
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV   

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUT OF FINANCES 
 

  

REPORTING VYBRANÉ FIRMY 
REPORTING IN THE SELECTED FIRM 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   PETR BLAŽEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  ING. HELENA HANUŠOVÁ, CSC. 
SUPERVISOR 

BRNO 2011    



 

 

   



 

 

    



 

 

Abstrakt: 

Bakalářská práce se zabývá oblastí reportingu ve firmě SENAGRO a.s. V teoretické 

části vysvětluje pojem reporting a související teoretická východiska. V praktické části je 

popsán reporting společnosti. Cílem práce je zkvalitnění reportingu a lepší 

informovanost řídících pracovníků. 
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Abstract: 

This bachelor thesis deals with area of reporting in the SENAGRO a.s. In the theoretic 

part the conception of reporting and related theoretical principles are explained. 

Practical part describes reporting in the company. The aim of the thesis is to improve 

company reporintg a better process of informing  managers in the company. 
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Úvod 

Pro svoji bakalářskou práci jsem vybral téma reportingu. Reporting se zabývá prací 

s informacemi v podnikovém prostředí. Právě v dnešní době můţeme toto téma 

povaţovat za opravdu aktuální. Pro toto tvrzení jsou dva důvody.  

Prvním důvodem je hospodářská krize. Jedna právě doznívá a další, kterou by mohly 

způsobit státní bankroty, uţ klepe na dveře. Pokles poptávky spojený s krizí tak klade 

na podniky stále vyšší nároky a zvyšuje konkurenční tlaky na trhu. To samozřejmě 

neustále zvyšuje poţadavky na kvalitu, mnoţství a včasnost informací, které slouţí jako 

podklad pro rozhodování řídících pracovníků. A jak se ukázalo během současné krize, 

jsou správné a včasné informace právě ten faktor, který pomáhá podniku obstát 

v konkurenčním boji a přeţít. 

Dalším důvodem je zkreslování informací a nepřesnost finančního účetnictví. Jako 

příklad si můţeme uvést krachy velkých firem jako například Enron nebo WorldCom, 

které i přesto, ţe byly auditovány předními světovými poradenskými společnostmi, 

dokázali dlouhodobě vykazovat úplně jiný hospodářský výsledek, neţ jaký odpovídal 

skutečnosti, a dokonale tak zmátly nejen veřejnost a akcionáře, ale i některé vlastní 

manaţery, kteří do podvodů nebyli zasvěceni. Jednou z příčin selhávání finančního 

účetnictví je současná snaha o co největší moţnosti srovnávání jednotlivých firem 

v globálním prostředí. Vyšší moţnosti srovnávání logicky vedou ke zobecňování 

principů účetnictví a tedy k niţší vypovídací schopnosti, proto se finanční účetnictví 

stává informační základnou spíše pro veřejnost nebo některé externí kontrolní orgány. 

Pro řídící pracovníky je nezbytné, aby finanční účetnictví bylo doplněno o efektivním 

reporting, který supluje většinu nedostatků finančního účetnictví. 

Úkolem první části této práce je seznámení s problematikou reportingu. Je zde popsána 

historie reportingu, význam pojmu, základní skupiny uţivatelů, kteří reporting vyuţívají 

a základní ukazatele a metody zpracování informací pro reporting. Ve druhé části je pak 

rozebrána problematika reportingu společnosti Senagro a.s., zemědělského podniku, 

který se zabývá především produkcí a zpracováním brambor, a zhodnocení stávající 

situace reportingu v podniku.  
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Cílem práce bylo nejprve definovat slabá místa podnikového reportingu, která zatím 

nejsou na první pohled úplně zřetelná, ale do budoucna by mohla znamenat zbytečné 

problémy a komplikace. Dále pak najít slepá místa, tedy důleţité informace, které by 

mohly pomoct řídícím pracovníkům v lepším rozhodování, ale dosud nebyly zařazeny 

do podnikového reportingu. A po určení těchto nedostatků implementovat teoretické 

poznatky popsané v první části práce, do podnikového reportingu. Výsledkem by tedy 

mělo být odstranění výše uvedených nedostatků a zkvalitnění reportingu, tak aby 

informace v něm uvedené mohly slouţit jako kvalitní podklad pro řízení podniku. 
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Teoretická východiska 

1. Controlling 

Pojem controlling je odvozen od anglického slova „to control“, které je překládáno jako 

kontrolovat, řídit nebo ovládat. Ve skutečnosti je ale controlling chápán jako souhrn 

nástrojů vedoucích ke zkvalitnění a zefektivnění řídícího procesu ve firmě. K tomuto 

slouţí souhrn nástrojů a ukazatelů, u kterých je zjišťován rozdíl mezi „ideálním“ stavem 

odpovídajícím oboru podnikání a velikosti daného podniku a stavem skutečným. Dále 

controlling zjišťuje důleţitost těchto odchylek, hledá jejich příčiny, navrhuje opatření 

k nápravě a případně přehodnocuje podnikové cíle. Právě analýza odchylek a příčin 

jejich vzniku je základním kamenem celého systému. 
1
 

1.1 Vznik a vývoj controllingu 

Vznik controllingu je datován na přelom 19. a 20. století ve výrobních a dopravních 

podnicích (např. Acheson, Topeka & Santa Fe Railway System, General Electric 

Company a Ford Motor Company). Úlohou controllera byl v té době hlavně dozor a 

správa finančních záleţitostí. Velkým rozvojem prošel controlling v době velké 

hospodářské krize na konci 20. a na začátku 30. let 20. století, kdy prakticky všechny 

firmy měly problém s odbytem a kdy kaţdá sebemenší konkurenční nevýhoda mohla 

způsobit zánik celé společnosti. Proto byly firmy nuceny přehodnotit dosavadní 

způsoby vnitropodnikového řízení. Díky většímu důrazu na controlling přibyly 

controllerům i další úlohy jako příprava pro plánování a rozhodování, tvorba 

metodického aparátu pro kontrolu dosahování podnikových cílů a poradenství pro 

vedoucí pracovníky. 
22

 

Zlaté časy controllingu nastaly v 50. a 60. letech 20. století. Náplň controllingu se totiţ 

rozšířila o další oblasti, jako řízení daňových záleţitostí, nákladů, financí, majetku 

podniku, jeho pojištění a tvorbu metodického aparátu. V průběhu 70. let se funkce 

controllera změnila ve funkci finančního manaţera, který je kromě jiného odpovědný i 

za plánování, získávání kapitálu, účetnictví a controlling, hodnocení a poradenství. 

                                                 
1
 FIBÍROVÁ, J. Reporting. 2003. s. 10. 

2
MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi. 2007. s. 10. 
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V dnešní době je controlling rozdělen mezi základní oblasti, které jsou krátkodobé a 

dlouhodobé finanční řízení, manaţerské a nákladové účetnictví. 
2
   

V České republice ve 20. letech 20. století poloţil základy controllingu Tomáš Baťa, 

který se inspiroval u amerických průmyslových gigantů. V období totality v letech 

1948-1989 zde controlling prakticky neexistoval, protoţe vlivem centrálního řízení bylo 

znemoţněno svobodně a podle potřeby nakládat se ziskem a to je proti myšlence 

controllingu jako takového. Objevuje se zde aţ v 90. letech a to hlavně opět díky 

zahraničním firmám, ve kterých se mu obecně přisuzuje větší důleţitost. 
3
 

1.2 Funkce controllingu 

Jak uţ bylo řečeno, hlavní náplní controllingu je nalezení problematických míst 

v podniku, určení jejich příčin a stanovení opatření vedoucích k jejich nápravě. Autorka 

Hana Mikovcová přibliţuje úlohu controllera pomocí přirovnání celého podniku k lodi. 

