ovlivněna vlastním názorem, a to například názorem zpracovatele v případě, kdy tvoří komentář při popisování dát. U přesnosti k takovému ovlivnění nedochází, neboť výstupy jsou podloženy konkrétními daty. Pokud se na tyto požadavky zaměříme z hlediska času, tak je důležitá aktuálnost. Tedy aby konkrétní informace byla dostupná ve správný čas, a tudíž měla význam. Kromě aktuálnosti je však důležitý časový interval zobrazení, respektive trvání. Pří-kladem může být hospodářský výsledek, u kterého jde o zobrazení nákladů a výnosů 
za určitou činnost, respektive soubor činností, za určité období. (Fibírová, 2003, str. 

12; Hendrych, 2009, s. 41-49) Dalšími důležitými požadavky jsou přehlednost, srozumitelnost a úplnost. K do-sažení přehlednosti bývají často využívány tabulky či grafy. Kromě toho se ale v re-portech často můžeme setkat s komentáři. Právě u nich je důležité, aby kromě pře-
hlednosti byly i srozumitelné. K dosažení srozumitelnosti bývá doporučeno užívat 
jednoduchých, krátkých vět a přesných formulací a komentáře by mohly být dopl-něny názornými příklady. Reporting by měl vyhodnocovat pouze usměrnitelné hod-
noty, které jsou vyjádřené v peněžním i naturálním pojetí. Úplnost je v případě 



Teoretická východiska práce  21 reportů samozřejmým požadavkem, protože neúplný report by jen těžko mohl po-dávat pravdivý obraz o datech. Zároveň je důležitá k pochopení výsledků.  
V rámci reportingu se často lze setkat s požadavkem na bezpečnost. V tomto pří-padě jde o ochranu citlivých informací a dat, ale i celého systému, před neopodstat-něným zásahem. K dosažení takové bezpečnosti může posloužit nastavení opráv-nění skupinám uživatelů – tedy každá skupina uživatelů má přístup pouze k datům, která jim přísluší. 
V neposlední řadě se můžeme setkat s požadavkem na objektivitu a zpětnou kon-

trolu. Objektivita je zde chápána především ve smyslu nezaujatosti a nejvíce na ni má vliv právě tvůrce reportu. Tvůrce svým individuálním postojem, výběrem zdrojů i prostředků, ve velké míře ovlivňuje výstup. S objektivitou úzce souvisí zpětná kon-
trola. U té, jak již z označení vyplývá, jde o ověření výsledků a zdrojů. Toto ověření se může provádět různě a obecně jsou kontroly dat prováděny interně či externě. Výše zmíněný výčet požadavků není úplný, nicméně byly zmíněny právě ty poža-davky, se kterými se lze nejčastěji setkat. Je však důležité mít na paměti, že těchto požadavků může být daleko více a záleží vždy na konkrétním druhu reportu, oboru 
podniku, i podnikové hierarchii. Právě s tou bývá spojena ještě například podrob-
nost reportů. V tomto případě platí, že reporting by neměl být příliš mnoho po-drobný, ale zároveň ani málo podrobný. (Fibírová, 2003, str. 12; Hendrych, 2009, 

s. 41-49) 

1.2.2 Typy reportů Jak již bylo zmíněno, uživatele controllingu, a tedy i reportingu, můžeme rozdělit do 
dvou skupin, a to na interní uživatele a externí uživatele. Stejně tak lze chápat repor-
ting a samotné reporty. 
Externí uživatelé mají přístup právě k externím výkazům finančního účetnictví. Tyto uživatele tvoří celá škála jednotlivců, zájmových skupin, obchodních partnerů apod. Zde budou krátce zmíněni ti uživatelé, kteří bývají všeobecně považováni za 
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ty nejdůležitější. Jde především o zaměstnance podniku. Právě ti obecně nebývají zodpovědní za vedení společnosti a jejich ústředním zájmem jsou mzdy a sociální zajištění, a to včetně jeho vývoje, kvalita pracovních podmínek, a také podmínek 
k odbornému růstu a postoje ke vzdělávání pracovníků. Dále jde o spolupracující podniky, tedy dodavatele, odběratele, banky, věřitele a další. Důležitými externími uživateli jsou také státní orgány, a to pak především jednotlivé finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, úřad práce, inspekce životního prostřední a hygie-nické služby. Všechny tyto orgány vykonávají především kontrolní funkci ve vztahu 
k aktivitám podniku. Naopak orgány, které mají zájem především na oboustranně prospěšném vztahu podniku a daného regionu, jsou orgány veřejné správy, krajské úřady a zastupitelské orgány měst či obcí. Co se týká široké veřejnosti, ta svůj zájem soustřeďuje spíše na oblasti jednotlivých občanských aktivit, jako je například ochrana životního prostředí. V rámci širokého spektra externích uživatelů má vý-hradní postavení vlastník podniku. (Shaw, 1990; Šoljaková, 2010 s 11-12) Mikovcová (2007, s. 165-167) dokonce dále rozlišuje externí reporting, a to na ex-terní reporting jako takový a externí reporting vůči třetím stranám. Jako externí re-
porting označuje ten, který se provádí pro mateřskou společnost. V rámci tohoto druhu reportingu se dle ní opět srovnává skutečnost s plánem, a to v rámci srovna-telného, tedy stejného, období minulého roku. Do externího reportingu vůči třetím stranám řadí reporty vůči bankám, úřadům či burzám cenných papírů.  Upozorňuje na to, že jde o data za celou společnost, a také zmiňuje nutnost toho, aby data byla vykazována ve stanoveném formátu a rozsahu a dle českých účetních standardů. 
V případě, kdy je vlastnická funkce oddělená od funkce řídící, nemá vlastník přímý přístup k podrobným informacím o činnosti podniku. Naopak v případě, kdy je vlastnická funkce spojena s funkcí řídící, jde o interní reporting. Interní uživatelé mají rozhodovací kompetence a nesou odpovědnost za výsledky jednotlivých čin-ností podniku. Právě vztah vlastníka a managementu může mít mnoho podob, při-čemž budou přiblíženy dva již zmíněné příklady podrobněji.  



Teoretická východiska práce  23 Prvním příkladem je vlastník, který je v roli investora, tedy který poskytnul podniku 
kapitál se záměrem dosažení maximálního zhodnocení vloženého kapitálu. Jde o pří-pad, kdy vlastník přímo neovlivňuje činnosti podniku, ani podnik neřídí, a veškeré informace jsou mu dostupné pouze díky oficiálně zveřejňovaným zprávám, tedy prostřednictvím účetních výkazů, případně výročních zpráv. Vlastník se však účastní valných hromad, schůzí, kde se řeší změny vlastního kapitálu či schůzí řeší-cích zásadní investiční záměry a podobné skutečnosti. Také vybírá členy statutár-ních a dozorčích orgánů společnosti. Z výše uvedeného je zřejmé, že vliv vlastníka je především u otázek týkajících se vloženého kapitálu a činností spojených s kapitá-
lem. (Šoljaková, 2010, s. 12-13) Druhým příkladem je vlastník, jehož prvotním cílem je řízení činností podniku a ma-
ximalizace ekonomického cíle podniku. Vlastník se v takovém případě nepodílí pouze na strategickém, ale často i taktickém a operativním řízení podniku. Jeho pří-
stup k informacím o podniku není nijak omezen a může informace získávat i na zá-kladě svých přesných požadavků. Jeho další pravomocí je jmenování vrcholového 
managementu. V praxi často dochází ke kombinaci obou zmíněných příkladů, při-čemž pro evropské prostředí je více charakteristický právě druhý příklad. Běžně se zde setkáváme spíše s podniky, které jsou vlastněny investory a finančními institu-cemi, které jsou ale rovněž zastoupeny v řídících oblastech společnosti a mají tedy přístup k interním informacím podniku. (Šoljaková, 2010, s. 13) Jak již bylo zmíněno, reporty bývají vyhotovovány za různá období, přičemž pokud se zaměříme na výkazy, tak zde jsou běžně zpracovány za kalendářní rok. Toto ob-dobí je však dlouhé pro operativní řízení, a proto zde pracují především s čtvrtlet-ními či měsíčními reporty. Pokud však podnik chce sledovat nejvýznamnější položky 
jednicových nákladů, výnosů, oběžných aktiv (zejména pohledávek a zásob) a zá-vazků vůči hlavním obchodním partnerům, může využívat dokonce denní, týdenní či čtrnáctidenní cyklus. Je však nezbytné si uvědomit pracnost a přínos těchto re-portů, tedy zvážit, zda takto krátké cykly jsou opravdu nezbytné. (Šoljaková, 2010, 

s. 14) 
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Vzhledem k tomu, že požadavky jednotlivých uživatelů účetních výkazů, potažmo reportingu, jsou různorodé, a to jak z hlediska obsahu, rozsahu, časové orientace, podrobnosti či pravidelnosti jejich poskytování, dochází k rozlišení systémů účet-ních informací. Účetnictví tedy pak můžeme rozdělit na finanční a manažerské. Jed-notlivým cílům zmíněných systémů bude věnována pozornost v další podkapitole této práce. 
1.2.3 Informace v reportingu Jak již bylo několikrát uvedeno, informace z manažerského účetnictví jsou nedílnou součástí jak controllingu, tak zejména samotného reportingu. Dle Fibírové (2003, s.13) bývá však vypovídací schopnost těchto informací z hlediska jejich použitel-
nosti pro vnitropodnikové řízení, controlling a reporting, kritizována. Zmiňuje, že účetnictví není obecně homogenním celkem. Přestože je charakteristický svým vlastním kontrolním systémem správnosti, a také svými metodami a principy, jako například principem podvojnosti, souvztažnosti či bilančním principem, liší se v zá-vislosti na tom, pro koho a v jakém rozsahu jsou tyto informace určeny. Pokud nenastanou mimořádné okolnosti, bývají účetní informace poskytovány 
a účetní výkazy sestavovány jednou ročně. Za zmíněných mimořádných okolností bývají sestavovány mezitímní účetní výkazy, a to například v situacích, kdy to po podniku požaduje kapitálový trh či centrální banka za účelem bankovního dohledu. Existuje povinnost dodržovat stanovená pravidla při sestavování výkazů, aby bylo 
možné provést srovnání nejen v čase, ale také mezi různými podniky. (Fibírová, 
2003, s. 13-14; Rain, 2017, s. 14-15) 

Finanční účetnictví Problémem je již zmiňovaný fakt, že se podnik musí vypořádat s různými požadavky 
a očekáváními zájmových skupin, přičemž právě na splnění těchto požadavků závisí úspěch či případný neúspěch podniku. Podnik musí tedy přihlédnout a přizpůsobit své cíle nejen vlastníkům kapitálu, ale také zaměstnancům a celkovému tržnímu 



Teoretická východiska práce  25 okolí. Výkazy finančního účetnictví, které nejčastěji zajímají právě externí uživatele, tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních toků (cash flow). V rozvaze 

jsou k určitému datu zaznamenána celková aktiva podniku včetně zdroje jejich fi-nancování a detailnějšího členění aktiv dle likvidity a účelu použití. Dále rozvaha za-
chycuje pasiva, a to jak podle vlastníků kapitálu (zde se jedná o vlastní a cizí kapitál), tak také dle lhůty splatnosti dluhů – zde jde o krátkodobé a dlouhodobé dluhy. Jak vyplývá již z názvu výkazu zisku a ztráty, zde je sledován za účetní období právě výsledek hospodaření (tedy zisk či ztráta), a to v členění na provozní, finanční a mi-mořádný. Výkaz peněžních toků se dělí na běžnou provozní a mimořádnou, inves-tiční a finanční činnost, a podává informace o důležitých příčinách vývoje peněžních prostředků. (Fibírová, 2003, s. 13-14; Rain, 2017, s. 14-15) Mikovcová (2007, s. 166) uvádí členění výkazů dle toho, pro jaké instituce jsou po-
skytovány. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled pohledávek a závazků je poskyto-ván bankám na základě jejich požadavků, nejčastěji však v rámci čtvrtletí. Stejné vý-kazy jsou poskytovány také burzám cenných papírů s tím, že jsou doplněny o výkazy za celý rok, které mají stejnou strukturu jako výkazy čtvrtletní, a také o výroční zprávu. 
Manažerské účetnictví Kromě výkaznictví v rámci finančního účetnictví se v praxi setkáváme dále s výkaz-nictvím v oblasti účetnictví manažerského. U manažerského účetnictví je kladen dů-raz na pomoc řídícím pracovníkům promyšleně vést podnikatelskou činnost a půso-bit na základní faktory ekonomického vývoje podniku, přispívat k produktivitě pod-
niku a v neposlední řadě zdokonalovat finanční postavení podniku. Nejvýznamnější úloha manažerského účetnictví je tedy spatřována v rozpoznávání, členění, analýze 
a představení informací.  (Fibírová, 2019, s. 31) Na výkaznictví v rámci manažerského účetnictví mají vliv především charakter čin-ností podniku, organizační struktura a styl vedení, konkurenční prostředí včetně po-
zice na trhu, a také velikost a historický vývoj daného podniku. Jak z uvedeného 



26 Teoretická východiska práce 

 

 

vyplývá, není zde možné uvést konkrétní model systému či konkrétní výkazy, které 
by se v rámci reportingu měly u jednotlivých společností vyskytovat. Je však možné vymezit základní cíle, nástroje a metody. Důležitým úkolem manažerského účetnic-tví je tvorba náležitého systému informací sloužícího k hodnotovému řízení uvnitř podniku. Na kvalitu těchto informací lze pohlížet z více pohledů. Jedním z nich je 

forma informace – tedy množství, srozumitelnost, vypovídací schopnost a přínos 
k využití při řešení konkrétních rozhodnutí. Dalším pohledem na informaci je časová 
orientace, a to z hlediska množství času, které je nezbytné vynaložit k jejímu získání, 
po jakou dobu informace platí, proč se mění a kdy je zjištěna. Posledním pohledem je obsah informace, tedy čeho se týká, jak a proč je členěna a nakolik je přesná. (Fi-bírová, 2003, s. 21-23) Manažerské výkazy poté můžeme členit na standardní výkazy podniku, konsolido-vané interní výkazy podniku a jednorázové výkazy (neboli operativní). Standardní se používají pravidelně v rámci roční či měsíční závěrky a obsahují detailní infor-mace především o nákladech, výnosech, investicích, zásobách, zaměstnanosti či roz-ložení tržeb dle odběratelů, produktů a tržních segmentů. Konsolidované výkazy po-dávají interní informace pro top management a akcionáře. Operativní výkazy jsou používány především manažery, účetními či obchodníky, a jsou orientovány na ana-lýzu konkrétní situace. (Konrádová, 2007, s. 87) Šoljaková, (2009, s. 17-19) ve své publikaci uvádí mimo jiné i nové požadavky, které jsou na manažerské účetnictví kladeny. Samozřejmě i zde se můžeme setkat s více různými názory. Pravdou však je, že tyto názory spolu souhlasí v otázce jednoho 
z prioritních cílů manažerského účetnictví. Takovým cílem by mělo být podávání in-formací tak, aby mohlo dojít k formulaci a uskutečnění strategie, a aby bylo dosa-ženo komparativní výhody. Dalším cílem může být podpora přeměny strategických cílů na úroveň taktickou či operativní. Na základě těchto cílů uvádí také požadavky, které by informace manažerského účetnictví měly splňovat. Uvést lze například po-žadavek na sjednocení hodnotových informací s věcnými proměnnými procesu, mělo by se přihlížet k ekonomickému pojetí nákladů a informace by mohly být 



Teoretická východiska práce  27 vykazovány na různých bázích. Zároveň však platí, že tyto požadavky nijak nezpo-chybňují běžné úkoly manažerského účetnictví. Obsah výkazů hodnotících stav podniku se liší i na základě toho, zda se jedná o sa-mostatné části podniku či vnitropodniková střediska. Právě vnitropodnikové účet-nictví umožňuje používat řadu nástrojů, jejichž uplatnění by v rámci finančního účetnictví bylo problematické. Příkladem může být klasifikace nákladů podle druhu, místa vzniku, podle odpovědnosti za vznik a podle hospodářských středisek. Vnitro-podniková střediska také umožňují porovnání nákladovosti s naturálními hodno-
tami. (Šoljaková, 2010, s. 10) 

Vypovídací schopnost výkazů  

Mulford (2005, s. 1-2) se ve své práci zabývá především peněžními toky. Upozorňuje například na to, že čtenáři finančních výkazů mohou obecně akceptovat zůstatek 
v hotovosti vykázaný v rozvaze a celkovou změnu v hotovosti vykázanou ve výkazu peněžních toků jako spolehlivé částky. Právě zůstatek v hotovosti vnímá jako snadno ověřitelnou, měřitelnou, skutečnou a konečnou částku. 
V praxi však dochází k tomu, že vypovídací schopnost určitých položek či částí vý-kazů může být zkreslená. Kovanicová (2004, s. 265-266) zmiňuje, že nejdůležitější a vlastně i v celém světě uznávaná účetní zásada je zásada věrného zobrazení skuteč-
nosti. Zároveň uvádí, že této zásadě jsou veškeré další účetní principy podřazeny. 
A právě v rámci interpretace účetních výkazů dochází k několika skutečnostem, které mají dopad na vypovídací schopnost výkazů: 

• Některé položky představují pouze odhady, 

• existují aktiva bez budoucího užitku, 
• určitá vybraná aktiva chybí, 
• dochází k problému se srovnatelností, 
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• pojetí věrného obrazu, 

• oceňování. 
Jednou z položek, které představují odhad v rámci výkaznictví, jsou například od-pisy dlouhodobých hmotných aktiv. U těch je nutné odhadnout délku užívaní a zbyt-kovou hodnotu. Dalším příkladem mohou být rezervy v odhadnuté výši či vybrané zásoby, respektive jejich stav při inventuře. Rovněž lze v rozvaze nalézt aktiva, která nepřinesou žádný budoucí užitek. Důvodem pro jejich vykazování může být podni-ková strategie či legislativní důvody. Platí však, že takto vykazovaná aktiva vedou 
k fiktivnímu zvýšení hospodářského výsledku. Naopak se můžeme také setkat s tím, že některá aktiva v rozvaze chybí. Důvodem může být problém komplikovaného ocenění takových aktiv. (Kovanicová, 2004, s. 265-266) 

 Od roku 2016 v českém finančním účetnictví dochází k častým změnám v legisla-tivě, a to jak v účetní metodice samotné, tak i v další legislativě. Dopad těchto změn může mít vliv na výše uvedené skutečnosti  Rozsáhlejší oblastí je problém srovnatelnosti. První možnou srovnatelností je právě ta, která se uskutečňuje v rámci časové řady jedné společnosti. Mezi faktory, které omezují vypovídací schopnost výkazů z toho hlediska, patří změny v legislativě, změny v ekonomickém prostředí, sezónní a konjunkturní výkyvy, absence srovná-vacích údajů či inflace. Srovnatelnost se provádí také v rámci jedné země s tuzem-skými podniky. Faktem je, že účetní předpisy mnohdy dávají jednotlivým podnikům relativně velkou volnost. Díky ní může docházet jak k metodickým odlišnostem, tak 
k rozdílnému výkladu obecně stanovených pravidel. 