Obrázek 1-Kybernetický systém4 

 

Na obrázku je controller zobrazen jako lodivod, jehoţ úkolem je nalézt nejlepší cestu 

k dosaţení podnikových cílů a ohlídat rizika s těmito cíly spojená. 
5
 

                                                 
3
 MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi. 2007. s. 11. 

4
 Tamtéţ, s. 12. 
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Controlling je moţné v podnicích nalézt ve všech činnostech podniku. Jedná se zejména 

o naturální controlling, spojený hlavně s výrobou a naturálními stránkami podnikových 

činností, controlling marketingu, prodeje, personálního řízení atd. Obecně je ale 

spojován hlavně se zajištěním informací o finanční situaci podniku a proto budu mluvit 

o finančním neboli nákladovém controllingu.  

Jako základní funkce controllingu se uvádějí:
6
 

 funkce plánovací (koordinační, poradenská) 

 funkce informační (zjišťovací, dokumentační, kontrolní) 

 reporting 

2 Reporting 

Reporting je tedy, jak jiţ bylo řečeno, jedna z důleţitých součástí controllingového 

procesu. Jeho úkolem je pomocí informací a ukazatelů zobrazit situaci v jaké se podnik 

nachází jako celek, ale i zároveň by měl přinést informace i o jednotlivých dílčích 

částech podniku, které jsou rozděleny podle potřeb řídících pracovníků.
 

K tomu 

reporting vyuţívá jak informací z finančního tak i z manaţerského účetnictví. 

Reporting nebyl vţdy chápán ve stejném významu, jako je tomu dnes. Nejdříve mu byl 

přisuzován pouze jediný úkol a tím bylo uchovávání informací z controllingu. Tato 

funkce se postupem času ještě rozšířila o další, jako byly zpracování dat a jejich 

prezentace řídícím pracovníkům podniků. V současnosti přibyly další funkce, které 

zahrnují i vyprojektování vhodné informační základny a relevantního a navigačního 

systému.  To nejdůleţitější na celém reportingu, ale zůstává pořád stejné a tím je, 

zajištění kvalitních interních a externích informací, které jsou potřebné pro vypracování 

závěrečné zprávy- reportu. 
 

Samotný význam pojmu reporting vymezuje Hendrych dvěma způsoby. První podle 

Blohma, podle kterého je reporting „soubor prostředků, předpisů a jednání, které jsou 

pouţívány k vytváření, zpracování a vyhodnocování informací v konkrétním podniku.“
7
 

A přirovnává tak reporting k informačnímu systému. Druhou definici přebírá od 

                                                                                                                                               
5
 Tamtéţ, s. 11-12. 

6
 FIBÍROVÁ, J. Reporting. 2003. s. 11. 

7
 HENDRYCH, V. Finanční reporting. 2009. s. 8. 
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Kueppera. „Člověk pod ním můţe rozumět všechny osoby, prostředky, regulace, data a 

procesy, se kterými se reporty vytvářejí a dále předávají.“
8  

Reporting tak můţeme chápat buď jako prostředek pro předávání informací o situaci 

podniku mezi zainteresovanými osobami. Nebo jako komplexní systém shromaţďování, 

třídění a vyhodnocování informací, které následně slouţí příjemcům jako podklady pro 

rozhodnutí související s podnikem. Osobně dávám přednost druhé definici. 

2.1 Členění reportingu  

Hendrych ve své práci uvádí tři základní druhy reportů, které se navzájem liší způsobem 

vytvoření, vyuţití a přínosem
9
: 

 Statický reporting 

 Dynamický reporting 

 Ad hoc reporting 

Statický reporting se hodí hlavně pro zobrazování struktur s neměnnými parametry, 

např. pro finanční výkaznictví, přehledy prodejů nebo pravidelné reporty zasílané 

mailem. Je důleţité, aby s podobou těchto reportů souhlasili všichni příjemci. 

Dynamický reporting se od statického liší tím, ţe uţivatelé mohou zasahovat do jeho 

struktury a případně i formy. Proto se hodí zejména pro reporty, které jsou vázány na 

předem neznámé časové období. 

Ad hoc reporting si uţivatelé vytváří podle aktuálních potřeb ve chvíli, kdy mu nestačí 

informace obsaţené ve statickém nebo dynamickém reportingu. Uţivatel je v tomto 

případě nezávislý na vývojářích reportingových systémů a sám si můţe rozhodnout, o 

které informace stojí a které jsou pro něj zbytečné. Také se po vytvoření reportu můţe 

rozhodnout, jestli report splnil svůj účel a vytvořit z něj statický nebo dynamický, 

pokud účel nesplnil, můţe ho smazat.   

                                                 
8
 HENDRYCH, V. Finanční reporting. 2009. s. 8. 

 
9
 HENDRYCH, V. Finanční reporting. 2009. s. 62. 
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Podoba, perioda vypracovávání a sloţení ukazatelů je u kaţdého podniku individuální a 

závisí na konkrétním zaměření a prostředí, ve kterém se podnik nachází. Podle 

pravidelnosti vyhotovování reportů dělí Fibírová
10

 reporty na: 

 Standardní- je vyvářen v pravidelných intervalech definovaných podle potřeb 

daného podniku, nejčastěji jsou to roční nebo čtvrtletní intervaly. Podle potřeb 

operativního řízení si podnik můţe interval zkrátit nebo prodlouţit, musí však 

počítat s tím, ţe kratší interval sebou logicky přináší vyšší náklady na 

vyhotovení. Standardní reporty mají předem danou strukturu definovanou ve 

vnitropodnikových směrnicích. 

 Mimořádný- zpravidla se vyhotovuje na ţádost managementu. Jeho 

mimořádnost můţe být spojena s termínem vyhotovení např. z důvodu potíţí do 

kterých se podnik dostal nebo mohl dostat, ale také můţe být mimořádný 

z hlediska obsahu informací, které report obsahuje. To můţe být spojeno 

s nějakou chystanou nestandardní činností jako třeba fúze, velká investiční 

činnost, vstup na nové trhy apod., kdy management vyţaduje informace o stavu 

podniku, které k normálnímu rozhodování nepotřebuje. 

Reporty se mohou dělit i podle informací, které obsahují: 

 Souhrnný- ty obsahují souhrnné informace za celý podnik a za celé 

sledované období. V reportu je velice důleţitý komentář, který by měl 

doplňovat výkazy a ne jenom popisovat, to co je uvedeno v tabulkách nebo 

grafech. 

 Dílčí- zpravidla se zaměřuje na kaţdou oblast nebo středisko zvlášť podle 

potřeb konkrétního podniku. Typické členění je na středisko výroby, 

obchodu, marketingu, lidských zdrojů atd. 

2.2 Příjemci reportingu  

Pro lepší pochopení smyslu reportingu je nezbytné rozdělit si jeho příjemce, tedy osoby 

pro které je reporting určen a informace v něm obsaţené mají pro ně význam, na dvě 

základní skupiny. Jsou to externí a interní uţivatelé. 

                                                 
10

 FIBÍROVÁ, J. Reporting. 2003. s. 12. 
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2.2.1 Externí uživatelé 

Pro širokou skupinu externích uţivatelů je reporting zvláště důleţitý. Tato skupina se 

totiţ vyznačuje tím, ţe má omezený přístup k informacím o podniku a zpravidla se 

dostanou pouze k externím výkazům finančního účetnictví jako je rozvaha, výkaz zisků 

a ztrát a výkaz cash flow. Externí uţivatele můţeme rozdělit do několika skupin. Mezi 

nejdůleţitější patří
11

: 

 zaměstnanci podniku- zpravidla nejsou zainteresováni na řízení podniku, jeho 

růstu, výkonnosti, nebo trţní hodnotě, jejich hlavní zájem se týká vývoje mezd a 

jejích součástí a dále pak věcí související s výkonem práce, jako je kvalita 

pracovního prostředí, materiální vybavenost, profesní růst, přístup ke vzdělání 

atd.; 

 spolupracující podniky- těmi jsou hlavně dodavatelé, odběratelé, banky 

poskytující úvěry a řada dalších; 

 státní orgány- ty které se s podnikem setkávají při výkonu kontrolních funkcí 

souvisejících s činnostmi podniku, jedná se především o finanční úřad, správu 

sociálního zabezpečení, úřad práce, hygienickou sluţbu, inspekce ţivotního 

prostředí atd.; 

 široká veřejnost, společenské organizace a různé občanské aktivity- s podnikem 

spolupracují na příklad v oblasti ţivotního prostředí, různých nadací nebo 

programů na rozvoj regionu 

 vlastník podniku 

2.2.2 Vztah vlastníka a managementu  

Mezi všemi skupinami externích uţivatelů reportingu má nejdůleţitější postavení 

vlastník kapitálu. U podniků, ve kterých je oddělena funkce vlastníka a řídicí funkce, 

coţ bývá zpravidla u velkých akciových společností, nemusí mít vlastník přístup 

k interním účetním informacím. Jejich zájmy pak mohou zastupovat například 

regulatorní orgány burz a kapitálových trhů. V tomto případě je vlastník v roli investora. 

Tito vlastníci nedisponují rozhodujícím vlivem v podniku, ale mohou svůj vliv 

uplatňovat na valných hromadách, kde rozhodují o rozdělení zisku, o změnách ve 
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vlastním kapitálu, o členech statutárních orgánů a dozorčí rady, o důleţitých investicích 

a dalších záleţitostech spadajících do pravomoci valné hromady, které jsou vymezeny 

ve stanovách podniku. Vzhledem k tomu, ţe se přímo nepodílí na řízení podniku, jsou 

odkázány pouze na oficiálně zveřejňované zprávy a výkazy, jako je účetní uzávěrka. 

Jejich prioritním cílem je co moţná nejvyšší zhodnocení vloţeného kapitálu.  

Druhou skupinou vlastníků jsou vlastníci, kteří mají rozhodující vliv v podniku a jejich 

primárním cílem je řídit činnost podniku. Obvykle to jsou velké finanční skupiny typu 

PPF nebo Penta. Jejich zájem je maximalizace ekonomických cílů podniku, případně 

celé skupiny podniků v jejich portfoliu. Dosazují top management firmy a podílí se na 

řízení společností. Díky tomu mají přístup ke všem informacím v podniku a nejsou tak 

odkázáni pouze na veřejně dostupné materiály. Proto se také tento typ vlastníků nedá 

snadno zařadit mezi externí uţivatele, ale spíše stojí někde na hranici mezi externími a 

interními. 

V praxi se obvykle setkáme s kombinací obou modelů s větším zastoupením jednoho či 

druhého modelu, přičemţ první je charakteristický pro anglosaskou oblast a druhý spíše 

pro evropskou kontinentální oblast.  

2.2.3 Interní uživatelé 
12

 

Interní uţivatelé jsou reprezentováni managementem firmy (na všech úrovních), který 

má na starost řízení podniku a zároveň zodpovědnost za jeho výsledky. Jim slouţí 

reporting, jako podklad pro rozhodování a zároveň jako nástroj pomocí, kterého zjišťují, 

do jaké míry jsou plněny podnikové cíle a v případě, ţe plněny nejsou, pomáhá odhalit 

příčiny selhání. Je důleţité, aby systém jednotlivých ukazatelů a výkazů reportingu 

obsahoval veškeré procesy, oblasti a stupně, které v podniku jsou, a neexistovalo zde 

ţádné tzv. „bílé místo“. 

2.3 Decentralizace podnikových činností 

2.3.1 Středisko a výkon 
 

Středisko je relativně samostatná část podniku obvykle definovaná konkrétní činností 

v podniku. Počet a sloţení středisek je určen organizační strukturou. 
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Pro správné vymezení střediska je důleţité: 

 charakteristiky činností a výkonů, které poskytuje ostatním vnitropodnikovým 

útvarům; 

 pravomoci a odpovědnosti  

 ocenění jednotlivých výkonů poskytovaných v rámci podniku 

Podle těchto znaků rozlišujeme několik typů středisek. Jsou to zejména investiční, 

rentabilní, ziskové, výnosové a nákladové
13

. 
 

Investiční střediska 

Investiční středisko je v podnikové hierarchii povaţováno za nejvýše postavené. Má 

totiţ za úkol zhodnocování vloţeného kapitálu. Proto se toto označení nejčastěji 

pouţívá na úrovni podniku jako celku nebo případně na úrovni strategických 

podnikatelských jednotek. 

Rentabilní střediska 

Rentabilní středisko je povaţováno za mezistupeň mezi investičním a ziskovým 

střediskem. Na rozdíl od investičního střediska má omezené pravomoci i „pole 

působnosti“. Obvykle se jedná o střediska odpovědná za optimalizaci čistého 

pracovního kapitálu. Jako kritérium výkonnosti se zde pouţívá manaţerský ekonomický 

zisk. 

Ziskové středisko 

Ziskové středisko je charakteristické především tím, ţe je u něj moţnost sledovat 

výkonnost prostřednictvím na bázi kritérií zisku. Jako zisková jsou označována hlavně 

střediska, u nichţ probíhá uzavřený ekonomický cyklus. Jedná se zejména o útvary 

nakupující vstupy nebo útvary poskytující výkonu externím uţivatelům. 

Výnosové středisko 

Jako výnosové středisko jsou obvykle označovány prodejní útvary, které prodávají 

výkony externím uţivatelům. Jejich činnost často souvisí se vznikem nákladů, a proto 
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bývají vedena zároveň i jako nákladová střediska.  Na rozdíl od ziskových středisek zde 

ale náklady na zajištění činnosti střediska přímo nesouvisí výnosy z prodeje výkonů. 

Nákladové středisko 

U nákladového střediska je typické, ţe pracovníci mohou ovlivňovat pouze náklady 

vytvořené v tomto středisku, ale nejsou zodpovědní za externí výnosy podniku.  

Nákladovým střediskem tak můţe být i celý výrobní závod. 

2.3.2 Odpovědnostní účetnictví 
14

 

Za vznikem odpovědnostního účetnictví stojí hlavně dva vlivy. Tím prvním je růst a 

slučování podniků, které se snaţí rozšiřovat svoje portfolio sluţeb nebo výrobků a díky 

tomu se vyrovnávat s nepříznivými výkyvy poptávky i celé ekonomiky. Proto je pro ně 

nezbytná kvalitní koordinace podnikových procesů.  Druhý důvod je rozvoj nových 

stylů řízení zaloţených na kvalitní předběţné přípravě a detailních informacích o 

jednotlivých podnikových činnostech. 

Princip odpovědnostního účetnictví je zaloţen na tom, ţe controller zjišťuje odchylky 

od ţádoucího stavu, který je v plánu, a následně určí, který vnitropodnikový útvar za 

tuto odchylku nese odpovědnost.  Proto je důleţité přiřazení podrobné přiřazení nákladů 

střediskům nejen podle místa vzniku, ale hlavně podle moţnosti tyto náklady ovlivňovat 

a tedy za ně nést odpovědnost. 

Toto rozdělení je potřeba provést nejen pro náklady externí a prvotní, ale zároveň i pro 

náklady interní, druhotné, které vznikají spotřebou výkonů, které si poskytují 

vnitropodniková střediska navzájem mezi sebou. Aby tyto druhotné náklady bylo 

moţné označit jako ovlivnitelné konkrétním střediskem, musí splňovat určité 

předpoklady: 

 spotřebovávaný výkon musí být přesně měřitelný; 

 musí být jasně stanovena pravidla oceňování těchto výkonů; 

 středisko má moţnost se rozhodnout kolik, kdy a v jaké kvalitě bude tyto 

výkony potřebovávat; 
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 spotřebou výkonu a tedy vznikem nákladu jednoho střediska zároveň vzniká 

výnos poskytujícímu středisku. 