 Zároveň mohou nastat rozdíly způsobené různou účetní politikou. Takovými roz-díly mohou být například rozdíly způsobené politikou účetních odpisů, respektive používáním různých metod odepisování, a tím i různých sazeb, a stanovení různé doby odepisování stejného aktiva či přijetí politiky tvorby rezerv nebo přijaté 
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a terminologické bariéry, rozdílné formáty výkazů, rozdíly v rámci klasifikace aktiv a pasiv, rozdílnosti v účetních předpisech a v neposlední řadě cizí měna. (Kovani-cová, 2004, s. 265-273) 

1.3 Informační systém 

Reporting slouží jak ke kontrolování a posuzování stávajícího vývoje, tak k rozhodo-vání a plánování k zabezpečení lepší výkonnosti podniku nejen jako celku, ale také jeho organizačních složek. Na reporting můžeme nahlížet jako na relativně auto-nomní subsystém controllingu, čímž je určena i jeho spojitost s informačním systé-
mem v daném podniku. (Macháč, 2003, s. 14-17)  

1.3.1 Vztah reportingu a informačního systému 

Na reporting lze nahlížet jako na subsystém informačního systému v podniku. Platí, že právě využívaný informační systém a informační technologie mají na reporting vliv, přičemž zavedený systém řízení a plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning, dále ERP) podporuje tvorbu lepších podmínek pro dosažení kva-litního reportingu. Pravdou však zůstává, že dosažení kvalitního reportingu na bázi ERP neplatí automaticky a k dosažení úspěchu je třeba, aby měl management pod-niku obecně vstřícný vztah k informačním technologiím (dále IT). 

Vzhledem k uvedenému platí, že podnikový management by měl při návrhu a imple-mentaci systému podnikového reportingu dodržovat několik zásad.  Právě při dodr-žování těchto zásad se předpokládá, že reporting bude sloužit jako hodnotný pro-středek k rozhodování manažerů i vlastníků a v neposlední řadě sloužit k vytváření dobrých vztahů podniku k externímu okolí. 
 Jako první zásadu lze uvést rozpoznání uživatele zpráv a provést rozbor jejich po-žadavků a potřeb, a to jak z pohledu obsahu, tak z pohledu formy i času 
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poskytovaných zpráv. Druhou zásadou je, aby byl obsah zprávy rozlišován podle 
toho, zda se jedná o potřeby interních či externích uživatelů. Důležitá je rovněž forma poskytování reportů, kdy je nutné správně zvolit, zda je vhodnější forma tiš-těná či elektronická. S formou souvisí i další zásada, a tou je navržení a využívání jednotného designu zpráv, který by se rovněž neměl příliš často měnit. Nezbytné je také zvolit náležitou metodu distribuce zpráv a zároveň zaručit ochranu a oddělení informací od ostatních. Poslední z uváděných zásad je využívání zpětné vazby od příjemců a zjišťování užívání zpráv, a dále analyzování jejich připomínek a návrhů na zlepšení. (Macháč, 2003, s. 14-17) 

1.3.2 Tvorba informačního systému 

K tvorbě informačního systému je nezbytné nejdříve zjistit potřebu informací. Poté je třeba sestavit intervaly sloužící k analyzování potřeb informací, které závisí na specifických faktorech konkrétního podniku. Dále je zapotřebí určit nejvhodnější 
z metod sloužících k analýze potřeb. Příkladem je v tomto případě interview. Vhodné je také zamyslet se nad důležitostí informací a přineseným užitkem z těchto informací, tedy abychom na informace nevynaložili příliš mnoho nákladů vzhledem 
k užitku, který nám přinesou. 
V dalším kroku se určí metoda shromažďování informací a způsob jejich zpracování. Zde je nutné rozlišovat, zda informace budou sloužit k operativnímu či strategic-kému řízení a plánování. Zatímco při operativní potřebě informací dochází k nepře-tržitému plnění opakujících se úloh, u strategické potřeby informací se zaměřuje na dlouhodobý vývoj daného podniku a k dosažení tohoto vývoje využívá všechny zá-sadní informace. (Horváth & Partners, 2004, s. 213-218) 

Hendrych (2009, s. 60-62) upozorňuje na skutečnost, že stupeň zhuštění informací závisí právě na úrovni řízení, přičemž každý stupeň řízení vyžaduje odlišné infor-mace. Obecně však platí, že čím vyšší stupeň řízení, tím jsou informace méně zhuš-těné a detailní. V tomto procesu by totiž příliš mnoho detailů mohlo být zavádějící 
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a směřovat tak ke zkreslení skutečnosti. Zároveň by to mohlo negativně ovlivnit roz-hodnutí. Oproti tomu platí, že detailnější a strukturovanější informace by měly slou-žit nižším složkám řízení zabývajících se operativním řízením. Konkrétní aktivity 
v podniku se totiž provádí na základě jejich rozhodnutí v rámci již přijatých strategií. Transformace vstupů na výstupy a jejich následný export do vnějšího prostředí je funkcí podniku. V tržní ekonomice jsou nositeli podnikových řídících rozhodnutí vlastníci či orgány jimi vytvořené, které slouží k řízení podniku, především pak vr-cholový management. Strategické a operativní řízení lze zobrazit následovně. 

 

Obrázek 1 Strategické a operativní řízení podniku 

Zdroj: Hendrych, 2009, s. 61 Jak již bylo zmíněno, každý stupeň řízení vyžaduje specifické informace. Potřeba in-formací jednotlivých řídících částí jsou stručně popsány v následujícím textu.   
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Co se týká plánování, to získává informace napříč celým podnikem. Kvůli prognózám a srovnatelnosti shromažďuje dlouhé časové řady. Informace pro plánování mohou být jak v peněžních jednotkách, tak také v jiných, například v tunách či kusech. 
Vzhledem k tomu, že organizace podporuje pracovní postupy, jsou pro ni důležité informace o úkolech, činnostech a pracovních náplních sekce zaměstnanců. Perso-nalista zabezpečuje lidský faktor ve společnosti. Proto dává dohromady informace o zaměstnancích, jejich vzdělání, věku, pohlaví, zdravotním stavu, pracovním zařa-zení, zároveň však shromažďuje informace o personálních potřebách oddělení. Technické inovace, produkty a jejich kvalita zajišťují konkurenceschopnost pod-niku. Informace týkající se mimo jiné struktury materiálu, technických detailů o vý-robku a zmetkovosti shromažďuje a vyhodnocuje kvalita. Finance získávají a předá-vají informace ve finančním vyjádření. Vše se zde oceňuje penězi, aby bylo později možné zhodnotit stav hospodaření a strukturu majetku. Nákup a odbyt se zabývá řízením vstupů a výstupů do podniku. Nákup se mimo jiné zaobírá strukturou doda-vatelů, kvalitou dodávek a nákupními cenami. Pro odbyt je důležité zejména mít pře-hled o trzích, aktuálních obratech a struktuře zákazníků. Pro výrobu jsou nezbytné informace o materiálovém složení, výrobních kapacitách, o dodávkách materiálu 
a objednávkách zákazníků. (Hendrych, 2009, s. 60-62) Také je důležité si uvědomit, že informace mohou pocházet z různých zdrojů. Za-tímco například informace o krátkodobé spodní hranici cen mohou vycházet z účet-nictví nákladového, informace o riziku na novém odbytovém trhu mohou pocházet ze systému včasného varování. Z uvedeného vyplývá stejný požadavek na systémy produkující informace jako například na systém kalkulace nákladů výkonů. (Hor-váth & Partners, 2004, s. 213-218) 

1.3.3 Systém získávání a zpracování informací Jak již bylo v této práci zmiňováno, důležité je poskytování všech informací slouží-cích k plánování a kontrole, a to na správném místě a ve správný čas.  Právě to, jak 
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controllera. Postup získávání informací lze rozdělit do několika následujících etap: 

• Ověřovat a prověřovat zjišťování potřeby informací, 
• získávání a zpracování informací, 
• předání a interpretace informací, 
• databáze a jejich racionální zpracování, 
• kontrola a ověření správnosti. 

Kromě zjišťování potřeby informací určujme také její aktuálnost, použití a v nepo-slední řadě i časový interval, ve kterém ji konečný adresát vyžaduje. Při získání a zpracování informací bereme v potaz i přinášený užitek a využíváme mimo jiné me-tody komprimace, spojení či konkretizování informací. Co se týká interpretace, je vhodné zvolit adekvátní zachycení zjištění a k tomu využít například grafy či ta-bulky. Důležité je v tomto kroku vhodně vysvětlit zjištěné informace, zhodnotit pří-činy a důsledky a zároveň navrhnout jinou variantu řešení.  
Pro uložení informací je důležité zvolit vhodná média a nástroje IT.  Zároveň je ne-zbytné ověřit použití informace a uložení do databázového systému, včetně zajištění přístupů do této databáze na základě oprávnění, které je potřeba přidělit jednotli-vým pracovníkům. Kromě předávání informací je potřeba také kontrolovat převzetí takové informace. (Horváth & Partners, 2004, s. 216) 

V praxi dochází k tomu, že potřeba informací, a s ní související přesné určení úkolu, jeho nositele i kontextu, nejsou dopředu známy. Běžně tedy dochází k situaci, kdy je tato potřeba informací zjištěna až při uskutečnění, popřípadě při úpravě plánu. 
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Nejen v praxi, ale i v literatuře se můžeme setkat s metodami k rozpoznání potřeby informací. Lze uvést následující metody: 
• Rozbor úkolu,  
• tvorba a rozbor dokumentů, 
• metoda analogického závěru, 
• pozorování, 
• interview, 

• dotazníková metoda, 
• reportingová metoda. Při analýze úkolu dochází k zajišťování potřeb informací pomocí rozboru postupu zpracování informace, popřípadě rozhodování. U analýzy dokumentů jde o prověřo-vání právě těch dokumentů, které má k dispozici nositel úlohy. U metody analogic-kého závěru je jako výchozí označována potřeba informací jednoho nositele, na je-jímž základě se určí potřeba dalšího. V rámci pozorování se staví do středu rozboru právě provedení úkolu. O interview lze říct, že jde o uspořádané tázání nositelů, do-tazníková metoda je podmíněna písemnou formou. U reportingové metody nositel zhotoví report, který obsahuje nezbytné informace a jeho úkoly.  (Horváth & Part-

ners, 2004, s. 217-218) 

K získávání a zpracování informací mohou být využity ukazatele či systémy ukaza-telů. Ukazateli mohou být jak čísla prvotní (například ceny či počet kusů), tak čísla druhotná, která jsou získána součty či rozdíly anebo poměry. Na tyto ukazatele lze nahlížet jako na takovou technickou pomůcku výpočtu, která je určena ke kvantifi-kaci informací určených k rozhodování.  



Teoretická východiska práce  35 Pro ukazatele je charakteristický princip stlačování jednotlivých informací, a to tak, aby za pomoci měrné veličiny došlo k vyjádření komplexního věcného chování včetně souvislostí. Je ovšem třeba dbát na to, aby nedocházelo k nadměrné kompri-maci, která by vedla k nebezpečí ztráty informací či nemožnosti určit příčiny změn 
ukazatele. Uvedenému nebezpečí však může být zamezeno, a to hned třemi způsoby. Prvním je početně technické členění, kdy dochází k rozložení čitatele či jmenovatele jednoho zlomku do dílčích částí, případně veličin. Druhým způsobem je substituce, tedy nahrazení čitatele či jmenovatele odlišnou veličinou. Třetím způsobem je roz-šíření, kdy je původní ukazatel v čitateli či jmenovateli rozšířen o další shodnou ve-ličinu. Důležité je mít na paměti, že ne vždy je možné pomocí početních postupů vy-tvořit systém ukazatelů. Je možné ale využít takzvaný pořádkový systém, kdy různé ukazatele, které nelze logicky sloučit, připojíme k určité oblasti ukazatelů a pak je samostatně zaznamenáme. (Horváth & Partners, 2004, s. 219-220) Při vytváření systému ukazatelů je rovněž nezbytné zohledňovat několik znaků. Pře-devším musí jít o veličiny, které lze jednoznačně měřit, a to v peněžních či množ-stevních jednotkách. Systémy musí být uspořádány podle věcně racionálních kritérií a nesmí zde vznikat konfliktní spojitosti. Uspořádání ukazatelů nelze jakkoliv měnit, aby bylo možné srovnat výsledky za delší časový horizont. I zde platí, že musí být zachován přijatelný poměr mezi náklady na dosažení a zpracování informací a při-neseným užitkem. V neposlední řadě platí, že systém by měl obsahovat jen ty infor-mace, které příjemce soustavně vyžaduje. Zároveň by měl systém v případě, že to příjemce vyžaduje, umožnit získat specifické součásti systému ukazatelů. 

Ukazatele je možno využívat v mnoha oblastech podniku. Lze je používat jako po-můcku při plánování, řízení a kontrole, a také jako součást informačního systému, 
a to na všech úrovních struktury podniku. Rovněž je lze využívat jako nástroj interní či externí pro provedení analýzy podniku. (Horváth & Partners 2004, s. 220-222) 
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1.4 Analytické metody a metody finanční analýzy Na podnik působí celá řada faktorů, které nemusí být obsaženy v informacích z fi-nančního či manažerského účetnictví. Z tohoto důvodu je potřeba využívat také další analytické metody, které umožní zmíněný nedostatek snižovat. Běžnými zá-stupci dalších metod jsou metody strategické analýzy, konkrétně metody vnějšího 
a vnitřního prostředí. Patří mezi ně SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenč-ních sil či analýza „7S“. Blíže budou vybrané analýzy popsány dále. 
1.4.1 Porterův model pěti sil 

Porterův model je stanoven na předpokladu, že ziskovost odvětví závisí na pěti dy-namických faktorech, které ovlivňují ceny, náklady a investice podniku v daném od-větví. Model je znázorněn na následujícím obrázku. 

Obrázek 2 Pět sil působících v Porterově modelu 

Zdroj: Grasseová, 2010, s. 191 Porterův model upozorňuje na to, že podnik musí analyzovat „pět sil“ dříve, než vstoupí na trh v příslušném odvětví. U tohoto modelu je potřeba vzít v úvahu, že 

v jednotlivých odvětvích nebudou mít všechny z uvedených faktorů stejnou důleži-tost. Často se tento model využívá v rámci analýzy oborového okolí. 
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Hrozbu silné konkurence v odvětví ovlivňuje několik faktorů. Mezi ty, které ji zhor-šují, patří velký zájem konkurentů setrvat na trhu, vysoký počet konkurentů a malé rozdíly mezi produkty. Hrozba vstupu nových konkurentů je závislá především na bariérách v příslušném odvětví.  Za nejhorší se považuje ta situace, kdy vstupní ba-riéry jsou nízké a výstupní vysoké. To znamená, že v době rozvoje odvětví mohou do odvětví snadno vstoupit, ale v momentě, kdy dojde ke zhoršení podmínek, je záro-veň problematické z trhu odejít. Co se týká hrozby substituce výrobků, tak platí, že substituty limitují potenciální ceny a zisk na trhu. Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků působí na tržní přitažlivost. Dochází k tomu, že trh není přitažlivý v pří-padě, kdy mají zákazníci velkou či rostoucí moc při vyjednávání. Důvodem je sku-tečnost, že zákazníci se snaží snižovat ceny a zároveň vyžadují lepší kvalitu a více služeb. Opačně působí vyjednávací síla dodavatelů. Ta způsobuje neatraktivnost 
v odvětví v situaci, kdy dodavatelé mohou zvyšovat ceny a zároveň snižovat kvalitu a kvantitu dodávek. Jako nejlepší obrana se jeví budování vztahů s dodavatelem, 

a také získávání dalších dodavatelských zdrojů. (Grasseová, 2010, s. 191-193) 

1.4.2 SWOT analýza SWOT analýza je pojmenována na základě prvních písmenek analyzovaných oblastí 
(S – strenghs, W – weaknesses, O – opportunities, T – threats). Je tedy založena na základě kombinace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Silné stránky by měly být využity k neutralizaci hrozeb a zhodnocení příležitostí. Oproti tomu slabé stránky by měly být eliminovány za pomoci příležitostí a při kombinaci slabých strá-nek a hrozeb by mělo docházet k minimalizování škod. (Šoljaková, 2009, s. 21) Mikovcová (2007, s. 39) upozorňuje na situaci, ke které může dojít v praxi. Tou je nesprávné vyhodnocení slabých stránek či hrozeb, kdy důvodem je zanedbání ze strany řídících pracovníků. Tímto se pak často přecházejí či zlehčují problémové ob-
lasti. Zmíněným potížím se však lze vyhnout. Jedním ze způsobů může být zapojení con-trollingového útvaru, který je způsobilý k zavedení tzv. katalogu kritérií. 
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Prostřednictvím tohoto katalogu se stanoví dotazník pro členy týmů jednotlivých oddělení, kteří díky němu mají možnost vyjádřit se. Výsledná data jsou předána ří-dícím pracovníkům k další diskusi a zajistí tak objektivnější zdroj dat, který mají 
k dispozici. 