Střediska, která neposkytují své výkony externím odběratelů, ovlivňují zisk podniku 

především hlavně úsporami a zlepšováním produktivity. Střediska, která jsou 

zodpovědná za nákup materiálů, mohou zisk ovlivnit prostřednictvím cen, za které 

nakupují, a střediska zabývající se prodejem ovlivňují produkci podniku skrze objem 

prodejů. 

Charakteristické znaky odpovědnostního přiřazování nákladů: 

 Náklady střediska nesmí být deformovány rozdíly v hospodárnosti vzniklými 

mimo středisko. 

 Pokud se takové rozdíly objeví, musí se přiřadit příslušnému útvaru. 

 Výkony mezi středisky jsou oceňovány v předem stanovené výši. 

 Hospodářský výsledek střediska se spočítá jako rozdíl mezi skutečně 

spotřebovanými náklady a uznanými náklady. 

2.4 Kalkulace nákladů výkonů  

Při kalkulaci nákladů jsou celkové náklady přepočítávány na tzv. kalkulační jednici, 

která představuje objekt kalkulace. To jsou nejčastěji produkty sluţby nebo činnosti, 

které podnik vytváří. Kalkulace se vyuţívá v celé řadě oblastí důleţitých pro reporting, 

jako například: 

 při řízení hospodárnosti nákladů 

 při tvorbě vnitropodnikových cen 

 při návrhu cen externím odběratelům 

 při sestavování plánů a rozpočtů 

 při rozhodování o objemu a struktuře výkonů 

 při rozhodování o způsobu provádění výkonů 

 při oceňování aktiv vytvořených vlastní činností 
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2.4.1 Rozlišení nákladů v kalkulacích
15

 

Při propočítávání kalkulací je nezbytné, rozdělit si náklady podle určitých hledisek. 

Z hlediska nástrojů, které se pro řízení nákladů pouţívají, se náklady dělí na:  

 Jednicové- Vznikají vytvořením konkreční jednotky výkonu. Typický jednicový 

náklad je například spotřeba materiálu. Předběţnou výši těchto nákladů je 

v podniku moţné stanovit například pomocí norem spotřeby zdrojů. Kalkulace 

jednicových nákladů je zásadní nástroj pro řízení hospodárnosti jednicových 

nákladů. 

 Reţijní- U reţijní nákladů není moţné vyjádřit přímou souvislost mezi výkonem 

a vznikem tohoto nákladu. Můţe se jednat o náklady společné pro celý podnik 

nebo skupinu výkonů. Řízení hospodárnosti je zajišťováno pomocí předběţných 

plánů a rozpočtů pro tyto náklady. 

Další způsob členění nákladů je podle přiřazení nákladů k objektu kalkulace: 

 Náklady přímé- Souvisí s konkrétním druhem výkonu. Tyto náklady se 

přiřazují přímo kalkulační jednici. 

 Náklady nepřímé- Jsou společné pro více druhů výkonů. Proto je potřeba 

tyto náklady správně alokovat. 

Třetí způsob členění nákladů patří mezi nejdůleţitější. Náklady rozděluje podle vztahu 

mezi výší nákladů a objemem výroby: 

 Variabilní náklady- Vyznačují se tím, ţe jejich výše závisí přímo úměrně na 

velikosti objemu produkce. Typickým zástupcem jsou například mzdové 

náklady, náklady na dopravu nebo spotřeba energie výrobního zařízení. 

 Fixní náklady- Jsou charakteristické tím, ţe vţdy pro určitý rozsah výroby 

zůstávají konstantní. Obvykle se váţí k určitému časovému období, na které jsou 

vynakládány. Pro fixní náklady na jednotku produkce je typické, ţe s rostoucím 

objemem výroby klesají, ale je v určitém rozsahu. Po překročení této meze 

skokově narůstají.  Typické fixní náklady jsou například platy vedoucích 

pracovníků, licenční poplatky nebo pojištění. 
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2.4.2 Přiřazení nákladů 

Správná alokace nákladů je jeden z nejdůleţitějších problémů kalkulace. Špatně 

přiřazené náklady negativně ovlivňují výsledek kalkulace a ta pak nedokáţe správně 

zobrazit reálnou situaci v podniku a můţe být příčinou špatných rozhodnutí vedoucích 

pracovníků.  

U nákladů přímých nákladů je to poměrně snadné, protoţe jejich základní vlastnost je, 

ţe souvisí s konkrétním druhem výkonu a není tedy sloţité, spočítat jednicové náklady 

připadající na jednotku výkonu. 

U nákladů nepřímých tato vazba neexistuje, a proto musíme spočítat podíl nepřímých 

nákladů připadajících na konkrétní druh výkonu. První krokem je rozdělení nákladů 

podle místa jejich vzniku. Tyto místa mohou být totoţná s podnikovými středisky 

(výroba, prodej, marketing, sklad, doprava…).
 
 

Dalším krokem u přiřazení nepřímých nákladů je volba rozvrhové základny. Při volbě 

rozvrhové základny je potřeba vycházet ze vztahu mezi alokovanými náklady a jejich 

vztahem k výkonu. Špatně zvolená základna můţe negativně ovlivnit ekonomiku 

podniku a můţe mít za následek například špatnou tvorbu rozpočtů jednotlivých 

středisek. Stejně tak je důleţité si uvědomit, ţe přepočet nepřímých nákladů podle 

rozvrhové základny je vţdy jen přibliţný a nemusí odpovídat realitě. Rozvrhové 

základny mohou mít podobu peněţní, která vycházejí z přímých nákladů, jako jsou 

jednicové mzdy, spotřeba materiálu, spotřeba pohonných hmot atd. U peněţní formy 

rozvrhové základny je však třeba mít na paměti, ţe je ovlivněna oceněním, které nemá 

vazbu na vývoj nepřímých nákladů a můţe podléhat častým změnám. Tím pak zhoršují 

porovnání procenta přiráţek v jednotlivých obdobích. Proto se jako rozvrhová základna 

můţe zvolit v naturální formě. Jako naturální základny se nejčastěji pouţívají: 
 

 Hodiny práce- vhodné pro nepřímé náklady ovlivněné počtem hodin práce; 

 Strojové hodiny- vhodné pro náklady ovlivněné provozem stroje jako jsou 

odpisy, údrţba, opravy…; 

 Spotřebovaný materiál- vhodné pro náklady související s materiálem 

(zásobování, sklad…); 

 Objem výkonů- za předpokladu ekvivalence nákladové náročnosti výkonů; 
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 Výnosy z prodeje 

Přiřazení nepřímých nákladů se poté provádí buď přes tzv. reţijní přiráţky, coţ je sazba 

nepřímých nákladů na jednotku výkonu, nebo poměrovým počtem. 