1.4.3 Analýza „7 S“ 

Podle Smejkala (2010, s. 40) patří mezi hlavní faktory úspěchu strategie a struktura 

podniku, spolupracovníci a jejich schopnosti, styl řízení, systémy a postupy firmy 
a sdílené hodnoty podniku. Právě tyto faktory definují rámec 7 S faktorů podniku McKinsey a jsou znázorněny na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 3 „7 S“ faktorů fimy McKinsey 

Zdroj: Smejkal, 2010, s. 40 



Teoretická východiska práce  39 Strategie podniku zpravidla vychází z podnikové vize a z konkrétního poslání pod-
niku. Struktura se zabývá optimálním rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí mezi pracovníky organizace. Systémy jsou myšleny všechny informační procedury, ať už formální či neformální, které v organizaci probíhají.  Co se týká stylu řízení, zde 
existuje spousta možných členění, těmi nejznámějšími jsou autoritativní, demokra-tický a styl laissez-faire. Za hlavní zdroj zvyšování produktivity společnosti jsou po-važováni lidé. Proto mezi základní dovednosti úspěšného manažera patří umění vhodně jednat se spolupracovníky. Sdílenými hodnotami neboli kulturou firmy se rozumí soustava sdílených hodnot a názorů, které tvoří neformální normy chování 
s pozitivním působením ve společnosti. Schopnosti, a především pak schopnost ma-nažera rychle se adaptovat, jsou jedním z klíčových úspěchů. (Smejkal, 2010, s. 40-

54) 

1.4.4 Finanční analýza Pro aplikaci metod finanční analýzy mohou být zdroje dat buď z kategorie finanč-ních účetních výkazů nebo z vnitropodnikových finančních výkazů. Odlišnost 
v těchto výkazech tkví především v závaznosti. Zatímco účetní výkazy je podnik po-vinen zveřejnit alespoň jednou za rok, tak vnitropodnikovou úpravu si řídí podle sebe. Platí, že by v obou případech mělo být dosaženo vysoké kvality. (Růčková, 

2019, s. 21) Dále budou vyzdvihnuty ty ukazatele, které jsou ve společnosti Šroubárna Kyjov 
v rámci KPI sledovány a váží se k reportům. Zároveň budou právě tyto ukazatele po-čítány ve druhé části této práce.  
Ukazatelé likvidity Likvidita vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky 
a krýt s nimi včas, v požadované době, výši, a na požadovaném místě všechny své závazky. Zpravidla se požívají tři základní ukazatele likvidity – okamžitá, pohotová a běžná. 
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Ve stručnosti lze říct, že okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost podniku splácet své závazky a jde o nejužší pojetí likvidity. Ukazatel pohotové likvidity nepočítá se zásobami. Platí pro něj, že vyšší hodnota bude příznivější pro věřitele, naproti tomu však nebude příznivá pro akcionáře a vedení podniku. Významný objem oběžných aktiv ve formě pohotových prostředků totiž vynáší jen velmi malý nebo žádný úrok. Nadměrná výše oběžných aktiv dále směřuje k neproduktivnímu využívání pro-středků vložených do podniku a má nepříznivý vliv na celkovou výnosnost vlože-ných prostředků. Běžná likvidita vyjadřuje, jestli je podnik schopný splatit své zá-
vazky v případě přeměnění svých aktiv na peněžní hotovost. Tento ukazatel má však několik omezení. Příkladem může být skutečnost, že nezohledňuje strukturu oběž-ných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a stejně tak nebere v potaz strukturu krátko-dobých závazků z pohledu doby splatnosti. (Růčková, 2019, s. 58-59) 

Ukazatelé rentability Rentabilita nám říká, jak dobře společnost hospodaří se svým majetkem a kapitálem. Čím vyšší rentability podnik dosahuje, tím lépe dokáže využívat tyto prostředky. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost kapitálu, který je do podniku vložen akcionáři nebo vlastníky společnosti. Díky tomuto ukazateli mohou investoři posoudit, zda je jejich kapitál reprodukován s příslušnou intenzitou, která odpovídá riziku investice. Růst ukazatele může indikovat například zlepšení vý-sledku hospodaření či zmenšení podílu vlastního kapitálu v podniku či pokles úro-čení cizího kapitálu. Rentabilita tržeb (ROS) je běžně využívaným ukazatelem 
v rámci rentabilit. Je také prostředkem, který pomáhá podniku získat přehled 
o marži, kterou podnik generuje vlastní činností. Rentabilita aktiv (ROA) udává, jak se podniku daří v oblasti vlastní výkonnosti. S výsledkem hospodaření po dani se porovnávají celková aktiva a na základě toho je získána představa o tom, jaká část zisku je podmíněna existencí investovaného kapitálu do podniku. (Mařík a kol., 
2019, s. 125-128; Růčková, 2019, s 60-66) 
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Ukazatel zadluženosti 

Ukazatel zadluženosti vyjadřuje výši rizika, které podnik podstupuje při určité struktuře a poměru vlastního kapitálu a cizích zdrojů. K výpočtům v další části této práce bude využit vzorec pro samofinancování, který je opakem celkové zadluže-
nosti. Tento ukazatel je považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukaza-telů zadluženosti sloužící ke zhodnocení celkové finanční situace podniku. Důležitá je však jeho návaznost na ukazatele rentability. (Růčková, 2019, s. 67-68) 
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2 Analýza současného stavu 

2.1 Charakteristika společnosti 

Základní informace o společnosti Obchodní firma: Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo: Jiráskova 987/50, 697 01 Kyjov 

Datum vzniku: 10.09.1991 IČ: 42293588 DIČ: CZ42293588 Základní kapitál: 140 000 000,- Kč 

Velikost dle EU: kategorie velké podniky Předmět podnikání: provozování dráhy; zámečnictví a nástrojářství; silniční motorová doprava; obráběčství; montáž, opravy, revize 
a zkoušky elektrických zařízení; činnost účetních poradců; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ-nostenského zákona; galvanizérství; smaltérství 

Na společnost Šroubárna Kyjov přešlo v roce 2002 jako na právního zástupce jmění zaniklé společnosti Železářská holdingová společnost, s. r.o., která byla zrušena bez 
likvidace a sloučena se společností. Jediným vlastníkem společnosti Šroubárna Kyjov jsou od roku 2008 Třinecké Žele-zárny, a.s., které byly založeny v roce 1839 a postupem času se staly jedním z nejdů-ležitějších hutních komplexů jak v bývalém Československu, tak posléze i v České republice. Třinecké železárny jsou dnes nejvýznamnější dceřinou obchodní společ-ností MORAVIA STEEL, a.s. Současně tedy Šroubárna Kyjov také patří do skupiny 



Analýza současného stavu  43 Třinecké železárny – Moravia Steel, čímž získává možnost integrace dodavatelského procesu. Toto partnerství dává možnost ke společnému plánování, lepší výměně in-formací, sdílení inovací a optimalizaci materiálových toků. Tato skutečnost má značný vliv i na reporting. 

Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, přičemž každý z nich je oprávněn jednat samostatně jménem společnosti a zastupovat společnost vůči tře-tím osobám a před státními či jinými orgány. Co se týká vedení společnosti, je možné ještě vyzdvihnout důležité pozice, a to ředitel společnosti, finanční ředitel, obchodní ředitel, technický ředitel, výrobní ředitel, vedoucí odboru řízení kvality 
a představitel vedení pro ISM. Společnost. Počet zaměstnanců k 31.12.2018 byl 359 zaměstnanců. Společnost Šroubárna Kyjov se během posledního desetiletí podrobila významné re-strukturalizaci a modernizaci výroby, a také nadále zastává pozici významného vý-robce spojovacího materiálu technologií tváření za tepla. Výrobní program je zamí-řen především do dvou oblastí – produkce pro železniční dopravu a produkce pro automobilový průmysl. Hlavními výrobními činnostmi jsou výroba vrtulí, šroubů, matic, kroužků, třmenů, vaček a obrábění na CNC strojích. Společnost se však potýká 
s nedostatkem adekvátních pracovních sil, a to zejména obráběčů CNC strojů, což je obecně poptávaná specializace.  Společnost se zároveň nachází v odvětví, ve kterém hrají technologie a jejich vývoj důležitou roli. Může jít o materiály s lepšími technickými vlastnostmi či efektivnější pracovní metody a techniky, ale významnější jsou pro společnost nově vyvinuté stroje. Právě pořizování nejnovějších technologií je pro společnost značně obtížnou, a především pak nákladnou záležitostí, přesto je pro ni sledování a přizpůsobování se novým trendům důležité. Společnost je certifikována dle ISO 9001, IATF 16946, ISO 14001 a ISO 5001 společností Lloyd’s Register Quality Assurance. Výrobky jsou homologovány evropskými drahami jako například německé DB AG, španělské RENFE, švýcarské SBB nebo britské NETWORK RAIL. 
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Šroubárna Kyjov své výrobky v roce 2018 vyvezla do 35 zemí světa a podíl exportu je více než 80 %. Nejvíce vyvážela do Německa (21 %) a na Slovensko (13 %). Dále 
do Belgie (7 %), Švýcarska (6 %), Rakouska (5 %), USA (5 %) a do ostatních zemí 
v podílu 30 %. Mezi ostatní země, do kterých své výrobky vyvážela, patří Polsko, Francie, Španělsko, Nizozemí, Itálie, Slovinsko, Rumunsko, Velká Británie, Maďar-sko, Kazachstán, Portugalsko, Turecko a Srbsko. Země, do kterých společnost své výrobky vyváží, jsou barevně zaznačeny na mapě uvedené níže. 

 

Obrázek 4 Mapa exportu výrobků 

Zdroj: Šroubárna Kyjov, 2020 Na společnost má podstatný vliv i vývoj devizových kurzů. Jak již bylo uvedeno, Šroubárna Kyjov vyváží více než 80 % svých výrobků do zahraničí. Z toho je drtivá většina (cca 70 %) do zemí Evropské unie. Proto je důležitý vývoj měnového kurzu 
CZK/EUR. V roce 2018 koruna posílila. Dle kolokvia vydávaného Ministerstvem fi-nancí ČR (2019) bude koruna nadále posilovat. Toto posilování koruny působí v ne-prospěch společnosti. Kromě devizových kurzů má na společnost podstatný vliv i le-gislativa a její změny.  Příležitostí pro společnost může být aktuální Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK), který je základním programovým 



Analýza současného stavu  45 dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. OP PIK má několik priorit, jednou z nich je zvýšení počtu podniků s potenciálem posunout technologickou hranici ve svém oboru, přičemž bude kladen důraz na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit. Tento program dále nabízí například podporu při posunu 
k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství či širší nabídku služeb in-formačních a komunikačních technologií. (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2020)  
Organizační struktura Níže je uvedena organizační struktura společnosti Šroubárna Kyjov. Detailnější struktura nebyla společností poskytnuta. 

 

Obrázek 5 Organizační struktura Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. 

Zdroj: Šroubárna Kyjov, 2020 
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2.2 Analýza současného stavu  

2.2.1 Analýza vnějšího prostředí 

Při analýze vnějšího prostředí se berou v potaz všechny makroekonomické i mikro-ekonomické faktory, které na podnik působí. Platí, že tyto faktory nemůže podnik 

ovlivnit, ale může se jim přizpůsobovat či využívat ty, které jsou pro něj příznivé. 
V této práci bude využit Porterův model pěti sil, který zjišťuje vlivy pocházející z mi-kroprostředí. 
Porterův model pěti sil 

Hrozba vstupu nových konkurentů Za případnou konkurenci lze považovat nově vzniklé společnosti, které by svým pů-sobením mohly ohrozit činnosti či samotnou existenci společnosti. Samozřejmě i pro vstup nové konkurence do odvětví existují bariéry. Vzhledem k odvětví, ve kterém se společnost nachází, je jednou z hlavních bariér kapitálová náročnost. Právě proto, aby jiný podnik byl schopen konkurovat společnosti Šroubárna Kyjov, musí počítat 
s vysokými náklady, které jsou spojeny především s nákupem kvalitního strojního vybavení, certifikací, a zároveň musí počítat s náklady vyloženými na pronájem, za-koupení či postavení vlastních výrobních budov a hal. V neposlední řadě je potřeba počítat s náklady na zaměstnance. Se zaměstnanci souvisí i skutečnost, že je aktu-álně nedostatek pracovníků, kteří jsou schopni obsluhovat CNC zařízení. Mimo to 
podnik také ve velkém množství své výrobky vyváží a má široký okruh zákazníků, který si za léta své působnosti získal.  Nepředpokládá se tedy, že by s v nejbližších letech měla konkurence dále rozrůstat.  
Míra konkurence v odvětví  Co se týká konkurence v odvětví, tak i tady si společnost Šroubárna Kyjov vede nejen 
v rámci České republiky, ale i v rámci střední Evropy, velmi dobře. Společnost má největší tržby z výroby spojovacích materiálů pro železnice a z výroby výkovků 



Analýza současného stavu  47 vaček pro spalovací motory a ložiskových kroužků, které dodává automobilovému průmyslu. Dokonce je největším evropským výrobcem spojovacích materiálů pro železnice. A právě v těchto činnostech nemá na území České republiky žádnou kon-
kurenci. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že v rámci České republiky má spo-lečnost méně než 20 % odběratelů. 
Pokud vezmeme v potaz veškeré výrobní činnosti společnosti, tak bychom konku-
renty mohli dle informací od společnosti najít například v Polsku, Chorvatsku či Číně. Bližší informace o konkrétních podnicích nebyly poskytnuty. Zmíněné země se však soustředí spíše na ostatní výrobní procesy, než jsou ty, které společnosti Šrou-bárna Kyjov přináší nejvyšší příjmy. Vzhledem k náročnosti výrobních procesů se 
momentálně ani nedá předpokládat ohrožení postavení na trhu v oblasti těchto čin-ností.  
Hrozba substitutů 

Vzhledem k náročnosti výrobních procesů hrozí substituty spíše ve využívaných technologiích a použitých materiálech. Podstatnou část výroby tvoří také výroba va-ček do spalovacích motoru – u elektromotorů se však vačky nepoužívají a v bu-doucnu může docházet k substituci spalovacích motorů právě elektromotory.  
Vzhledem k rozvíjejícímu se používání 3D tiskáren se naskytuje také mnohem více možností výroby. Také je možné, že dojde v budoucnosti k vyvinutí nové technologie týkající se pražců, které se horkem roztahují, ale zimou zase sráží. 
Vyjednávací síla odběratelů Společnost Šroubárna Kyjov má poměrně široké spektrum odběratelů. Těmi jsou jak malé, tak i velké firmy. V rámci tuzemských odběratelů jde většinou o takzvané ob-chodníky, kteří výrobky pouze „posouvají“ dále. U většiny odběratelů platí, že nejsou koncovými zákazníky a s výrobky dále pracují. Šroubárna Kyjov je tedy subdodava-telem a dodává do průmyslu. 
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Jak již bylo zmíněno, společností vyráběný spojovací materiál pro železnice tvoří vý-znamnou část tržeb. V rámci této výroby je společnost schopna vyrábět na základě výkresů zákazníka. Zároveň z hlediska strojního a technologického vybavení se spe-

cializuje na výrobu osově symetrických dílů a je schopna v krátkém čase rychle rea-govat na požadavky zákazníka.  Problémem při vyjednávání odběratelů může být prodloužení dodací lhůty. Toto prodloužení souvisí s nedostatkem zaměstnanců, se kterým se společnost často potýká. Společnost také zavedla u některých zákazníků stoprocentní kontroly, což způsobuje další zátěž pro kapacity pracovníků.  
Vzhledem k vysokému podílu exportu je důležité zmínit, že odběratelé mají také specifické požadavky. Zejména v rámci Evropské unie jsou jiné než mimo ni, existují zde normy a přísnější požadavky, které je potřeba dodržovat. 
Vyjednávací síla dodavatelů Šroubárna Kyjov nakupuje materiál převážně od mateřské společnosti, tedy od Tři-neckých železáren, a to dokonce ze zhruba 90 %. Zbylý materiál, včetně toho režij-ního, je nakupován od smluvních dodavatelů, kteří prošli řádným výběrovým říze-ním. Většinou se jedná o zahraniční dodavatele, především pak z Ruska. Dalšími do-
davateli jsou dodavatelé elektřiny a vody. Cca 70 % dodavatelů tvoří mateřská spo-lečnost, 20 % dodávky energie a vody a 10 % drobní dodavatelé. Společnost si díky tomu, že odebírá většinu materiálu od mateřské společnosti, může být jista, že dojde k dodržení dodacích lhůt a také, že budou dodávané materi-ály v požadované kvalitě. Na druhou stranu právě kvůli tomu dochází k porušování 
Paretova pravdila. Společnost je zcela závislá na dodavatelích, kteří jsou silní. 
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2.2.2 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza „7 S“ faktorů 

Strategie Cílem podnikové strategie je neustálá inovace produktů při současném uplatňování společenské odpovědnosti firmy. Úsilí zaměstnanců a potažmo celé společnosti se zaměřuje především na navyšování přidané hodnoty výrobků, a to zejména těch, které směřují do automobilového průmyslu. Rozhodující význam společnost spat-řuje také v intenzivním využívání aktiv při současném růstu rentability tržeb. Strategické cíle společnosti vychází z dlouhodobých cílů firemní strategie a jsou za-měřeny do čtyř oblastí – partnerství, technologie, lidé a řízení. Zmiňované dlouho-dobé cíle jsou rozpracovány do politiky a cílů kvality a životního prostředí a směřují ke stabilní a vysoké úrovni kvality produktů, k trvalému zlepšování a zdokonalování stávajícího integrovaného systému managementu společnosti. Společnost si stano-vila motto, které je pro ni již dlouhou dobu platné, a to: SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK = ÚSPĚŠNÁ FIRMA. Také si společnost definovala vizi – progresivní společnost s dlou-holetou tradicí.  
Struktura podniku 

Struktura podniku, včetně jejího zobrazení, již byla nastíněna v předchozí části. Nej-vyšší složky organizační struktury jsou tři, a to konkrétně valná hromada, dozorčí rada a jednatelé. Právě pod ně spadá výkonný ředitel.  Tomu je přímo podřízeno pět úseků – obchodní, finanční, výrobní, technický a úsek řízení kvality. Každý z těchto úseků má svého ředitele či vedoucího. Mimo tyto úseky jsou výkonnému řediteli podřízeny čtyři funkce – představitel pro vedení pro ISM, projektový manažer, pro-jektový manažer investic a asistentka ředitele. Šroubárna Kyjov prostřednictvím pravidelných porad na všech stupních řízení pre-zentuje záměry a globální strategii. V rámci podpory této strategie se pracuje také 
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s finanční, obchodní, personální a informační strategií. Na těchto poradách mají za-městnanci prostor k návrhům na vylepšení a sdělení svých názorů. Díky poradám pak mají majitelé i zaměstnanci přehled o aktuálním dění ve společnosti.  
Systémy řízení U společnosti Šroubárna Kyjov patří k základním pravidlům řízení liniová organi-zační struktura, procesní a projektové řízení, a výzva k provádění analýz rizik ve všech subsystémech řízení. Platí zde, že žádný z těchto principů není uplatňován sa-mostatně, řízení spočívá v jejich promyšlené kombinaci. Pro dosažení zpětné vazby 
k vymezení a kontrole plnění strategických cílů je nastaven systém ukazatelů pro řízení výkonnosti Balanced scorecard (BSC), a také systém pravidelných reportingů. Na podporu strategických cílů byla přijata opatření ve všech čtyřech odvětvích stra-tegického rámce Třineckých železáren. Těmito odvětvími jsou partnerství, techno-logie, lidé a řízení. Zaměstnanci, kteří nesou odpovědnost za naplňování strategic-kých záměrů, absolvovali vzdělávací aktivity. Ty byly zaměřeny na seznámení se 
s legislativními změnami, proinovační firemní kulturu, automatizační technologie a robotická řešení v časech Průmyslu 4.0. Společnost využívá systémy SAP a Lotus No-
tes jako informační základnu. Dále rozšířila výrobní informační systém ELVIS. Ve výrobních programech a servisních činnostech se snaží o posilování principů procesního přístupu, přičemž se orientuje na prevenci, která ve spojení s projekto-vým řízením a týmovou prací na všech úrovních tvoří základ pro zlepšování systému řízení, a to včetně systému řízení kvality, životního prostředí, ochrany zdraví při práci, prevenci závažných havárií a ochrany informačních systémů. Ovšem co se týká reportů, u těch se nedá říct, že by byly takovým způsobem orientovány. Příkla-dem může být report cash flow, se kterým není vhodně pracováno. Celá problema-

tika tohoto reportu bude uvedena v další části práce. Kromě komunikace uvnitř podniku je pro společnost také důležitá i komunikace vnější. Komunikací vnější slouží ke sdělování a komunikaci s okolním prostředím. 



Analýza současného stavu  51 Jedná se tedy především o komunikaci s odběrateli, dodavateli, státními orgány či mateřskou společností. Na komunikaci s vztahuje také viv mateřské společnosti. Společnost se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Ten je mimo jiné také způsoben lokalitou, ve které se Šroubárna Kyjov nachází. Pro získávání no-vých pracovníků společnost využívá reklamu v regionálním tisku a televizi a věší le-táky a billboardy jak na území města Kyjova, tak i v okolních obcích. Navázala i spo-lupráci s externí firmou, která se zabývá náborem pracovníků z Ukrajiny. Zároveň však ve společnosti nedochází k náborů pracovníku z úřadu práce či přímo z učilišť. Společnost neinzeruje volné pozice ani na internetu. Na svých internetových strán-kách má sice sekci týkající se pracovních příležitostí, chybí zde ale informace, které pozice jsou aktuálně volné, jaká je náplň práce, či co od pracovníků požaduje. Jde pouze o velmi obecné informace. Přitom právě díky kampani na internetu lze kromě potenciálních uchazečů o práci získat i nové zákazníky.  
Styl vedení Společnost má přistup k zaměstnancům založený na otevřenosti, vzájemném re-spektu a rovném zacházení se všemi zaměstnanci. Ve společnosti se netolerují jaké-
koliv projevy diskriminace. Společnost dbá také na bezpečné pracovní postupy, ke kterým zaměstnance vede a motivuje. Na oplátku očekává od svých zaměstnanců bezchybné dodržování pracovních a technologických postupů s aktivním přístupem 
k neustálému zlepšování práce, a to nejen jednotlivce, ale i týmů. Ve Šroubárně Ky-jov dbají i na otevřenou a čestnou komunikaci.  
Spolupracovníci Společnost využívá systému odměn a zároveň disponuje motivačním systémem 
a programem benefitů. Motivováním zaměstnanců chce společnost vzbudit zájem zaměstnanců pracovat s plným nasazením, a také přispět a podílet se na dobrých výsledcích společnosti. Zaměstnanci jsou za pracovní výkon odměněni nejen formou navýšení výdělku, ale i řadou jiných opatření a sociálních výhod, které mají za účel 
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kompenzovat vlivy náročného pracovního prostředí. Společnost spolupracuje se smluvní lékařkou v oblasti prevence péče o zdraví, a zároveň spolupracuje s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (dále ČPZP), u které je většina zaměstnanců re-
gistrována. Díky finančnímu příspěvku, který ČPZP poskytuje, mohou zaměstnanci využít rekondičně-rehabilitační pobyty v lázeňských zařízení, je zajištěna ambu-lantní léčebna rehabilitace a zaměstnanci obdrželi vitamínové balíčky. Kromě zmí-něného mohou zaměstnanci rovněž využít příspěvek na penzijní připojištění a na životní pojištění.  Zaměstnancům je také přispíváno na stravné v rámci závodní jí-
delny v areálu společnosti. 
Sdílené hodnoty Šroubárna Kyjov považuje společenskou zodpovědnost za dobrovolný závazek cho-vat se vzhledem ke svým činnostem odpovědně k prostředí i společnosti, ve kterém podniká. To znamená, že společnost podniká v souladu s vysokými etickými prin-cipy a dbá na dobré vztahy se svými odběrateli, dodavateli i dalšími obchodními 
partnery. V neposlední řadě více než standardně pečuje o své zaměstnance, aktivně podporuje region, ve kterém podniká, a dbá na minimalizaci negativních dopadů činností podniku na životní prostředí. Společnost má určené motto, vizi, strategii 
a definované přístupy a principy (v oblasti partnerství, lidí a technologií).  Na sdílené hodnoty má také vliv mateřská společnost, a především pak její kultura. Ta se projevuje mimo jiné v komunikaci, informačním systému, systému řízení i na strategii a stylu vedení. 
Schopnosti 

Společnost Šroubárna Kyjov se soustředí na rozvoj lidského kapitálu, do kterého in-vestuje. Právě ve výkonných, spolehlivých a loajálních pracovnících spatřuje jistotu ve stabilním dosahování strategických zájmů firmy. Společnost má také zájem o ty nejlepší specialisty v oboru. V praxi se toto řízení lidských zdrojů projevuje tím, že aktivně pracuje s absolventy středních škol i se studenty závěrečných ročníků, 



Analýza současného stavu  53 kterým umožňuje vykonávání praxe. Společnost dále umožňuje zaměstnancům roz-víjet své schopnosti. Zaměstnancům nabízí odborná školení, workshopy, jazykové kurzy a kurzy zdokonalování se v práci s výpočetní technikou.  
2.2.3 Finanční analýza 

V rámci finanční analýzy bude věnována pozornost poměrovým ukazatelům, které se váží k reportům, a dále bude znázorněn vývoj tržeb a hospodářského výsledku. Konkrétně jde o ukazatele likvidity, rentability a zadluženosti. K vypracování po-slouží rozvaha a výkaz zisku a ztráty za roky 2015-2018, kdy platí, že uvedené údaje 
jsou v tisících korunách.  Výsledky budou porovnány s odvětvovým průměrem sku-
piny CZ-NACE 24 „Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství“.  Společnost poskytla také údaje ze závěrky za rok 2019, ovšem vzhledem k tomu, že 
informace o odvětvových průměrech za rok 2019 nejsou dostupné, budou vybraní ukazatelé počítáni pro zmíněné období let 2015-2018. Hospodářský výsledek a vý-voj tržeb bude analyzován za období 2015-2019. 

Ukazatelé likvidity Rovnice pro výpočet, a také samotný výpočet jednotlivých druhů likvidity, jsou uve-deny níže. 
Rovnice č. 1: Okamžitá likvidita  

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙  

Zdroj: Růčková, 2019 

Rovnice č. 2: Pohotová likvidita  

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙  

Zdroj: Růčková, 2019 
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Rovnice č. 3: Běžná likvidita 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙  

Zdroj: Růčková 2019 

Tabulka 2 Likvidita společnosti a odvětví 

  
2015 2016 2017 2018 

Okamžitá likvidita  0,83  0,68  0,12  0,05  Odvětví 0,19  0,10  0,13  0,08  

Pohotová likvidita  2,37  2,57  1,12  1,35  Odvětví  0,94  0,89  0,83  0,70  

Běžná likvidita  4,71  4,93  2,71  3,14  Odvětví  1,66  1,61  1,65  1,58  

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat společnosti a MPO Doporučený interval okamžité likvidity se pohybuje v rozmezí od 0,2 do 0,5. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že analyzovaná společnost tento interval nesplňuje v žád-ném ze sledovaných let. Stejně tak je na tom odvětví. V prvních dvou letech hodnoty analyzované společnosti převyšují odvětvové hodnoty, v následujících letech se už hodnoty pohybují podobně.  
Hodnota ukazatele pohotové likvidity by se měla pohybovat v rozmezí od 1,0 do 1,5. Odvětvové hodnoty se blíží každý rok spodní hranici tohoto intervalu, zatímco hod-noty společnosti první roky převyšují horní hranici, ale následující tři roky už spa-dají do doporučeného rozhraní. Vyšší hodnoty v prvních dvou letech z pohledu vlastníků společnosti nemusí být výhodné. Důvodem je, že vyšší hodnota znamená vyšší objem pohotových peněžních prostředků, které by mohly být využity produk-tivněji. Vzhledem k tomu, že v čitateli pohotové likvidity je krátkodobý finanční ma-jetek plus pohledávky, vyšší hodnoty znamenají, že zesílili odběratelé. 



Analýza současného stavu  55 Doporučené hodnoty ukazatele běžné likvidity se pohybují v rozmezí 1,5-2,5. U spo-lečnosti Šroubárna Kyjov se hodnoty běžné likvidity v každém roce pohybují nad hodnotami odvětvového průměru, které splňují doporučené rozhraní. Hodnoty spo-lečnosti jsou v každém roce vyšší než doporučené. Obecně platí, že čím vyšší je hod-nota tohoto ukazatele, tím je pravděpodobnější zachovaní platební schopnosti pod-

niku. Důležité je však posoudit, která aktiva se podílejí na zvyšování hodnoty spo-lečnosti a se kterými je naopak hospodařeno neefektivně. Běžná likvidita má vyšší hodnoty než oborový průměr, což patrně souvisí s dodavateli a vzhledem k tomu, že mateřská společnost je nejvýznamnějším dodavatelem společnosti, projevuje se zde korporátní politika matky více než kdekoliv jinde. 
Ukazatel zadluženosti 

K výpočtu zadluženosti byl využit vzorec pro samofinancování, který je opakem cel-kové zadluženosti. 
Rovnice č. 4: Koeficient samofinancování  𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗ 100 

Zdroj: Růčková, 2019  

 

Tabulka 3 Zadluženost společnosti a odvětví 

  2015 2016 2017 2018 Podíl vlastního kapitálu na cel-kovém  
84,9 %  86,5 %  76,1 %  74,3 %  Odvětví  57,9 %  54,5 %  55,7 %  53,2 %  

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat společnosti a MPO 

Z tabulky je patrné, že z pohledu zadluženosti je na tom společnost Šroubárna Kyjov velmi dobře a na většinu svého financování využívá vlastní zdroje. Odvětvové hod-noty samofinancování se pohybují v rozmezí od 50 % do 60 %, což představuje za-dluženost okolo 40 %.  
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Ukazatelé rentability Níže jsou uvedeny rovnice a výpočty jednotlivých rentabilit. 
Rovnice č. 5: Rentabilita vlastního kapitálu  

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =  𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑝𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑖𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 ∗ 100 

Zdroj: Růčková, 2019  

Rovnice č. 6: Rentabilita tržeb  𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =  𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑝𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑖𝑡𝑟ž𝑏𝑦  ∗ 100 

Zdroj: Růčková, 2019  

Rovnice č. 7: Rentabilita aktiv  

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í 𝑝𝑜 𝑑𝑎𝑛𝑖𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  ∗ 100 

Zdroj: Růčková, 2019  

Tabulka 4 Rentabilita společnosti a odvětví 

  
2015 2016 2017 2018 

Rentabilita vlastního kapi-

tálu po dani  18,9 %  10,9 %  8,3 %  6,7 %  Odvětví  5,6 %  5,5 %  9,0 %  9,8 %  

Rentabilita tržeb   12,8 %  9,4 %  6,4 %  4,7 %  Odvětví  4,8 %  4,7 %  5,6 %  6,0 %  

Rentabilita aktiv  16,1 %  9,5 %  6,3 %  5,0 %  Odvětví 5,6 %  5,2 %  6,8 %  7,5 %  

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat společnosti a MPO Rentabilita vlastního kapitálu během sledovaných let klesala, přičemž v roce 2015 

a 2016 vykazovala vyšší hodnoty než rentabilita vlastního kapitálu průměru 



Analýza současného stavu  57 odvětví. V těchto letech společnost dosahovala poměrně vysokého výsledku hospo-daření po dani, který v následujících letech klesal. Naopak oborové hodnoty od roku 2017 začaly růst. Tento ukazatel má nejvyšší vypovídací schopnost především pro vlastníky společnosti, protože ukazuje míru efektivního využívání vlastního kapi-tálu. Rentabilita tržeb podniku také každý rok klesala. Důvodem jsou vysoké náklady. Nejvyšší hodnoty tedy dosahovala v roce 2015. Rentabilita tržeb oborového prů-měru dosáhla svého vrcholu v roce 2018. Nejblíže se hodnoty společnosti tohoto 
ukazatele dostaly k hodnotám oborového průměru v roce 2017. Při hodnocení rentability aktiv společnosti opět můžeme sledovat klesající trend bě-
hem let 2015-2018. Co se týká rentabilit aktiv odvětví, zde můžeme pozorovat stejný trend jako při předchozích ukazatelích, a také nejvyšší přiblížení se hodnotám se společností v roce 2017.   