2.4.3 Metody kalkulací 
16

 

 Metody kalkulací nákladů se dělí do dvou základních skupin. První se nazývá metoda 

kalkulace dělením a je pro ni charakteristické, ţe nepřímé náklady jsou přiřazovány 

k výkonům na podle mnoţství různě vyjádřených kalkulačních jednic. Mezi metody 

dělením patří: 

 Metoda dělením prostá 

 Metoda dělením s poměrovými čísly 

 Metoda dělením stupňovitá 

 Metoda ABC 

 Druhý typ se nazývá metoda kalkulace přiráţková. Tato metoda se vyznačuje tím, ţe 

k výpočtu vyuţívá hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základny, které jsme 

si popsali v předchozí kapitole. Zde je důleţité správně vypočítat sazbu nepřímých 

nákladů: 

         ří ý    á    ů  
   ří é       í  á     

        á  á      
 

2.4.4 Retrográdní kalkulační vzorec 
17 

Hlavní úloha kalkulací samozřejmě nespočívá jen v odpovědi na otázku, jak vysoké 

jsou náklady výkonů, ale hlavně ve zjištění úrovně zisku výkonu, který zajišťuje 

poţadovanou výnosnost kapitálu pro vlastníky nebo investory. Úroveň zisku se 

analyzuje ve vztahu ke dvěma veličinám. Tou první je cena výkonu, za kterou je podnik 

schopen a ochoten dodávat na trh a která je konkurenceschopná a odráţí uţitné 

vlastnosti výkonu. Druhou veličinou jsou celkové náklady, které s výkonem souvisí. Od 

hodnot těchto dvou veličin se pak odvíjí rozhodování řídících pracovníků podniku, zda 

se vyplatí daný výkon dodávat na trh.  
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Tento vztah je zobrazen v tzv. retrográdním vzorci. Ten vychází z ceny výkonu, od 

které se odečítají jeho náklady, které jsou z ceny uhrazovány. Výsledkem je pak zisk 

nebo jinak vyjádřený přínos podniku z prodeje výkonu. 

Obecná podoba retrográdního vzorce
18

:  

ZÁKLADNÍ CENA VÝKONU 

- dočasná cenová zvýhodnění 

- slevy zákazníkům (mnoţstevní, sezónní) 

CENA PO ÚPRAVÁCH 

- náklady výkonu 

ZISK (nebo jinak vyjádřený výnos) 

2.5 Zabezpečení reportingu 

Prostřednictvím reportingu jsou často zveřejňována velice citlivá data, která musí být 

často chráněna před neoprávněnými zásahy nebo zveřejněním. To se týká jak úniku 

informací ke konkurenčním firmám, který můţe způsobit ztrátu konkurenční výhody, 

tak i úniku v rámci firmy, kdy se informace, týkající se například mezd pracovníků nebo 

jejich osobních údajů mohou dostat k ostatním zaměstnancům a to pak můţe být příčina 

konfliktů na pracovišti nebo zhoršených vztahů mezi zaměstnanci. 

To pak klade důraz na funkčnost informačních systémů ve firmách. Je potřeba aby 

systém umoţňoval vytvářet různé skupiny uţivatelů s důkladně promyšlenými právy na 

vstup do různých modulů systému, pouţívání některých funkcí a zobrazování dat a 

ukazatelů. 

3 Rozpočetnictví 

Smyslem rozpočetnictví je sestavování rozpočtů buď pro celý podnik, nebo pro 

jednotlivá střediska a jejich následná kontrola a hlavně následné vyhodnocení a 

posouzení do jaké míry byl rozpočet splněn či nikoliv. Právě metodika vyhodnocování 

rozpočtů bývá příčinou, proč část odborné veřejnosti odmítá. Neexistuje zde totiţ 

jednohlasný konsensus ohledně vyhodnocení a vyuţívání rozpočtů, tak aby byly pro 

podnik dostatečně efektivní. 
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Základním úkolem rozpočtů je vyjádřit vývoj hodnotových veličin jako jsou náklady, 

výnosy, zisk, aktiva, závazky, příjmy a výdaje. Podoba rozpočtu bývá určena obdobím, 

objemem a strukturou činností a středisek v podniku a přepokládaným vývojem 

základních parametrů podnikatelského procesu. 
 

Rozpočet pomáhá stanovovat cíle podniku jako celku i cíle jednotlivých středisek. Při 

tom plní několik základních funkcí
19

: 

 plánovací funkce- pomáhá stanovit krátkodobé cíle (plány) v podniku s vazbou 

na cíle dlouhodobé (strategie). Sestavování krátkodobých rozpočtů je vlastně 

procesem podrobné konkretizace dlouhodobých plánů. Díky tomu můţe podnik 

lépe posoudit rizika změn podmínek, ve kterých se podnik nachází 

 koordinační- koordinuje činnosti jednotlivých středisek v podniku v návaznosti 

na jejich pravomoci a odpovědnosti. Optimální řešení pro podnik je totiţ moţné 

nalézt jen tehdy, pokud střediska vzájemně spolupracují a koordinují své 

činnosti. 

 motivační- motivuje řídící pracovníky středisek, kteří jsou zainteresováni na 

jeho plnění. Zde ale vzniká riziko konfliktů mezi manaţery, protoţe snaha o 

plnění rozpočtu jednoho střediska se v určitých případech můţe dostat do 

konfliktu s plnění rozpočtu jiného střediska. Proto by podle Fibírové
13

 měly být 

splněny dva základní předpoklady: 

o Rozpočet by středisku neměl být nadiktován shora, protoţe to působí 

negativně a je zde riziko, ţe nadřízený sestavující rozpočet pro jiné 

středisko nebude mít dostatek informací o jeho činnostech. Zároveň je 

omezován rozhodovací prostor řídících pracovníků a proto by část 

pravomoci a odpovědnosti měla být delegována na ně a měli by se 

aktivně podílet na sestavení rozpočtu 

o Při hodnocení výsledků by kromě pěvně stanovených ukazatelů mělo být 

vyuţíváno i relativní hodnocení, které bere v úvahu povahu střediska a 

jeho činností. 
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 kontrolní- pomocí rozpočtu se kontroluje skutečný vývoj hodnotových veličin 

oproti vývoji plánovaném v rozpočtu. Podle toho se pak dají určit riziková 

místa, na které se musí řídící pracovníci zaměřit.  

 měření výkonnosti- funguje jako pomůcka při měření výkonnosti středisek 

3.1 Sestavování rozpočtů 

Při sestavování rozpočtů by měly být respektovány určité zásady: 

 Je důleţité, aby rozpočet byl výsledkem kompromisu mezi niţšími a vyššími 

stupni řízení. Jejich zájmy jsou často protichůdné a vzájemné konflikty pak 

mohou komplikovat kontrolní proces a sniţovat motivaci zaměstnanců. 

Pravidlem bývá, ţe střední a niţší management jednotlivé poloţky rozpočtu 

nadsazují, aby se pak mohlo bez problému sniţovat. Vyšší stupně řízení se 

naopak snaţí o co nejniţší rozpočet. 

 Druhou zásadou při tvorbě rozpočtů je nutná komplexní provázanost 

jednotlivých rozpočtů. Proto je důleţitá koordinace při jejich vytváření a 

vzájemná provázanost.  

3.2 Základní modely vývoje nákladů a výnosů 
20

 

Proto, aby bylo moţné sestavit kvalitní rozpočet, který bude efektivně vyuţíván pro 

zkvalitnění řízení podniku, je nezbytné správně definovat parametry a proměnné, které 

ovlivňují výkonnost podniku, a vazby mezi nimi. Při sestavování krátkodobých 

rozpočtů se většinou počítá s lineárním vývojem nákladů, výnosů a zisku, kdy se 

nepředpokládá nějaká zásadní změna v objemu nebo struktuře aktiv.  

Pro tvorbu rozpočtů na bázi lineárního vývoje musíme počítat s těmito předpoklady: 

 Základní veličinou, která ovlivňuje variabilní náklady a výnosy, je výkon 

podniku. 

 Struktura jednotlivých výkonů je předem dána. 

 Cena výrobků (sluţeb) je konstantní. 

 Náklady se dají rozdělit na fixní a variabilní. 
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 Fixní náklady jsou konstantní při daných produkčních moţnostech a nemění se 

jejich absolutní výše. 

 Variabilní náklady přepočítané na jednotku výkonu jsou konstantní. 

 Nedochází ke změnám technologií, produktivity práce ani vlastních výkonů. 