Vývoj tržeb 

 

Graf 1 Vývoj tržeb z prodeje výrobků a služeb v letech 2015-2019 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat společnosti Hlavní výnosy jsou pro společnost Šroubárna Kyjov tržby z prodeje výrobků a slu-žeb. Na výše uvedeném grafu je zobrazen vývoj těchto tržeb v letech 2015-2019. 
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Z grafu je patrný pokles tržeb v roce 2016.  Tento pokles byl způsoben především ome-

zenými investicemi do oprav, údržby a výstavby železnic v České republice. Od roku 

2017 dochází k nárůstů tržeb. Společnosti se podařilo navýšit výrobní kapacity, a tedy 

vyrobit více výrobků, což má bezesporu vliv na zvýšení tržeb. Společnosti se celkově daří 

dobře, a proto i v dalších letech očekává minimálně stejnou výši tržeb. 

Vývoj výsledku hospodaření Hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní zaznamenal v roce 2016 vý-razný pokles. V dalších letech docházelo také k poklesu, ale ten byl už mírnější. 
V roce 2019 došlo k velmi mírnému nárůstu. Pokles v roce 2016 byl způsoben roz-sáhlým investičním rozvojem a modernizací firmy. V oblasti investičního rozvoje byly uskutečněny významné investice v oblasti strojů, zařízení a dopravních pro-středků, ale také v oblasti staveb.  V dalších letech společnost s těmito rozsáhlými investicemi dále pokračovala. Z velké části šlo o investice do strojních zařízení. Proto i přes rostoucí tržby docházelo nadále k poklesu hospodářského výsledku.  Vývoj výsledku hospodaření v letech 2015-2019 je zobrazen na grafu. 

 

Graf 2 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2015-2019 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat společnosti 
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2.2.4 SWOT analýza Na základě charakteristiky podniku, Porterova modelu pěti konkurenčních sil, ana-lýzy „7 S“ a finanční analýzy byla vytvořena SWOT analýza. Z ní vyplynulo, že má společnost nejvíce hrozeb. Společnost by se tedy měla dát cestou zvýšení míry řízení nákladů. 
Tabulka 5 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

● existence firemní strategie  

● fungující komunikace napříč 
podnikem  

● funkční informační systém  

● funkční motivační systém  

● společenská zodpovědnost  

● nízká míra zadluženosti  

● způsob práce s cash flow 

● výchova vlastních pracov-níků 

● spolupráce s vědou a výzku-
mem 

● způsob získávání nových pra-covníků 

● lokalita 

● absence vlastního výzkumu a vývoje 

Hrozby  Příležitosti 

● zpřísňování legislativy 

● zpomalování ekonomického růstu  

● hrozba substitutu 

● silní dodavatelé 

● vývoj devizového trhu – posi-lování koruny  

● zásahy mateřské společnosti 
● náhodná hrozba  

● získávání pracovníků v rámci 
regionu 

● implementace systému hos-podaření s energií  
● operační program OP PIK  
● certifikace ISO 14001:2004  

● pozice na trhu  

● rychlá reakce na požadavky zákazníka  

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.3 Analýza reportingu 

2.3.1 Postavení controllingu ve společnosti 

Organizační struktura společnosti byla představena již na začátku druhé části této práce. V rámci controllingu ve společnosti je však důležité se zaměřit na úsek finanč-ního ředitele, kam právě controllingové činnosti spadají. Níže je znázorněna organi-zační struktura tohoto úseku. 

 

Obrázek 6 Organizační struktura – úsek finančního ředitele 

Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti Jak vyplývá z výše uvedeného schématu, ve společnosti Šroubárna Kyjov neexistuje samostatná pozice controllera. Odpovědnými pracovníky controllingu jsou vedoucí 
odboru ekonomicko-provozního útvaru a referent cen, kalkulací a nákladů. Vzhle-

dem k neexistující pozici controllera hrozí reálné nebezpečí, že se reporty budou křížit nebo že budou duplicitní. Doporučená úprava organizační struktury bude uve-
dena v návrhové části práce. Důležité je také zmínit, že společnost podléhá dle zákona o účetnictví auditu. Již bylo 
uvedeno, že společnost využívá program SAP. Právě v něm je zpracováno 

Finanční ředitelVedoucí odboru 
ekonomicko-provozního úsekuVedoucí oddělení IS

Materiálová účetní
Všeobecná účetní

Referent úvěrování 
(finance)

Mzdová účetní
Personalista

Vedoucí oddělení 
informatikaSprávce počítačové sítě 1Správce počítačové sítě 2Archivář (doručovatel)

Referent cen, kalkulací a nákladů
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i účetnictví. Teoreticky by tedy mělo být možné získat mnoho reportů přímo z to-hoto systému, případně sestavy vyexportovat do Excelu a následně je upravit. Právě 
v souvislosti se zavedením informačního systému byl ve společnosti nastartován sy-tém využití controllingu jakožto vnitřního nástroje řízení společnosti. Informační systém SAP jako takový bude podrobněji popsán v samostatné podkapitole. Systém výkaznictví je ve společnosti poměrně značně propracovaný a detailní. Vý-kazy jsou na pravidelné a pevně stanovené bázi, což umožňuje společnosti zachová-vat systém řízení. Pokud dojde k odchylkám skutečnosti od plánu, tak je tento fakt včas zjištěn a vyhodnocen, čímž se zabraňuje nekontrolovatelnému růstu nákladů 
a podobným nežádoucím skutečnostem. Plány ve výkaznictví vychází z předchozích 
let (zpravidla 2-3 let), pohledávky se odvíjí od výše tržeb a předpokládané doby 
splatnosti. Doba splatnosti má vliv i na závazky, které jsou dále ovlivněny zejména výrobním materiálem, dražšími náhradními díly a změnou stavu skladu, materiálu a zásob. Vzhledem k tomu, že jde o vysoce exportní společnost, na výši tržeb mají zvláště v nestabilním období obrovský dopad kurzové rozdíly. V plánech se také zo-hledňují možnosti trhu, požadavky zákazníků, konkurence, stav a možnosti vyba-vení a v neposlední řadě výše investic, které společnost plánuje uskutečnit. Pro společnost jsou nejdůležitější měsíční plány, které vychází z tzv. měsíčních ope-rativních plánů. Takové plány si stanovuje Šroubárna Kyjov na základě náběhové zakázkové náplně, tedy nejen na základě zakázek, ale také je v rámci plánu zohled-něna kapacita strojního zařízení. Ke stanovení takového plánu je třeba provést ur-čitý odhad – co se předpokládá, že se prodá, a také co je možné vyrobit.  Vedení ma-teřské společnosti do operativních plánů nezasahuje. Měsíčně se jí však předávají zmíněné měsíční plány a dle toho, co plány obsahují, se k nim mateřská společnost vyjadřuje. K rozborům plánů dochází buď měsíčně prostřednictvím telefonické po-
rady, nebo kvartálně, kdy se konají schůzky všech finančních ředitelů. Z těchto plánů postupně vznikají roční plány.  
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2.3.2 Softwarové nástroje – SAP  

V práci již bylo zmíněno, že v roce 2008 se společnost Šroubárna Kyjov stala součástí skupiny Třinecké železárny – Moravia steel (TŽ/MS). To pro společnost znamenalo zavedení stejných principů, které platí ve skupině, a to s využití synergických efektů tam, kde je to efektivní. Nejvýznamnější změnou, která měla dopad na každého pra-covníka, byla náhrada informačního systému Baan novým informačním systémem SAP. Tento systém byl za pomoci pracovníků z Třineckých železáren úspěšně imple-mentován ve všech oblastech hospodaření společnosti, konkrétně tedy v oblastech výroby, prodeje, nákupu, ekonomiky, personalistiky, controllingu a pomocných pro-vozů. V témže roce také společnost modernizovala a rozšířila výrobu výkovků ložis-kových kroužků za tepla převážně z oceli, k čemuž společnost opatřila nové strojní zařízení na zakázku. Od 1.1.2009 byl tedy úspěšně implementován systém SAP, který se ve skupině používá. Systém byl zaveden ve všech oblastech hospodaření společnosti, konkrétně jde o oblasti výroba, prodej, nákup, ekonomika, personalis-tika, controlling a pomocné provozy. 
V SAPU jsou náklady, výnosy, pohledávky, závazky, zásoby i peněžní prostředky 
uvedeny v aktuálním stavu. V rámci řízení nákladů se v systému využívá členění na nákladová střediska. Po rozkliknutí jednotlivých částek nákladů je vidět, z čeho se částka skládá, respektive z jakých analytických účtů je částka tvořena. Příjemky 
a výdejky jsou do systému naváděny manuálně, aby bylo správně přiřazeno nákla-dové středisko.  Nositelem všech informací v systému SAP je samotný výrobek. Celkově jsou výrobky rozděleny do devíti skupin. Konkrétní výrobek navedený do systému je součástí střediska a v momentě, kdy se s ním obchoduje, tak ho systém automaticky rozezná podle čísla a zařadí ho ke správnému středisku. U každého výrobku je v SAPU nave-den technologický postup, jehož součástí jsou čísla jednotlivých výrobních operací, kódy strojů a pracovišť a čas potřebný na výrobu dané dávky zakázky. 



Analýza současného stavu  63 Níže je uveden číselník jednotlivých středisek ve společnosti Šroubárna Kyjov. Každé středisko navedené v SAPU se vyhodnocuje.   

Tabulka 6 Číselník středisek 

OBCHOD MATKÁRNA 

701100 Nákup 703301 Sakamura 

701200 Prodej 703302 Hatebury 

SPRÁVA PODNIKU 703303 Závitování matic 

702100 Správa podniku 703304 Dokončování matic 

702200 Finanční náklady a výnosy 703305 Průběžná pec 

702300 Informatika 703306 Obrábění ložiskových kroužků 

VÝROBA 703307 Třídění LK a vaček 

703100 Řízení výrobních provozů VÝROBA OSTATNÍ 

703101 Obsluha provozu – Nová hala 703400 Balírna 

703102 Obsluha provozu – Stará hala 703500 Expedice 

ŠROUB. A PŘ.LISOVNA 703600 Doprava 

703201 BSR 3+4 (Nová hala) TECHNIKA 

703202 BSR 2 704100 Technická příprava výroby 

703203 BSQ 704200 Technický rozvoj 
703204 Válečky vrtulí POMOCNÉ PROVOZY 

703205 Ostřihování otřepu vrtulí 705100 Údržba 

703206 AZP 705200 Nástrojárna 

703208 Žíhací pece 705201 Kalírna 

703209 Tryskání a fosfátování ENERGETIKA 

703210 Redukování šroubů 705300 Elektro údržba 

703211 ATP roboty 705310 Nákup energií 
703212 Válcování metrického závitu 705320 Ekologie 

703213 Stříhání 705330 Vodní hospodářství 
703214 Lisování frikční lisy OSTATNÍ 

703215 Dokončovna šroubů 706000 Jakost 

  709000 Středisko služeb (SAUNA) 

  709100 EDUCA 

  709999 Středisko migrace, systémové 

Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti Měsíčně se sledují výsledky dle jednotlivých středisek i za celou společnost. Kontro-lují se zejména hlavní nákladové účty (konkrétně materiál, mzdy, energie a odpisy). Důležité je zejména plnění měsíčního výsledku hospodaření před zdaněním. Pokud tedy není naplněn plán u konkrétní položky, ale výsledek je splněn, není to problém. 
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Výsledky se řeší na pravidelných poradách. V momentě, kdy nedojde ke splnění plánu, dojde k přijímání měsíčních, případně kvartálních, úsporných opatření. Pří-
kladem takových opatření může být omezení nákupu režijního materiálu, provedení pouze nezbytných oprav apod. 
V systému SAP je také možné vyhodnotit jednu situaci z různých hledisek. Příkla-dem mohou být náklady, kdy je možné ze systému získat jejich celkovou hodnotu, náklady dle středisek nebo v neposlední řadě lze náklady získat za různá časová ob-dobí. Sestavy lze získat dle požadavků a také je možné využívat filtry. Výstupy je možné exportovat do Excelu. Tuto možnost společnost využívá poměrně často. Vý-stupy se dále v Excelu upravují, případně se doplňují o další tabulky, poznámky či 
grafy. 

2.3.3 Reporting ve společnosti Společnost Šroubárna Kyjov je dceřinou společností Třineckých železáren. Právě 
z toho důvodu je striktně stanoven systém výkaznictví. Měsíční reporty, které jsou pro společnost nejvýznamnější, mají nařízenou podobu a jsou koncipovány tak, aby umožňovaly mateřské společnosti srovnávat výsledky jednotlivých dceřiných spo-lečností. Kromě zmíněných měsíčních reportů se ve společnosti zpracovávají také tzv. KPI 
reporty. Jejich význam byl vysvětlen v teoretické části práce. Tyto reporty se sou-střeďují na informace z klíčových oblastí společnosti a slouží k vyhodnocení efekti-vity plnění stanovaných cílů ze zmíněných oblastí. Mezi klíčové oblasti ve společ-
nosti Šroubárna Kyjov patří zejména:  

• Prodej, 

• nákup,  
• finanční řízení, 
• energetika.  



Analýza současného stavu  65 Zmíněné reporty neslouží mateřské společnosti, ale jsou určeny pro vnitřní potřeby jednotlivých útvarů. Ty mají stanoveny ukazatele, které by měly sledovat a vyhod-nocovat a zdůvodňovat jejich plnění. KPI reporty slouží především při auditu ISO. Ve společnosti Šroubárna Kyjov se účtuje denně, avšak žádné denní reporty se ne-tvoří. Důvod je ten, že se takové výsledky nedají nijak použít a přesné výsledky je možné získat až po tom, co se zaúčtuje celý měsíc. Reporty pro mateřskou společ-nost tedy vznikají vždy až po ukončení měsíční závěrky. Harmonogram hlavních mě-síčních činností je uveden v tabulce níže. 
Tabulka 7 Harmonogram hlavních měsíčních činností 

Termín 

(pracovní den) 
Popis činností 

1.den 
kontrola tržeb a kontrola vyskladnění výrobků; konec evidence vý-roby; uzavření zakázek; ukončení výdejů na materiálových skladech 

2. den 
ukončení fakturace šrotu; předání podkladů k rozúčtování dopravy; předání podkladů pro zaúčtování aktivací DM 

3. den ukončení hlavní fakturace 

8. den ukončení vedlejší fakturace 

10.-11. den předání reportů vedení mateřské společnosti 
14. den zaúčtování controllingových operací 

průběžně zajistit správnost dat v SAPU v čase a množství 
Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti Reporty společnosti Šroubárna Kyjov spadají v rámci mateřské společnosti do 

tzv. správy účasti v právnických osobách. Konkrétně pod útvar, který se zabývá 
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ekonomickým řízením společností. Jak je patrné z harmonogramu uvedeného výše, reporty se každý měsíc posílají mateřské společnosti. K tomu však dochází až po cca 
18 dnech, což je pozdě. Jejich rozbor probíhá jednou za měsíc v rámci porady finanč-ních ředitelů. V případě, že nedochází k plnění plánu či se objeví jiné skutečnosti, tak se jedná častěji. Porada finančních ředitelů probíhá telefonicky. Zároveň zástupci 
z Třineckých železáren jezdí zpravidla čtyřikrát ročně reporty rozebírat. Schůzky se za společnost Šroubárna Kyjov účastní ředitel společnosti, finanční ředitel a pří-padně pracovníci, kteří jsou přizvání– většinou vedoucí ekonomicko-provozního úseku nebo vedoucí oddělení informatiky. Někdy se těchto schůzí účastní také refe-
renti. Platí tedy, že záleží na tom, koho si vedení společnosti vyžádá na schůzi a jaká problematika se právě řeší. 
V práci již bylo zmíněno, že v rámci společnosti jsou nejdůležitější měsíční reporty, které se předkládají vedení mateřské společnosti. Tyto reporty vychází z operativ-ních plánů, které si firma zpracovává v Excelu. Skutečnost je přenášena ze SAP. 
V dalších částech práce bude tedy věnována pozornost pěti hlavním měsíčním re-portům, a to konkrétně výkazu zisku a ztráty, rozvaze, cash flow, prodeji a výrobě. Všechny tyto reporty se vztahují k roku 2019. 

Měsíční výkaz zisku a ztráty Prvním reportem, který společnost zpracovává, je výkaz zisku a ztráty. Náplň jed-notlivých řádků, tedy konkrétní položky a jejich názvy, jsou stejně jako u všech re-portů, které v této části budou zmíněny, dány mateřskou společností. Vzhledem 
k tomu, že takto vytvořená tabulka neslouží jen pro Šroubárnu Kyjov, ale také pro jiné dceřiné společnosti, obsahuje i některé nevyužívané řádky.  Mezi zmiňované nevyužité řádky patří v tomto reportu například tržby za prodej zboží a náklady na prodané zboží. Tento řádek nikdy neobsahuje žádné hodnoty, protože společnost takových tržeb ani nákladů nedosahuje. Dalším příkladem tako-vého druhu položky by mohl být žáromateriál, který se řadí do spotřeby materiálu.  



Analýza současného stavu  67 Celá podoba reportu je uvedena v příloze. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny po-ložky, které jsou obsaženy v reportu výkazu zisku a ztráty. 
Tabulka 8 Řádková náplň položek v reportu výkazu zisku a ztráty 

Tržby z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota 

   - výrobky Osobní náklady 

  - služby   - mzdové náklady Tržby za prodej zboží      z toho mzdové bez OON 

Výkonová spotřeba   - soc. zab., zdr. poj. a ost. nákl. Náklady na prodané zboží      z toho: náklady na AZ 

Spotřeba materiálu Úpravy hodnot – trvalé (odpisy) 

  - suroviny Úpravy hodnot – ostatní (OP) 

  - odpad Saldo z prodeje majetku a mat. 

  - výrobní a režijní materiál Daně a poplatky 

  - materiál na opravy Saldo rezervy a KNPO 

  - žáromateriál Saldo jiné prov. výnosy a náklady 

  - DHIM Provozní výsledek hospodaření 
  - ostatní materál Dividendy 

Spotřeba energie Výnosové úroky 

Služby Nákladové úroky 

  - opravy a udržování Saldo zbývající fin. výnosy a náklady 

  - přepravné Finanční výsledek hospodaření 
  - likvidace odpadu Daň z příjmu splatná 

  - ostatní služby Daň z příjmu odložená 

     z toho: kooperace Výsledek hospodaření před zdaněním Změna stavu zásob vlastní činnosti Výsledek hospodaření po zdanění 
Aktivace  

Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti Vertikální členění zahrnuje informace o skutečnosti, plánu, očekávání a odchylky. 
K objasnění podoby reportů je nejjednodušší provést vysvětlení na měsíci leden, kdy ještě nedochází ke kumulaci. I když se report tvoří za měsíc leden, tak obsahuje zmíněné očekávání na měsíce únor a březen. U každého reportu tedy platí, že obsa-huje skutečnost za stanovený měsíc a očekávání za měsíce spadající do daného čtvrt-letí. V měsíci lednu to tedy znamená, že ve sloupci plán jsou hodnoty převzaté 
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z operativního plánu a ve sloupci očekávání se počítá se skutečnými hodnotami do-saženými v měsíci lednu a zároveň s očekávanými hodnotami za měsíc únor a bře-zen. Dále je v reportu uvedena skutečnost za předchozí rok (v tomto případě se jedná o rok 2018) a plán na celý současný rok (2019). V reportu samozřejmě ne-chybí měsíční rozbor, kdy se porovnává plán se skutečností. Tento report je kromě běžných položek vyskytujících se ve výkazu zisku a ztráty do-plněn také dalšími výpočty. Konkrétní položky jsou uvedeny v tabulce níže. 
Tabulka 9 Doplnění reportu vázaného k VZZ 

EBITDA 

ROS [%] 

Investice [tis. Kč] Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců[osob] Průměrný evidenční přepočtený stav agenturních zaměstnanců[osob] Průměrný výdělek na zaměstnance 

[Kč/měs] Zůstatková cena prodaného majetku 

Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti EBITDA, neboli zisk před započtením úroků, daní a odpisů, je v reportu vyčíslen pro všechny zmiňované plánované, skutečné i očekávané položky. Stejně tak se přistu-
puje k vykazování rentability tržeb, tedy k položce ROS. Položky průměrný evi-denční přepočtený stav zaměstnanců a průměrný výdělek na zaměstnance jsou vy-čísleny pouze v rámci úseku shrnující vývoj ve čtvrtletí – tedy je u nich uvedena sku-tečnost roku 2018, plán 2019, očekávání 2019 a rozdíl mezi očekáváním a plánem. Společnost v roce 2019 neevidovala žádné agenturní zaměstnance, proto položka neobsahuje žádné hodnoty. Zůstatková cena prodaného majetku se posuzuje ročně, 

proto se v měsíčním reportu tato položka nesleduje. 
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Měsíční rozvaha Report obsahující informace o měsíční rozvaze je uveden v příloze. V tomto výkazu se porovnává skutečnost za srovnatelné období minulého roku a zároveň je zde uve-den skutečný stav za celý minulý rok. Tedy v případě měsíce ledna jsou zde porov-návány skutečné hodnoty k 31.1.2018 a k 31.1.2019. Dále jsou ve výkazu uvedeny plánované hodnoty k 31.12.2019. Stejně jako u výkazu zisku a ztráty, i zde je tabulka doplněna o očekávání v rámci čtvrtletí, konkrétně o očekávanou hodnotu 
k 31.3.2019. Pokud postupujeme dle sloupců, v poslední části je tabulka doplněna 
o očekávané hodnoty v daném čtvrtletí – skutečné z ledna a očekávané v únoru 
a březnu. I vykazovaná měsíční rozvaha je doplněna o další výpočty. Konkrétní po-ložky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 10 Doplnění reportu vázaného k rozvaze Běžná likvidita Zadluženost 
ROCE Vyplacené dividendy 

Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti Běžná likvidita je v rámci reportu vyčíslena pro všechna zmíněná sledovaná období. 
Pouze u očekávání v rámci čtvrtletí se nepočítá zvlášť s hodnotami za jednotlivé mě-síce, ale pouze s očekáváním jako s celkem. Stejně tak je pracováno se zadlužeností. Co se týká položky ROCE, neboli rentability investovaného kapitálu, zde jsou uve-deny pouze hodnoty za celý rok – konkrétně skutečnost k 31.12.2018 a plán 
k 31.12.2019.  Vzhledem k tomu, že do výpočtu vstupují dlouhodobé úvěry, dává větší smysl, že je tato položka sledována ročně, než kdyby byla sledována měsíčně. Vyplacené dividendy obsahují pouze hodnoty skutečné za rok 2018 a plánované za rok 2019. U této položky je zřejmé, že není možné ji vyčíslovat měsíčně, a proto se sleduje pouze ročně. 
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Měsíční cash flow Měsíční výkaz cash flow je uveden v příloze. Tento výkaz se sice měsíčně vyplňuje, ale nějak zásadněji se nerozebírá a neanalyzuje. Sledován je zejména z ročního hle-diska. Tabulka uvedena níže zobrazuje položky měsíčního výkazu cash flow. 
Tabulka 11 Řádková náplň položek v reportu cash flow Výsledek hospodaření běž. období 
Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku Investice včetně finančních investic ZS dlouhodobých úvěrů 

Mezisoučet ZS ostatní (rezerv, ostatních aktiv a pasiv, oprav-ných položek., VJ) ZS zásob ZS pohledávek ZS závazků ZS krátkodobých úvěrů 

Dividendy 

ZS Cash Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ma-
jetku 

Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti Měsíční výkaz cash flow obsahuje tři sloupce. V prvním jsou zobrazeny skutečné hodnoty dosažené za celé minulé období (rok 2018).  Druhý sloupec v případě mě-síce ledna obsahuje skutečné hodnoty za reportované období.  V dalších měsících se 
do tohoto sloupce již hodnoty kumulují, tedy v únoru jsou ve druhém sloupci hod-noty měsíce února i ledna. Poslední sloupec zobrazuje očekávání, v případě ledna jde o očekávání za první čtvrtletí roku 2019. Vzhledem k tomu, že ve druhém sloupci dochází ke kumulaci měsíčních hodnot, a kromě ledna nedochází ke sledování 
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reportu. Doporučené úpravy budou uvedeny v návrhové části této práce. 
Měsíční report výroby Jednotlivé položky reportu jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 12 Řádková náplň položek v plánu výroby Hr. marže (výr.-ZS-vsáz.-odp.-

ko.)[tis. kč] 
Spotřeba materiálu 

Hr. marže/výroba [Kč/t]    výrobní a režijní Hr. marže – ZN [tis. kč]    DHIM Výroba[t]    ostatní 

Prodej[t] Spotřeba energie 

Prodej [Kč] Služby bez oprav 

Prodej [Kč/t]    kooperace 

 - z toho export[t] Náklady na opravy celkem 

 - z toho export [Kč] Osobní náklady 

 - z toho export [Kč/t] Odpisy Spotřeba vsázky[t] Zpracovací náklady [tis. Kč] Spotřeba vsázky [Kč] Spotřeba materiálu 

Spotřeba vsázky [Kč/t]    výrobní a režijní 

 z toho z TŽ[t] (sv)    DHIM 

 z toho z TŽ[Kč] (sv)    ostatní 

 z toho z TŽ[Kč/t] (sv) Spotřeba energie 

 z toho ostatní[t] (sv) Služby bez oprav 

 z toho ostatní [Kč] (sv)    kooperace 

 z toho ostatní [Kč/t] (sv) Náklady na opravy celkem Nákup vsázky[t] Osobní náklady Nákup vsázky [Kč] Odpisy 

Nákup vsázky [Kč/t] Zpracovací náklady [Kč/t] 

 z toho z TŽ[t] (nv) Realizace – spotřeba [Kč/t] 

 z toho z TŽ[Kč] (nv)   

 z toho z TŽ[Kč/t] (nv)   

 z toho ostatní[t] (nv)   

 z toho ostatní [Kč] (nv)   

 z toho ostatní [Kč/t] (nv)   Předváha[kg/t]   

Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti 
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Měsíční report výroby je zároveň prvním, u kterého nejsou brány v potaz pouze pe-něžní jednotky, ale počítá se také s jednotkami naturálními. V případě Šroubárny 
Kyjov jde o tuny, protože právě ty jsou nositeli veškerých nákladů. U položky prodej se dále rozlišuje, kolik tvoří export, a to ve všech jednotkách – tedy v tunách, ko-runách, i tisících korunách za tunu. Stejným způsobem je uvedena spotřeba a nákup vsázky, které se ještě dále dělí na spotřebu a nákup vsázky pro Třinecké železárny 
a na ostatní. Jak je patrné z tabulky, v reportu jsou uvedeny některé položky dvakrát. Konkrétně jde o spotřebu materiálu a energie, služby bez oprav, náklady na opravy, osobní ná-klady a odpisy. Jak ale napovídá řádek s názvem zpracovací náklady, v jednom pří-padě jde o nákladové položky v tisících korunách a v druhém případě jde o hodnoty 

v korunách za tunu. 
Měsíční report prodeje Co se týká jeho struktury, ta je velmi podobná struktuře měsíčního plánu výroby. 
I tento report je úzce spojen s měsíčním výkazem zisku a ztráty. Jak je patrné z celé 
podoby reportu prodeje, který je uveden v příloze, právě u tohoto reportu lze spatřit nejvýraznější nedostatky. Tím hlavním je, že některé jeho části se vůbec nevyplňují. Nejvýznamnějším nedostatkem je z mého pohledu nevyplňování plánů dle skupin výrobků. Plánují se zde pouze výroby a prodeje jako celek, ale uvedené konkrétní skupiny výrobků (vrtule, šrouby, matice, kroužky apod.) rozplánovány nejsou. U těchto položek tedy ztrácí význam i sloupeček, který vyčísluje rozdíl mezi skuteč-ností a plánem. Důvodem tohoto nedostatku je fakt, že obchodníci dodávají pouze celkový plán tržeb, ale nejsou ochotni dodávat plán dle jednotlivých skupin výrobků.  Celý report měsíčního prodeje je uveden v příloze. Konkrétní položky reportu jsou uvedeny níže. 
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Tabulka 13 Řádková náplň položek v plánu prodeje Výroba [t] Kroužky [t] 

Prodej [t] Kroužky [Kč] Prodej [Kč] Kroužky [Kč/t] 

Prodej [Kč/t] Třmeny [Kč/t] 

 - z toho export [t] Vačky [t] 

 - z toho export [Kč] Vačky [Kč] 

 - z toho export [Kč/t] Vačky [Kč/t] 

Vrtule [t] Obrábění LK [t] Vrtule [Kč] Obrábění LK [Kč] Vrtule [Kč/t] Obrábění LK [Kč/t] Šrouby [t] Ostatní [t] Šrouby [Kč] Ostatní [Kč] Šrouby [Kč/t] Ostatní [Kč/t] 

Matice [t]   Matice [Kč]   

Matky [Kč/t]   

Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti Kromě uvedeného report také neobsahuje informace o očekávání na daný rok. Slou-pec vyčíslující rozdíl mezi očekáváním a plánem u výroby a prodeje sice hodnoty obsahuje, avšak tím, že není vyplněné očekávání, ztrácí na svém významu. Dále se zde nevyplňují očekávání na čtvrtletí a je zde tedy uvedena pouze skutečná hodnota za daný měsíc, v tomto případě za měsíc leden.  Doporučení ohledně tohoto reportu 
budou uvedeny v návrhové části. 
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3 Vlastní návrhy řešení 
Z předchozích analýz vyplynula slabá místa. Těmi jsou organizační struktura, způ-sob využívání softwarového nástroje SAP a nedostatky v reportech. Doporučené ná-vrhy řešení jsou tedy rozděleny do tří oblastí. 
3.1 Organizační struktura 

V práci bylo uvedeno, že ve společnosti chybí samostatná pozice controllera, při-čemž odpovědnými pracovníky controllingu jsou vedoucí ekonomicko-provozního úseku a referent cen, kalkulací a nákladů. Společnosti doporučuji, aby pozici samot-ného controllera zavedla a v rámci organizační struktury controllera začlenila přímo pod finančního ředitele. Controller by měl mít umožněn vstup do jakéhokoliv sys-tému. Také by byl nápomocný při řešení problému v rámci reportů. Například u re-
portu prodeje byl jako nedostatek uveden chybějící plán dle jednotlivých skupin vý-robků. Právě jedním z úkolů controllera by mohlo být zhodnocení efektivnosti jed-notlivých skupin výrobků. 

 

Obrázek 7 Návrh změny v organizační struktuře 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat společnosti 

Finanční ředitelVedoucí odboru 
ekonomicko-provozního úsekuVedoucí oddělení IS

Materiálová účetní
Všeobecná účetní

Referent úvěrování 
(finance)

Mzdová účetní
Personalista

Vedoucí oddělení 
informatikaSprávce počítačové sítě 1Správce počítačové sítě 2Archivář (doručovatel)

Referent cen, kalkulací a nákladů Controller
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3.2 Využívání softwarového nástroje SAP Správcem systému je mateřská společnost. Jedním z problémů v této oblasti je právě komunikace se správcem systému. V případě, kdy společnost potřebuje provést ně-jakou úpravu v sestavách v SAPU či něco zprovoznit, musí o to zažádat správce sys-tému. Může se stát, že tyto úpravy jsou nejdříve ze strany mateřské společnosti ana-lyzovány a vyhodnoceny jako nepotřebné, i když by pracovníkům usnadnily práci. Společnosti doporučuji, aby nově přijatý zaměstnance (controller) měl také zna-

losti v oblasti implementace využívaného softwarového nástroje. Tím pádem by si mohla společnost úpravy řešit sama. Toto řešení napomůže zefektivnit pracovní ná-plň ostatních zaměstnanců, kteří pracují v systému SAP. V konečném důsledku může řešení prospět společnosti jako takové, protože tím může dosáhnout celkového ze-fektivnění procesů. Měsíční reporty, které slouží mateřské společnosti, se přenáší do tabulky v Excelu, jejíž struktura je dána mateřskou společností. Skutečnost se přenáší ze SAP a plány a očekávání z měsíčních operativních plánů. Tabulka je strukturována tak, aby pro přenášení skutečnosti bylo možné použít přímo výstupy ze SAPU. V tomto případě bych však společnosti doporučila, aby s mateřskou společností probrala také mož-nost nadefinování nové sestavy, které by kromě přenášení skutečnosti umožňovala také tvoření a přenášení plánovaných hodnot ze SAPU a nemuselo by docházet k do-plňování tabulky manuálně dle operativních plánů. V podstatě by šlo o vytvoření stejného reportu, jen v systému SAP. Tvorbou takové sestavy by mohla pověřit nově přijatého zaměstnance. Možnost přenést celý report ze SAPU by usnadnila práci stá-vajícím zaměstnancům a uvolnila jejich pracovní kapacity, stejně tak by se snížilo riziko chybovosti, které je při manuálním doplňování tabulky poměrně vysoké.  
3.3 Náprava nedostatků v reportech Kromě samostatných reportů spatřuji nedostatky také v jejich předávání. A to pře-devším co se týká měsíčního předávání a konzultování reportů. K předávání a za-účtování controllingových operací dle harmonogramu společnosti dochází pozdě. 