Při sestavování rozpočtů u podniků s homogenní činností pracujeme s těmito 

základními informacemi: 

- Objem výkonů v měrných jednotkách [Q] 

- Cena výrobku (sluţby) [cj]  

- Variabilní jednicové náklady [vj] 

- Celkové fixní náklady [FN]   

Díky lineárnímu modelu se tyto veličiny pak propojují dohromady a vznikají veličiny 

odvozené, jako jsou například výnosy z prodeje, celkové variabilní náklady, jednicové 

fixní náklady, celkové náklady, marţe a zisk. 

3.3 Fáze sestavování podnikového rozpočtu  

Při sestavování podnikového rozpočtu by měli být dodrţeny určité kroky. V knize 

Reporting od autorek Libuše Šoljakové a Jany Fibírové jsou popsány takto
21

: 

1) Konkrétní vymezení rozpočtové politiky podniku- Všechny faktory ovlivňující 

rozpočtovou politiku, o kterých rozhoduje vrcholný management, by měli být 

známé pracovníkům zodpovědným za tvorbu rozpočtu. Řídící pracovníci by je 

měli pravidelně seznamovat se změnami v marketingovém mixu, ve struktuře 

nebo objemu výkonů, plánovanými technologickými změnami, ale i 

s dlouhodobými cíly a strategiemi podniku. Pokud má mít rozpočet nějakou 

vypovídací hodnotu, je nezbytné, aby tyto faktory byly do něj zapracovány. 

Zároveň by se při přípravě rozpočtu měli brát v úvahu makroekonomické vlivy, 

které na podnik působí. 

2) Určení faktorů limitujících výkonnost podniku- Určení nejdůleţitějších vlivů, 

které omezují podnikové výkony, je základem tvorby kaţdého rozpočtu. Podnik 

by měl tyto faktory rozdělit na odstranitelné a neodstranitelné (viz kap. 7.2.1) a 
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určit, které odstranitelné se vyplatí odstranit a u kterých by náklady na 

odstranění byly vyšší neţ dodatečné výnosy, které by to přineslo. 

3) Příprava rozpočtu výnosů z prodeje- Rozpočet výnosů z prodeje nabývá 

významu v případě, ţe jako limitující faktor je určena omezená poptávka. Potom 

totiţ určuje plán výroby a tím pádem i všechny ostatní rozpočty. Pokud je tedy 

špatně určen rozpočet výnosů z prodeje, jsou špatné i všechny ostatní rozpočty a 

pro podnik to můţe mít fatální následky. V současnosti existují dva základní 

způsoby, jak přistupovat ke vztahu plánu prodeje a plánu výroby: 

o Objem výroby je přímo navázán na plán prodejů. Tento přístup má tu 

výhodu, ţe sniţuje zásoby vlastní výroby a náklady na skladování. 

o Objem výroby se udrţuje konstantní. Rozdíly mezi prodejem a objemem 

výroby se pak projevují změnou zásob vlastní výroby. Tento přístup 

podnik volí, pokud chce naplno a stabilně vyuţívat vlastní výrobní 

kapacitu. Navíc v případě náhlého zvýšení poptávky je větší šance, ţe ji 

podnik bude moct uspokojit. 

4) Příprava rozpočtu jednicových nákladů- Rozpočty jednicových nákladů jsou 

připravovány na základě předběţných kalkulací jednicových nákladů a na 

základě plánu objemu výroby případně prodeje (podle toho jestli se jedná o 

jednicové výrobní nebo prodejní náklady. Rozpočet jednicových nákladů se 

průběhu času mění v závislosti na vývoji kalkulace nákladů. Proto podniky 

sestavují kalkulace plánové a operativní.  

5) Výchozí etapa přípravy rozpočtů re ijních nákladů středisek- Sestavení rozpočtů 

jednotlivých středisek je nejdůleţitější součást sestavení hlavního podnikového 

rozpočtu, který se ze střediskových rozpočtů skládá. Při jejich sestavování by se 

mělo postupovat systémem bottom-up. To znamená, ţe by se rozpočty měly 

vytvářet od nejniţších středisek a postupně je sjednocovat a koordinovat aţ 

k hlavnímu podnikovému rozpočtu. Ne jejich vytváření by měli pracovat 

pracovníci jednotlivých středisek samozřejmě v závislosti na podnikových 

cílech daných vrcholným managementem. Díky tomu pak pracovníci rozpočet 

lépe akceptují, neţ kdyby jim byl určen shora, a vznikne i jejich určitá 

zainteresovanost na jeho plnění. 
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6) Projednání návrhu rozpočtu středisek- Tato fáze probíhá tak, ţe řídící 

pracovníci na nejniţších úrovních předávají rozpočet vlastního střediska ke 

schválení nadřazeným úrovním řízení. Vyšší úrovně ho překontrolují a přiřadí 

k rozpočtům ostatních středisek. Tyto pak rozpočty agregují a dál předávají další 

vyšší úrovni, aţ se na konci procesu dostane rozpočet k vrcholovému 

managementu. 

Při projednávání rozpočtů můţeme definovat tři informační cesty. První je top-

down, kdy nadřazené úrovně řízení předávají směrem dolu informace o 

podnikových plánech na další rozpočtové období. Druhá je bottom-up, kdy 

probíhá příprava rozpočtu. A třetí je opět top-down, kdy se rozpočet schvaluje 

směrem dolu. 

Obrázek 2- Sestavování rozpočtu systémem bottom up22 

 

 

7) Koordinace a přepracování rozpočtu středisek- Úkolem řídících pracovníků na 

vyšších úrovních je zkontrolovat vazby mezi jednotlivými rozpočty. Například 

se nemůţe se stát, ţe výrobní oddělení počítá ve výrobě s novým strojem, ale 

finanční oddělení na něj nemá připraveno dostatek prostředků. Jakékoli změny 

v rozpočtech se opět provádějí opět cestou bottom-up a to do té doby, dokud 

nebudou vzájemně sladěny a zúčastněné strany nebudou s jejich podobou 

souhlasit. 

8) Konečné přijetí a schválení rozpočtu středisek- Závěrečná fáze přijetí a 

začlenění rozpočtů. 
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4 Data a ukazatele využívané v reportingu 

Ve většině podniků tvoří základ údajů vyuţívaných k reportingu informace a výkazy 

z finančního účetnictví. To je však nepostačující a proto jsou stejně tak důleţité 

informace z podnikového okolí např. o postavení podniku na trhu, o konkurenci, 

technologickém vývoji v daném oboru, o vývoji poptávky atd. V praxi bohuţel často 

nastává situace, kdy existuje nesoulad mezi informacemi, které máme, které chceme a 

které potřebujeme. Tento vztah je zobrazen na následujícím obrázku. 
 

Obrázek 3- Vazba informací a rozhodnutí23 

 

4.1 Informace z finančního účetnictví 

Finanční účetnictvím primárně určeno k zobrazení situace podniku pro externí uţivatele 

(obchodní partneři, banky, zaměstnanci atd.). To je zároveň i jednou z nevýhod 

finančního účetnictví a sniţuje tak jeho objektivitu. Vykazování FÚ je totiţ 

kompromisem mezi jednotlivými tlaky, které na manaţery podniku působí. Na jedné 

straně je jejich snahou, co nejniţší daňová povinnost a tím pádem i umělé sniţování 

měřitelného výkonu podniku. Na straně druhé je to snaha zavděčit se akcionářům, 

investorům, ale i věřitelům podniku, a tedy zájem na co nejlepším hospodářském 

výsledku. Dalším z vlivů je samozřejmě i to, ţe výkazy finančního účetnictví jsou 

většinou veřejné dokumenty, do kterých mají přístup i konkurenční podniky, a logickou 
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snahou kaţdého podniku je skrýt před konkurencí vlastní know how, ve kterém tkví 

tajemství vlastního úspěchu. 
 

Informace z finančního účetnictví jsou zveřejňovány ve třech základních výkazech. Je 

to rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz peněţních toků (cash flow). 