76 Vlastní návrhy řešení 

 

 

Zároveň dnešní doba umožňuje efektivnější konzultace než ty telefonické. Doporu-

čuji, aby společnost reporty konzultovala s mateřskou společností pomocí video-konferencí za účasti zástupců jednotlivých společností. V rámci ní by si každý z fi-nančních ředitelů připravil prezentaci doplněnou grafy, pro lepší znázornění a po-souzení vývoje. Struktura reportů byla popsána v předchozí části práce a samotné reporty jsou uve-
deny v jednotlivých přílohách. Některé reporty mají nedostatky v obsahové stránce, ale většina má nedostatky především z pohledu vizuální stránky. Nejprve bude vě-nována pozornost nedostatkům týkajících se obsahu reportů. Co se týká měsíčního výkazu zisku a ztráty a výkazu rozvahy, zde výrazné nedo-statky nespatřuji. Pomyslný otazník visí nad měsíčním cash flow. Jak již bylo uve-
deno v předchozí části práce, zde se report sice měsíčně tvoří, ale dále se podrobněji 
neanalyzuje ani nesleduje. V dalších měsících dochází ve druhém sloupci reportu ke 
kumulaci hodnot. Tím pádem kromě měsíce ledna není možné sledovat hodnoty za jednotlivé měsíce. Vzhledem k tomu, že společnost report měsíčně tvoří, doporu-

čuji, aby report obohatila o sloupeček, který bude poskytovat informace o peněžních prostředcích za daný měsíc. Zároveň zde bude zachována i kumulace hodnot, jak je 
tomu doposud.  Cash flow obsahuje mimo jiné důležité informace o zdraví podniku, 
a proto si myslím, že kromě měsíčního sledování rozvahy a výsledovky je důležité sledovat i zmíněné peněžní toky. Díky měsíčnímu sledování cash flow také společ-nost získá přehled o tom, zda má dostatek peněžních prostředků na termínované 
platby. V případě, že společnost neuzná sledování cash flow po jednotlivých měsí-cích za žádoucí, doporučuji sledování reportu cash flow alespoň čtvrtletně. Pokud se Šroubárna Kyjov rozhodne pro sledování za delší časové období, nedoporučuji, aby 
report nadále měsíčně tvořila – pokud ho měsíčně nevyhodnocuje, tak je tvorba ta-kového reportu dle mého názoru zbytečná. Dalším měsíčním výkazem je report výroby, jehož celá struktura je uvedena v pří-
loze. Ten kromě peněžních jednotek obsahuje také údaje v jednotkách naturálních, 



Vlastní návrhy řešení  77 konkrétně v tunách. Přesto lze v záhlaví reportu pozorovat závorku, kde je uvedeno „tis. Kč“. Tento údaj je však vzhledem k evidenci položek v tunách nepřesný. Jak je patrné z celé podoby reportu, v jednotlivých řádcích je za každou položkou v zá-vorce uvedeno, o jaké jednotky se jedná – zda jde o údaj v tisících korunách, tunách či tisíci korunách za tunu. Report obsahuje mimo jiné údaje o tzv. zpracovacích ná-kladech, které jsou počítány ze spotřeby materiálu a energie, služeb bez oprav, ná-kladů na opravy, osobních nákladů a odpisů. Jednotlivé položky zpracovacích ná-kladů jsou uvedeny bez jednotky, což působí nepřehledně a na první pohled není zřejmé, v jaké jednotce údaj je.  

Tabulka 14 Návrh změny reportu výroby 

Původní podoba Návrh změny [tis. Kč] 
Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu [tis. Kč] 

   výrobní a režijní    výrobní a režijní 
   DHIM    DHIM 

   ostatní    Ostatní Spotřeba energie Spotřeba energie [tis. Kč] Služby bez oprav Služby bez oprav [tis. Kč] 

   kooperace    Kooperace Náklady na opravy celkem Náklady na opravy celkem [tis. Kč] Osobní náklady Osobní náklady [tis. Kč] 

Odpisy Odpisy [tis. Kč] 

Zpracovací náklady [tis. Kč] 
Zpracovací náklady [tis. Kč] Spotřeba materiálu Spotřeba materiálu [tis. Kč/t] 

   výrobní a režijní    výrobní a režijní 
   DHIM    DHIM 

   ostatní    Ostatní Spotřeba energie Spotřeba energie [tis. Kč/t] Služby bez oprav Služby bez oprav [tis. Kč/t] 

   kooperace    Kooperace Náklady na opravy celkem Náklady na opravy celkem [tis. Kč/t] Osobní náklady Osobní náklady [tis. Kč/t] 

Odpisy Odpisy [tis. Kč/t] 

Zpracovací náklady [Kč/t] 
Zpracovací náklady [tis. Kč/t] 

Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti 
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Jak je patrné z uvedené tabulky, doporučuji, aby společnost Šroubárna Kyjov na příští poradě s vedením mateřské společnosti navrhla úpravy, které usnadní pře-hlednost. Konkrétně, aby každá položka obsahovala údaj, v jaké jednotce je uvedena. Stávající zaměstnanci vyhotovující reporty jsou na podobu reportu sice již zvyklí, 
a tak vědí, o jaké jednotky se jedná. V budoucnu však tato úprava může pomoci no-vým zaměstnancům a každému, kdo se s reportem setká poprvé.  Jako poslední je vykazován měsíční report prodeje. Ten je uveden v příloze. V před-chozí části byl nastíněn hlavní problém tohoto reportu. Konkrétně jde o plánování tržeb pro jednotlivé skupiny výrobků, tzv. KMAT. Těmito skupinami jsou vrtule, šrouby, matice, kroužky, třmeny, vačky, obrábění a ostatní. Tato nepřesnost je způ-sobena skutečností, že obchodníci dodávají pouze celkové tržby a nedodávají tržby za jednotlivé položky. S reportem tedy z větší části nejde moc pracovat, neposkytuje ani příliš mnoho informací a více jako polovina údajů se v reportu nevyplňuje. V re-portu také chybí údaje o očekávání na celý rok, tudíž ztrácí význam i sloupec, který má vyčíslovat rozdíl mezi očekáváním a plánem. Stejně tak v reportu chybí čtvrtletní výhled a jsou uvedeny pouze skutečné hodnoty za měsíc leden. Vzhledem k uvede-nému je efektivita takového reportu při nejmenším diskutabilní. Doporučuji proto společnosti, aby na nejbližší poradě tento nedostatek začala intenzivně řešit. Rozli-šováním tržeb dle skupin výrobků společnost dosáhne spolehlivějších informací. Zejména z hlediska výpočtů rentability by bylo přesnější provádět výpočty dle jed-notlivých skupin výrobků. Pomocí tohoto rozlišení bude možné také dosáhnout přesnějšího plánování, než je tomu doposud. Bylo by tedy vhodné zajistit dodávání přesných informací o plánovaných tržbách od obchodníků za jednotlivé skupiny vý-robků. Dále by bylo žádoucí zajistit, aby byly hodnoty dle jednotlivých skupin vý-robků navedeny do systému SAP a byl zde vytvořen takový report, který by odpoví-dal uvedené struktuře, ovšem se všemi hodnotami. S implementací takového řešení by mohl ve společnosti pomoci nový pracovník, který byl navržen v první kapitole této části práce. 



Vlastní návrhy řešení  79 Co se týká celkové podoby reportů, i zde je možné setkat se s několika nedostatky. Přestože tabulky obsahují velký počet číselných informací, dochází jen zřídka kdy 
k odlišení těchto informací v podobě zvýraznění. V první fázi společnosti doporu-

čuji rozlišování naplnění plánu. Jednou z možností je v případě neplnění plánu tuto informaci vyhodnotit a číslo zaznačit červeně. Tím bude docíleno snadnější orien-

tace v tabulkách. Při řešení nesrovnalostí bude možné lépe se zaměřit na problema-tické oblasti. Jedním z možných způsobů, jak tohoto docílit, je nastavení podmíně-ného formátování. Všechny reporty, s výjimkou cash flow, mají velmi podobnou strukturu. Jejich po-

doba je uvedena v jednotlivých přílohách. Dle mého názoru obsahují tyto reporty příliš mnoho informací, a to zejména ve sloupcích. V reportech také působí nepře-hledně první sloupce, které shrnují skutečnost a plán daného měsíce v aktuálním 
a minulém období. Konkrétní položky, kterých se čísla týkají, jsou uvedeny až za tě-
mito sloupci. U položek, které se nevykazují z důvodu neexistence ve společnosti – například nákup a prodej zboží – je možné se setkat s tím, že v některých sloupcích jsou předepsané nulové hodnoty a některé sloupce jsou prázdné. Přestože to může působit jako maličkost, tak to má zajisté vliv na vizuální stránku reportu a bylo by vhodnější postup vykazování takových skutečností sjednotit. Reporty také mimo jiné obsahují shrnutí vývoje za čtvrtletí – uvádějí skutečnost v daném čtvrtletí minu-lého roku, plán a očekávání aktuálního roku a vyčíslují rozdíl mezi očekáváním a plá-
nem v daném čtvrtletí. Zároveň obsahují očekávání vývoje dle jednotlivých měsíců 
z tohoto čtvrtletí.  Na základě výše uvedeného společnosti doporučuji souhrnný vývoj za čtvrtletí 
v rámci měsíčního reportu vynechat a v případě potřeby tvořit kvartální reporty 
a výhledy, které tyto informace budou obsahovat. Tím pádem by ve výkazech ubyly další čtyři sloupce, které by pomohly ke zlepšení orientace. Zachován by byl jen čtvrtletní výhled po jednotlivých měsících. Na základě uvedených nedostatků navr-huji úpravu reportů, kterou zobrazuje tabulka uvedená níže. Ukázka se týká části 
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výkazu zisku a ztráty, ale vzhledem ke zmiňované podobnosti reportů by úprava 
v jiných částech vypadala obdobně.   Společnosti také doporučuji zvážit uvádění loňské skutečnosti v plánu. Na základě loňské skutečnosti a strategie společnosti byl již vytvořený plán. Stejně tak je v re-portech matoucí značení plán a očekávání. Dle reportů jde totiž o stejné hodnoty, přitom jednou se hodnota značí jako očekávání a jindy jako plán. Doporučuji tedy označení sjednotit a v reportech používat pouze plán namísto očekávání. Navržená podoba reportu je uvedena níže.  

Tabulka 15 Návrh úpravy reportů 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Leden Čtvrtletní výhled 

(v tis. Kč) 2019 2019 ∆ Leden únor březen 

  Plán Skut. Skut. - Plán Skut. Plán Plán 

Spotřeba materiálu 41 837 49 999 8 162 49 999 52 712 50 176 

  - suroviny 36 825 43 673 6 848 43 673 46 513 43 681 

  - odpad -1 145 -1 300 -155 -1 300 -1 500 -1 400 

  - výrobní a režijní materiál 5 058 5 476 418 5 476 5 725 5 795 

  - materiál na opravy 370 1 450 1 080 1 450 1 200 1 300 

  - žáromateriál 0 0 0 0 0 0 

  - DHIM 518 500 -18 500 554 570 

  - ostatní materál 211 200 -11 200 220 230 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti Také společnosti doporučuji, aby zvážila možnosti zavedení procesního řízení, tedy aby zvážila možnosti reportovat dle jednotlivých zakázek. Takové reporty by mohly být tvořeny měsíčně v softwaru SAP a obsahovaly by jak oblast nákladů, tak i vý-nosů. Měsíčně by zde byl uveden plán, skutečnost a porovnání skutečnosti a plánu. 
V SAPU by tedy ve výsledku mělo být možné sledovat tržby i náklady dle skupin vý-robků a po rozkliknutí v rámci reportu by měly být vidět také informace o hospo-dářském středisku.  Níže bude uveden návrh takového měsíčního reportu. Vzhledem 
k tomu, že nákladových položek je v reportech běžně více, ale struktura by byla 



Vlastní návrhy řešení  81 obdobná, bude v návrhu uvedena pouze jedna nákladová položka a jedna výnosová položka.  
Tabulka 16 Návrh nového reportu 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. 
(v tis. Kč) 

Leden 

2019 2019 ∆ Plán Skut. Skut. - Plán 

Spotřeba materiálu       

  - Vrtule      

  - Šrouby      

  - Matice      

  - Kroužky      

  - Třmeny       

  - Vačky      

  - Obrábění      

  - Ostatní       

Tržby z prodeje výrobků a služeb       

  - Vrtule 
     

  - Šrouby 
     

  - Matice 
     

  - Kroužky 
     

  - Třmeny       

  - Vačky 
     

  - Obrábění      

  - Ostatní       

Zdroj: vlastní zpracování na základně dat společnosti 
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4 Závěr Cílem této závěrečné práce bylo za pomoci analytických metod provést rozbor 
a zhodnocení stávajícího stavu reportingu ve společnosti Šroubárna Kyjov, 
spol. s r.o. a zjistit jeho případné nedostatky. Závěrečná práce byla rozdělena na tři části. První část se věnovala teoretickým po-znatkům. Jako zdroj pro zpracování této části posloužily prameny odborné litera-tury, které byly doplněny relevantními elektronickými zdroji. Na začátku této části byl popsán pojem controlling, a také funkce samotného controllera. Dále byl popsán reporting, včetně jeho členění a požadavků, které jsou na něj kladeny. Pozornost byla věnována také informačnímu systému, jeho tvorbě a vztahu s reportingem. Vy-hotovení této části posloužilo jako základ pro zpracování následujících částí. Druhá část práce se zabývala analýzou současného stavu. Nejdříve byla charakteri-zována samostatná společnost. Následovala analýza vnějšího a vnitřního prostředí. 
V rámci analýzy vnějšího prostředí byl využit Porterův model pěti sil. Pro analýzu vnitřního prostředí byla použita analýza „7 S“ faktorů. Následně byla provedena fi-nanční analýza. Na základě uvedených analýz byly zjištěny silné a slabé stránky, pří-ležitosti a hrozby, a tyto výsledky byly shrnuty v rámci SWOT analýzy. V rámci druhé části diplomové práce byla také provedena analýza reportů. Především byly popsány informace, které jsou v reportech obsaženy a byla nastíněna podoba jed-notlivých reportů. Třetí část práce byla částí návrhovou. Na základě nedostatků, které vyplynuly z ana-lýzy současného stavu společnosti, byla navržena jednotlivá doporučení, která se rozdělila do třech skupin. Tato doporučení byla navržena tak, aby společnosti po-

mohla dosáhnout zkvalitnění analyzovaných reportů. Díky těmto doporučením 
bude možné dosáhnout efektivnějšího využívání informací obsažených v reportech a zároveň díky nim došlo k naplnění cíle diplomové práce. 
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Příloha I Výkaz zisku a ztráty za leden 2019 

Leden [tis. Kč] Rok   01.-03.       
2018 2019 2019   Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. 2018 2019 2019   leden únor březen 

Skut. Plán Skut. 
Skut. 
- Plán 

  Skut. Plán Oč. Oč. - Plán Skut. Oč. Oč. 

67 106 78 975 85 550 6 575 Tržby z prodeje výrobků a služeb 227 565 250 239 258 670 8 431 85 550 85 550 87 570 

66 
686 

78 
440 

85 
000 6 560    - výrobky 

226 
024 

248 
580 

257 
000 8 420 

85 
000 85 000 87 000 

421 535 550 15   - služby 1 542 1 659 1 670 11 550 550 570 
      0 Tržby za prodej zboží     0 0       

55 433 54 216 63 577 9 361 Výkonová spotřeba 170 480 173 761 193 930 20 169 63 577 66 352 64 001 

      0 Náklady na prodané zboží     0 0       
43 480 41 837 49 999 8 162 Spotřeba materiálu 133 620 134 036 152 887 18 851 49 999 52 712 50 176 

38 
719 

36 
825 

43 
673 6 848   - suroviny 

116 
035 

116 
020 

133 
867 17 847 

43 
673 46 513 43 681 

-1 281 -1 145 -1 300 -155   - odpad -3 882 -3 611 -4 200 -589 -1 300 -1 500 -1 400 
4 776 5 058 5 476 418   - výrobní a režijní materiál 16 653 16 064 16 996 932 5 476 5 725 5 795 

830 370 1 450 1 080   - materiál na opravy 3 369 3 267 3 950 683 1 450 1 200 1 300 
    0 0   - žáromateriál     0 0 0 0 0 

312 518 500 -18   - DHIM 930 1 632 1 624 -8 500 554 570 
125 211 200 -11   - ostatní materál 515 663 650 -13 200 220 230 

3 876 3 885 5 450 1 565 Spotřeba energie 11 579 12 058 15 400 3 342 5 450 4 960 4 990 
8 077 8 494 8 128 -366 Služby 25 281 27 667 25 643 -2 024 8 128 8 680 8 835 

521 266 350 84   - opravy a udržování 1 824 2 204 1 300 -904 350 400 550 
1 059 1 199 1 300 101   - přepravné 3 177 3 774 3 910 136 1 300 1 300 1 310 

108 92 95 3   - likvidace odpadu 243 275 275 0 95 90 90 
6 389 6 938 6 383 -555   - ostatní služby 20 038 21 414 20 158 -1 256 6 383 6 890 6 885 
3 866 4 050 3 500 -550      z toho: kooperace 12 313 12 750 11 500 -1 250 3 500 4 000 4 000 

-8 384   -4 925 
-4 

925 
Změna stavu zásob vlastní čin-
nosti -4 792   -15 834 -15 834 -4 925 -6 732 -4 177 

-2 381 -2 069 -2 550 -481 Aktivace -7 244 -7 115 -7 280 -165 -2 550 -2 230 -2 500 

22 439 26 828 29 448 2 620 Přidaná hodnota 69 121 83 593 87 854 4 261 29 448 28 160 30 246 
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Leden [tis. Kč] Rok   01.-03.       
2018 2019 2019   Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. 2018 2019 2019   leden únor březen 

Skut. Plán Skut. 
Skut. 
- Plán 

  Skut. Plán Oč. Oč. - Plán Skut. Oč. Oč. 
12 873 17 063 16 976 -87 Osobní náklady 43 393 51 188 51 907 719 16 976 17 445 17 486 
9 203 12 268 12 215 -53   - mzdové náklady 31 201 36 805 37 380 575 12 215 12 565 12 600 
8 996 11 868 10 500 -1 368      z toho mzdové bez OON 27 482 35 605 32 100 -3 505 10 500 10 800 10 800 

3 670 4 794 4 761 -33   - soc. zab., zdr. poj. a ost. nákl. 12 192 14 383 14 527 144 4 761 4 880 4 886 
    0 0      z toho: náklady na AZ     0 0 0 0 0 

5 287 5 566 5 566 0 Úpravy hodnot -trvalé (odpisy) 15 945 16 664 16 664 0 5 566 5 552 5 546 
    0 0 Úpravy hodnot -ostatní (OP)     0 0 0 0 0 

418 250 260 10 Saldo z prodeje majetku a mat. 917 750 750 0 260 230 260 
108 87 87 0 Daně a poplatky 280 262 262 0 87 87 87 