4.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je základní účetní výkaz, který zobrazuje strukturu a stav podnikového 

majetku a zdrojů na jeho krytí vţdy k určitému datu uvedenému v rozvaze. Na levé 

straně je hodnota podnikového majetku (aktiva) včetně pohledávek, které podnik 

vlastní, a na pravé straně zdroje (pasiva) pouţité k financování tohoto majetku. Proto 

zde platí bilanční rovnice a pravá a levá strana se musejí rovnat. 

 

Obrázek 4- Zjednodušená struktura rozvahy24 

 

4.1.2 Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty nám na rozdíl od rozvahy, která zobrazuje majetkové sloţení 

podniku, zobrazuje přehled o nákladech a výnosech podniku za určité období. 

S rozvahou je však propojen prostřednictvím hospodářského výsledku, který se proto dá 

spočítat dvěma způsoby- z rozvahy nebo z výkazu zisku a ztráty.
 

Zásadní odlišnost výkazu zisku a ztráty spočívá v časovém okamţiku, ke kterému se 

zobrazené informace vztahují. Zatímco rozvaha zachycuje stav aktiv a pasiv k určitému 
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časovému okamţiku a zobrazuje jejich přesný stav v ten daný moment. Výkaz zisku a 

ztráty se vţdy sestavuje za určité časové období (většinou roční). Jeho obsahem jsou 

tedy informace o tocích- přítocích (výnosech) a odtocích (nákladech). 
 

Výkaz zisku a ztráty má stupňovité uspořádání v druhovém členění. To umoţňuje 

postupně spočítat marţi, přidanou hodnotu a výsledek hospodaření z jednotlivých fází 

podnikové činnosti: 

 Provozní výsledek hospodaření- rozdíl výnosů a nákladů plynoucích z běţné 

provozní činnosti; 

 Finanční výsledek hospodaření- rozdíl mezi finančními náklady a výnosy (např. 

výnosové nebo nákladové úroky); 

 Výsledek hospodaření za běţnou činnost- součet provozního a finančního 

výsledku hospodaření, od kterého se odečte daň z příjmů z běţné činnosti; 

 Mimořádný hospodářský výsledek- je tvořen v důsledku operací, jako jsou 

změny ve způsobu oceňování, manka, škody, přebytky; 

 Výsledek hospodaření za účetní období (celkový výsledek hospodaření před a 

po zdanění); 

4.1.3 Výkaz cash flow 

Protoţe rozvaha nám poskytuje informace o majetku podniku a výkaz zisku a ztráty 

informace o nákladech a výnosech podniku, je nezbytné tyto výkazy doplnit další, který 

nám poskytne informace o likviditě podniku a jeho peněţních tocích. Výkaz cash flow 

tedy zachycuje peněţní příjmy (kladný peněţí tok) a výdaje podniku (záporný peněţí 

tok) rozdělené do několika kategorií: 

 Peněţní toky z provozní činnosti 

 Peněţní toky z investiční činnosti 

 Peněţní toky z finanční činnosti 

4.2 Informace z vnitropodnikového účetnictví  

Hlavní výhodou vnitropodnikového účetnictví je, ţe není na rozdíl od finančního 

účetnictví regulováno zákonem. Proto je více variabilní a kaţdý podnik si ho můţe 

přizpůsobit svým konkrétním potřebám.  
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Informace z vnitropodnikového účetnictví slouţí jako podklady
25

: 

 Pro řízení nákladů a výnosů- za celý podnik, ale i jeho organizační části, 

případně jednotlivé zakázky 

 Pro vyhodnocování hospodárnosti jednotlivých výkonů v podniku 

 Pro vyhodnocování efektivnosti a hospodárnosti jednotlivých podnikových 

útvarů (v kombinaci s rozpočty) 

 Pro finanční účetnictví- Týká se vazby mezi vnitropodnikovým účetnictvím a o 

zachycení vázanosti prostředků v nedokončené a hotové výrobě, o zachycení 

skutečných nákladů z prodaných výrobků, o úrovni časového rozlišení nákladů a 

výnosů a jeho důvodech, o ostatních aktivovaných výkonech. 

Vnitropodnikové účetnictví poskytuje reportingu informace o: 

 Rozlišení nákladů a jejich přiřazení 

 Kalkulací nákladů 

4.3 Informace z rozpočtů 

Základní smysl rozpočtů definují autorky Fibírová a Šoljaková takto: “Základním 

úkolem rozpočtu je v peněţním vyjádření kvantifikovat pro stanovené období a 

stanovený objem výkonů v podniku (středisek) předpokládaný vývoj hodnotových 

veličin (nákladů, výnosů a zisku, příjmů a výdajů, aktiv a závazků).“
 26

 

Informace z rozpočtů jsou pouţívány především u nákladových středisek podniku, kde 

pracovníci mohou ovlivnit pouze náklady, ale uţ ne výnosy které plynou podniku. Proto 

se u nich stanovuje předběţný rozpočet, který se pak podle potřeby porovnává 

s aktuální situací střediska. Případné odchylky a nesrovnalosti jsou podrobeny analýze, 

které slouţí jako podklad pro další rozhodování vedoucích pracovníků. 

4.4 Informace z finanční analýzy 

4.4.1 Likvidita 

Obecně znamená likvidita určité sloţky majetku její schopnost co nejrychleji a bez 

zbytečných ztrát se přeměnit nepeněţní hotovost. Tato vlastnost ale bývá nahrazena 
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pojmem likvidnost. Sedláček
27

 definuje likviditu jako schopnost podniku dostát svým 

závazkům. A tedy jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má firma 

k dispozici na úhradu svých závazků. S pojmem likvidita pak souvisí pojem 

solventnost, který znamená připravenost podniku hradit své dluhy v době jejich 

splatnosti. Mezi likviditou existuje přímá úměra, ale v ţádném případě je nelze 

zaměňovat. Aby firma byla solventní, musí mít část majetku ve formě peněţní 

hotovosti. To znamená, ţe podmínkou solventnosti je likvidita. 

4.4.1.1 Běžná likvidita 

                
             

                
 

Běţná likvidita se téţ nazývá likvidita 3. stupně. Jedná se o nejširší vymezení likvidity. 

Tento ukazatel zobrazuje, kolikrát oběţná aktiva pokrývají krátkodobé závazky 

podniku, a tedy do jaké míry by podnik byl schopen uspokojit své věřitele, pokud by 

všechny svá oběţná aktiva proměnil na peníze. Zdravý podnik by měl mít hodnotu 

tohoto ukazatele v intervalu 1,5-2,5. 

4.4.1.2 Pohotová likvidita 

                   
                      

                
 

Pohotová likvidita neboli téţ likvidita 2. Stupně se snaţí omezit některé nedostatky 

běţné likvidity, a proto ze vzorce odebírá zásoby a ponechává v čitateli jen peněţní 

prostředky, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Ukazuje do jaké míry je 

podnik schopen uspokojit své věřitele, tak aby nemusel prodávat zásoby. Ideální 

hodnoty by se měli pohybovat v intervalu 1-1,5. 

4.4.1.3 Okamžitá likvidita 

                   
                              

                        
 

Okamţitá likvidita označované také jako likvidita 1. stupně je nejuţší vymezení 

likvidity. Místo oběţných aktiv obsaţených v předchozích vzorcích obsahuje jen 

nejlikvidnější sloţky majetku jako hotovost na pokladně, peníze na bankovních účtech a 

                                                 
27

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou mana era. 2001. s. 73. 
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další ekvivalenty hotovosti jako šeky nebo volně obchodovatelné cenné papíry. 

Optimální hodnoty by se měli pohybovat v intervalu 0,2-0,5. Pokud je hodnoty příliš 

vysoká, je to dobré pro věřitele podniku, ale špatné pro akcionáře. Znamená to totiţ 

nadměrnou kumulaci finančních prostředků, které tak vykazují malou nebo ţádnou 

výnosnost. 