    0 0 Saldo rezervy a KNPO     0 0 0 0 0 
-474 -329 -339 -10 Saldo jiné prov. výnosy a náklady -847 -1 058 -1 057 1 -339 -344 -374 

4 115 4 033 6 740 2 707 Provozní výsledek hospodaření 9 574 15 172 18 714 3 542 6 740 4 961 7 013 

    0 0 Dividendy     0 0 0 0 0 
    0 0 Výnosové úroky     0 0 0 0 0 

86 107 107 0 Nákladové úroky 283 298 298 0 107 99 92 
-2 593 -16 -16 0 Saldo zbývající fin. výnosy a náklady -1 551 -49 -49 0 -16 -16 -17 
-2 679 -123 -123 0 Finanční výsledek hospodaření -1 833 -347 -347 0 -123 -115 -109 

      0 Daň z příjmu splatná 2 223   2 589 2 589     2 589 
      0 Daň z příjmu odložená 2   821 821     821 

1 436 3 910 6 617 2 707 Výsledek hosp. před zdaněním 7 740 14 825 18 367 3 542 6 617 4 846 6 904 

1 436 3 910 6 617 2 707 Výsledek hospodaření po zdanění 5 515 14 825 14 957 132 6 617 4 846 3 494 

                        
9 402 9 599 12 306 2 707 EBITDA 25 518 31 836 35 378 3 543 12 306 10 514 12 559 

1,8% 4,8% 7,1% 7,3% ROS   [%] 3,2% 5,8% 6,5% 0,8% 7,1% 5,1% 7,3% 

      Investice   [tis. Kč] 44 592 16 260 16 260 0       
      Prům. ev. přep. stav. zam.   [osob] 350 377 387 10       

      

Prům. ev. přep. stav. agen. zam.   
[osob]      0       

      Prům. výdělek na zam.   [Kč/měs] 26 205 31 481 27 649 -3 832       

      Zůstat. cena prod. majetku       0       
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Příloha II Rozvaha za leden 2019 

[tis. Kč] 31.01.18 31.12.18 31.01.19 31.12.19 31.03.19 Δ leden únor březen 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Skut. Skut. Skut. Plán Oč. 
01.19 - 

01.18 
Skut. Oč. Oč. 

Aktiva celkem 879 449 919 196 916 535 885 678 948 653 37 085 916 535 948 242 948 653 

Dlouhodobý majetek 460 102 483 448 478 000 494 737 483 044 17 898 478 000 476 216 483 044 

   nehmotný majetek 439 323 312 507 291 -127 312 302 291 

   hmotný majetek 459 663 483 125 477 688 494 230 482 753 18 025 477 688 475 914 482 753 

   finanční majetek         0 0       

Oběžná aktiva 419 348 435 749 438 535 390 941 465 609 19 187 438 535 472 026 465 609 

Zásoby 238 343 247 766 252 147 234 044 263 742 13 804 252 147 255 333 263 742 

   materiál 149 596 171 062 168 290 156 556 159 850 18 694 168 290 160 004 159 850 

   nedokončená výroba a polotovary 35 781 28 068 38 873 34 000 52 423 3 092 38 873 48 208 52 423 

   hot. výrobky a zboží 52 966 48 636 44 984 43 488 51 469 -7 983 44 984 47 121 51 469 

Pohledávky 152 276 181 550 182 084 153 000 200 000 29 808 182 084 209 388 200 000 

   Dlouhodobé pohledávky 8 5 5   0 -2 5 5   

   Krátkodobé pohledávky 150 259 179 447 179 856 152 500 199 000 29 597 179 856 207 847 199 000 

   Časové rozlišení 2 009 2 098 2 223 500 1 000 214 2 223 1 536 1 000 

Krátkodobý finanční majetek         0 0     0 

Peněžní prostředky 28 728 6 432 4 303 3 897 1 867 -24 425 4 303 7 305 1 867 
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Pasiva celkem 879 449 919 196 916 535 885 679 948 653 37 085 916 535 948 242 948 653 

Vlastní kapitál 670 982 683 399 690 288 
685 
322 701 828 19 306 690 288 699 517 701 828 

Základní kapitál 140 000 140 000 140 000 
140 
000 140 000 0 140 000 140 000 140 000 

  Ážio a kapitálové fondy         0 0       

Fondy ze zisku 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0 14 000 14 000 14 000 

Výsledek hospodaření min. let 515 545 483 545 529 399 
488 
581 529 399 13 854 529 399 529 399 529 399 

Výsledek hospodaření běž. období 1 436 45 854 6 888 42 740 18 429 5 452 6 888 16 118 18 429 

Cizí zdroje 208 468 235 797 226 247 
200 
357 246 825 17 779 226 247 248 725 246 825 

Rezervy 700       2 500 -700   2 500 2 500 

Závazky 207 768 235 797 226 247 
200 
357 244 325 18 479 226 247 246 225 244 325 

   Dlouhodobé závazky 58 089 97 900 112 422 
105 
357 110 325 54 333 112 422 111 102 110 325 

      z toho závazky k úvěrovým institu-
cím 25 362 58 087 72 608 58 089 69 968 47 246 72 608 71 288 69 968 

   Krátkodobé závazky 149 679 137 892 113 825 95 000 134 000 -35 854 113 825 135 123 134 000 
     z toho závazky k úvěrovým institu-
cím 65 953 15 842     8 000 -65 953   15 378 8 000 

   Časové rozlišení   5     0 0     0 

                    

Běžná likvidita  2,8  3,2  3,9  4,1 3,5 1,1       

Zadluženost 23,7% 25,7% 24,7% 22,6% 26,0% 1,0%       

ROCE   7,6%   7,4%           

Vyplacené dividendy   -32 000   -35 000           
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Příloha III Cash flow za leden 2019 

CashFlow                                                                                [tis. Kč]     01.-12./18 01.-01./19 01.-03./19 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Skut. Skut. Oč. 

Výsledek hospodaření běž. období 45 854 -3 426 18 429 

Odpisy nehmot. a hmot. inv. maj. 60 486   16 664 

Investice včetně fin. investic -78 387 743 -16 260 

ZS dlouhodobých úvěrů 33 170 15 842 11 881 

Mezisoučet 61 123 13 159 30 714 

ZS ostatní (rezerv, ost. aktiv a pasiv, opr. pol., VJ) -632   2 500 

ZS zásob -4 988 23 030 -15 976 

ZS pohledávek -27 660 16 056 -18 450 

ZS závazků 39 796 -43 055 4 489 

ZS krátkodobých úvěrů -46 919 -6 662 -7 842 

Dividendy -32 000 -3 426 0 

ZS Cash -11 280 -899 -4 565 
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Příloha IV Report výroba za leden 2019 

Leden [tis. Kč] Rok   01.-03.         

2018 2019 2019   
Šroubárna Kyjov, 

spol. s r.o. 
2018 2019 2019   leden únor  březen 

Skut. Plán Skut. 
Skut. - 

Plán   
Skut. Plán Oč. Oč. - 

Plán 
Skut. Oč. Oč. 

33 766 38 711 52 233 13 522 
Hr. marže (výr.-ZS-
vsáz.-odp.-ko.) [tis. kč] 106 350 123 421 131 667 8 246 44 052 42 719 44 896 

16 265 20 880 22 749 1 870 
Hr. marže/výroba                           
[Kč/t] 17 971 21 126 19 728 -1 398 20 207 19 471 19 520 

1 477 1 596 9 732 8 136 
Hr. marže - ZN               
[tis. kč] 997 6 968 10 333 3 365 3 806 2 383 4 144 

                       

2 076 1 854 2 296 442 Výroba  [t] 5 918 5 842 6 674 832 2 180 2 194 2 300 

1 659 1 854 2 279 425 Prodej  [t] 5 902 5 842 6 530 688 2 194 2 159 2 177 

66 686 78 440 96 177 17 737 Prodej  [Kč] 226 024 248 580 257 000 8 420 85 000 85 000 87 000 

40 197 42 309 42 201 -107 Prodej  [Kč/t] 38 296 42 550 39 357 -3 194 38 742 39 370 39 963 

1 526 1 616 1 945 329  - z toho export  [t] 5 266 5 092 5 774 682 2 014 1 907 1 853 

58 422 64 012 77 661 13 649  - z toho export  [Kč] 189 403 202 857 215 000 
12 

143 75 000 71 000 69 000 

38 284 39 611 39 929 317  - z toho export  [Kč/t] 35 967 39 838 37 236 -2 602 37 239 37 231 37 237 

                0       

2 299 2 090 2 941 851 Spotřeba vsázky  [t] 6 776 6 584 7 623 1 039 2 493 2 639 2 491 

38 719 36 825 52 165 15 340 Spotřeba vsázky  [Kč] 116 035 116 020 133 867 
17 

847 43 673 46 513 43 681 

16 842 17 619 17 737 118 
Spotřeba vsázky  
[Kč/t] 17 124 17 622 17 561 -61 17 518 17 625 17 536 

2 063 1 854 2 655 801  z toho z TŽ  [t] (sv) 6 141 5 842 6 883 1 041 2 253 2 399 2 231 

33 227 30 924 44 332 13 408  z toho z TŽ  [Kč] (sv) 99 882 97 429 115 327 
17 

898 37 663 40 498 37 166 

16 106 16 680 16 698 18  z toho z TŽ  [Kč/t] (sv) 16 265 16 677 16 755 78 16 717 16 881 16 659 

236 236 286 50  z toho ostatní  [t] (sv) 635 742 740 -2 240 240 260 

5 492 5 901 7 833 1 932 
 z toho ostatní  [Kč] 
(sv) 16 153 18 591 18 540 -51 6 010 6 015 6 515 

23 271 25 003 27 388 2 385 
 z toho ostatní  [Kč/t] 
(sv) 25 438 25 055 25 054 -1 25 042 25 063 25 058 

                0       

1 738 2 051 2 471 420 Nákup vsázky  [t] 5 967 6 471 8 374 1 903 2 394 3 180 2 800 

28 603 35 825 42 782 6 957 Nákup vsázky  [Kč] 99 857 113 020 135 900 
22 

880 37 300 51 700 46 900 

16 457 17 467 17 314 -153 Nákup vsázky  [Kč/t] 16 735 17 466 16 229 -1 237 15 581 16 258 16 750 

1 657 1 815 2 372 557  z toho z TŽ  [t] (nv) 5 434 5 729 7 894 2 165 2 334 2 940 2 620 

26 684 29 924 39 903 9 979  z toho z TŽ  [Kč] (nv) 86 477 94 429 124 500 
30 

071 36 000 46 500 42 000 

16 104 16 487 16 823 336  z toho z TŽ  [Kč/t] (nv) 15 914 16 483 15 771 -711 15 424 15 816 16 031 

81 236 99 -137  z toho ostatní [t] (nv) 533 742 480 -262 60 240 180 

1 919 5 901 2 879 -3 022 
 z toho ostatní [Kč] 
(nv) 13 380 18 591 11 400 -7 191 1 300 5 200 4 900 

23 691 25 003 29 081 4 077 
 z toho ostatní  [Kč/t] 
(nv) 25 103 25 055 23 750 -1 305 21 667 21 667 27 222 

1 085 1 085 1 081 -4 Předváha  [kg/t] 1 073   1 085 1 085 1 084 1 085 1 085 
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Leden [tis. Kč] Rok   01.-03.       

2018 2019 2019   
Šroubárna Kyjov, 

spol. s r.o. 
2018 2019 2019 

  
leden únor březen 

Skut. Plán Skut. 
Skut. 

- Plán   
Skut. Plán Oč. Oč. - 

Plán 
Skut. Oč. Oč. 

5 212 5 787 7 193 1 405 Spotřeba materiálu 18 098 18 359 19 270 911 6 176 6 499 6 595 

4 776 5 058 6 491 1 433    výrobní a režijní 16 653 16 064 16 996 932 5 476 5 725 5 795 

312 518 504 -14    DHIM 930 1 632 1 624 -8 500 554 570 

125 211 197 -13    ostatní 515 663 650 -13 200 220 230 

3 876 3 885 5 527 1 642 Spotřeba energie 11 579 12 058 15 400 3 342 5 450 4 960 4 990 

7 556 8 228 9 138 909 Služby bez oprav 23 457 25 463 24 343 
-1 

120 7 778 8 280 8 285 

3 866 4 050 4 874 824    kooperace 12 313 12 750 11 500 
-1 

250 3 500 4 000 4 000 

1 351 636 3 053 2 417 
Náklady na opravy 
celkem 5 190 5 471 5 250 -221 1 800 1 600 1 850 

12 873 
17 

063 
17 

431 369 Osobní náklady 43 393 51 188 51 907 719 
16 

976 
17 

445 
17 

486 

5 287 5 566 5 033 -533 Odpisy 15 945 16 664 16 664 0 5 566 5 552 5 546 

36 155 
41 

165 
47 

374 6 209 
Zpracovací ná-
klady  [tis. Kč] 

117 
665 

129 
202 

132 
834 3 631 

43 
746 

44 
336 

44 
752 

            

2 511 3 122 3 133 11 Spotřeba materiálu 3 058 3 143 2 887 -255 2 833 2 962 2 867 

2 300 2 728 2 827 99    výrobní a režijní 2 814 2 750 2 547 -203 2 512 2 609 2 520 

150 280 220 -60    DHIM 157 279 243 -36 229 253 248 

60 114 86 -28    ostatní 87 113 97 -16 92 100 100 

1 867 2 096 2 407 312 Spotřeba energie 1 957 2 064 2 307 243 2 500 2 261 2 170 

3 640 4 438 3 980 -458 Služby bez oprav 3 964 4 359 3 647 -711 3 568 3 774 3 602 

1 862 2 184 2 123 -62    kooperace 2 081 2 182 1 723 -459 1 606 1 823 1 739 

651 343 1 330 987 
Náklady na opravy 
celkem 877 936 787 -150 826 729 804 

6 201 9 203 7 592 
-1 

611 Osobní náklady 7 332 8 762 7 777 -984 7 787 7 951 7 603 

2 547 3 002 2 192 -810 Odpisy 2 694 2 852 2 497 -356 2 553 2 531 2 411 

17 416 
22 

203 
20 

633 
-1 

570 
Zpracovací ná-
klady  [Kč/t] 19 883 22 116 19 903 

-2 
213 

20 
067 

20 
208 

19 
457 

23 355 
24 

689 
24 

464 -225 
Realizace-Spotřeba 
[Kč/t] 21 172 24 929 21 796 

-3 
133 

21 
224 

21 
745 

22 
428 

    prodej-spotřeba vsázky  
 

 

 

 

 



98  

 

 

Příloha V Report prodeje za leden 2019 

Leden [tis. Kč] Rok   01.-03.         

2018 2019 2019 
  

Šroubárna Kyjov, 
spol. s r.o. 

2018 2019 2019 
  

leden únor březen 

Skut. Plán Skut. 
Skut. - 

Plán   
Skut. Plán Oč. Oč. - Plán Skut. Oč. Oč. 

45 822 35 679 62 015 26 336 Výroba  [t] 116 945 112 409   -112 409 54 844     

1 659 1 854 2 279 425 Prodej  [t] 5 902 5 842   -5 842 2 280     

66 686 78 440 96 177 17 737 Prodej  [Kč] 226 024 248 580   -248 580 90 573     

40 197 42 309 42 201 -107 Prodej  [Kč/t] 38 296 42 550   -42 550 39 725     

1 526 1 616 1 945 329  - z toho export  [t] 5 266 5 092   -5 092 2 103     

58 422 64 012 77 661 13 649 
 - z toho export  
[Kč] 189 403 202 857   -202 857 81 427     

38 284 39 611 39 929 317 
 - z toho export  
[Kč/t] 35 967 39 838   -39 838 38 719     

968   1 437 1 437 Vrtule  [t] 3 841       1 471     

30 757   44 597 44 597 Vrtule  [Kč] 113 135       43 360     

31 774   31 035 31 035 Vrtule  [Kč/t] 29 455       29 477     

219   318 318 Šrouby  [t] 667       217     

9 346   15 053 15 053 Šrouby  [Kč] 30 454       7 933     

42 676   47 336 47 336 Šrouby  [Kč/t] 45 658       36 558     

95   120 120 Matice  [t] 307       104     

3 793   5 463 5 463 Matice  [Kč] 13 071       4 667     

39 926   45 525 45 525 Matky  [Kč/t] 42 577       44 875     

146   148 148 Kroužky  [t] 430       187     

5 567   6 606 6 606 Kroužky [Kč] 16 875       8 254     

38 130   44 635 44 635 Kroužky  [Kč/t] 39 244       44 139     

        Třmeny  [Kč/t]               

110   195 195 Vačky  [t] 346       187     

9 288   18 134 18 134 Vačky  [Kč] 30 056       17 200     

84 436   92 995 92 995 Vačky  [Kč/t] 86 867       91 979     

22   19 19 Obrábění LK  [t] 54       33     

3 991   3 516 3 516 Obrábění LK  [Kč] 9 580       5 721     
181 
409   

185 
053 185 053 Obrábění LK  [Kč/t] 177 407       

173 
364     

99   42 42 Ostatní  [t] 257       81     

3 944   2 808 2 808 Ostatní  [Kč] 12 853       3 438     

39 838   66 857 66 857 Ostatní  [Kč/t] 50 012       42 444     

 