4.5 SWOT analýza 

Název SWOT analýzy je odvozen od anglických slov STRENGHTS, WAEKNESSES, 

OPPORTUNITIES a THREATS, tedy silné stránky, slabé stránky, příleţitosti a hrozby 

podniku. Ty jsou dále rozděleny na vnitřní faktory, coţ jsou silné slabé stránky, a vnější 

faktory, kterými jsou příleţitosti a hrozby. Silné a slabé stránky jsou faktory, které 

podniku vytvářejí nebo naopak sniţují hodnotu podniku. Příleţitosti a hrozby jsou 

naopak faktory, které na podnik působí z jeho okolí a řídící pracovníci tak mají jen 

malou nebo ţádnou moţnost, jak je ovlivnit. SWOT analýza je ale pomáhá identifikovat 

a jejich vlivy pak začlenit do podkladů pro rozhodování. Poskytuje manaţerům logický 

rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice jejich organizace. Z tohoto hodnocení 

mohou manaţeři usoudit na strategické alternativy, které by mohly být v jejich situaci ty 

nejvhodnější. 

Při hodnocení těchto čtyř faktorů jsou definovány čtyři základní strategie: 

 Strategie OS- jedná se o ofenzivní strategii, kdy se podnik snaţí vyuţít všech 

silných stránek a příleţitostí, které se mu naskýtají;  

 Strategie OW- podnik při této strategii vyuţívá svých příleţitostí k tomu, aby 

překonal slabé stránky; 

 Strategie TS- podnik se snaţí vyuţít svých silných stránek k tomu, aby čelil 

hrozbám; 

 Strategie TW- jedná se o defenzivní strategii, kdy se podnik snaţí minimalizovat 

své slabé stránky a odvrátit vnější ohroţení; 

5 Metodika zpracování dat  

Reporting by měl slouţit především k informování managementu o stavu podniku. 

Proto je jeho hlavním posláním vybrat z obrovského mnoţství informací, která se dají 
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v podniku získat, ty nejdůleţitější, a setřídit a vyhodnotit je tak, aby naplňovaly 

základní úkoly reportingu. Ty definuje Mikovcová takto
28

: 

 přispět k plnění strategických cílů podniku a zajistit rozhodování v souladu 

s těmito cíli; 

 umoţnit kontrolu, tj. vykázat a analyzovat odchylky od plánovaných (skutečnost 

vs. plán) a v budoucnu očekávaných hodnot (budoucnost vs. plán); 

 napomoci k přijetí kvalitního rozhodnutí; 

 umoţnit posouzení přijatých následků přijatých opatření; 

 umoţnit delegovat opatření na konkrétní osoby, stanovit konkrétní termíny pro 

jejich realizaci 

Je důleţité, aby reporting v první řadě reflektoval poţadavky uţivatelů, pro které je 

určen. V opačném uţivatelé nebudou reporty brát na zřetel a zahrnovat je do podkladů 

pro svoje rozhodování. Tím pádem budou pracovníci reportingu vyvářet zbytečné 

informace a celý systém nebude mít ţádný význam. Nároky uţivatelů reportingu podle 

Mikovcové
29

: 

 nároky top managementu: 

o získání kumulovaných, agregovaných informací o celém podniku; 

o podle těchto informací zhodnotit jednotlivé divize, útvary a výrobkové 

skupiny 

 nároky niţšího managementu: 

o uţivatelsky přátelský a jednoduchý systém; 

o systém, který dodá podrobné a aktuální informace o dílčích útvarech; 

o systém umoţňující analýzu odchylek a simulaci budoucího vývoje; 

 nároky pracovníků: 

o co nejjednodušší a z hlediska obsluhy co nejméně časově náročný systém 

o pokud moţno s centrálním zpracováním informací 

                                                 
28

 MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi. 2007. s. 158. 
29

 MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi. 2007. s. 159. 
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5.1 Efektivita reportingu 

Hendrych
30

 ve své práci definuje skupinu poţadavků na efektivní reporting. Poţadavky 

nejsou aplikovány vţdy všechny najednou, ale jejich vyuţití vychází z toho, o jaký 

report se jedná a pro koho je určen. Tyto poţadavky jsou: 

 Čas- Poţadavek času můţeme rozdělit na dvě kategorie. Tou první je aktuálnost, 

která patří mezi nejdůleţitější zásady tvorby reportingu. Pozdě dodané 

informace jsou zbytečné a mohou podniku způsobit váţné problémy. Druhou 

kategorií je trvání. Zda report poskytuje informaci za nějaký časový úsek (VZZ) 

nebo ke konkrétnímu datu (Rozvaha). 

 Přesnost a spolehlivost- Toto je zřejmě nejdůleţitější poţadavek na kvalitní 

reporting. Pokud informace poskytované prostřednictvím reportingu nebudou 

přesné a spolehlivé, rozhodnutí na nich zaloţená nebudou kvalitní a celý 

reporting ztrácí efektivitu a stává se zbytečným 

 Psychologický efekt- Tento poţadavek se týká spíše okruhu externích uţivatelů 

reportingu, tedy laické veřejnosti a nezasvěcených odborníků Pro ně je důleţité, 

aby suchá data, se kterými jsou odborníci zvyklý pracovat, byla obohacena a 

přizpůsobena, tak aby je dokázala zaujmout a byla pro ně srozumitelná. 

 Jazyk- Reporting by měl být psán srozumitelným a jednoduchým jazykem, tak 

aby byla zpráva uţivatelem bez problému pochopena a nedocházelo 

k nedorozuměním. 

 Čísla- Reporty bývají plné čísel, coţ můţe být pro uţivatele nepřehledné a 

někdy i matoucí. Proto je důleţité, aby byla čísla byla ve tvarech, které jsou pro 

čtenáře lépe stravitelné. Například čím méně má číslo nul, tím lépe je pro 

uţivatele srozumitelné- 2 567 tis. Kč je lepší neţ 2 566 989 Kč. Také by čísla 

měla být doplněna stručným komentářem pro lepší pochopení. 

 Pravdivost a jasnost- Poţadavek na pravdivost a jasnost reportingu je úzce 

propojen s poţadavkem na přesnost a spolehlivost. Pravdivost reportingu je 

samozřejmá vlastnost bez, které ztrácejí reporty smysl. Jasnost souvisí 

s poţadavky uţivatelů, kterým by měl být reporting přizpůsoben. 

                                                 
30

 HENDRYCH, V. Finanční reporting. 2009. s. 41. 
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 Bezpečnost- Zabezpečení reportingu a informací je důleţitý poţadavek, protoţe 

některé informace mohou být citlivé a pokud by se dostaly do nesprávných 

rukou, mohly by ohrozit fungování podniku. Podrobněji se zabezpečení 

reportingu věnuji v kapitole 2.5. 

 Závazné názvosloví-Pokud by se názvosloví reportu měnilo, můţe docházet ke 

špatné interpretaci informací a zároveň můţe docházet k ovlivňování řídících 

pracovníků pomocí nevhodně zvolených slov. 

 Stálé výkazy versus flexibilita- Reporting by měl obsahovat stálé informace, 

které slouţí k vyhodnocování vývoje podniku. Zároveň však musí být schopný 

reagovat na aktuální poţadavky plynoucí ze situace, ve které se podnik nachází, 

a poskytovat informace podle potřeb uţivatelů. 

 Integrace- Výstupy reportingu by měly obsahovat informace ze všech důleţitých 

částí podniku, aby nedocházelo ke zkreslení informací. Samozřejmě musí být 

přesně rozděleny informace a skupiny uţivatelů, které k nim mohou mít přístup. 

 Data Warehouse- Údaje poskytované reportingem musí být ukládána, tak aby 

k nim byl vţdy přístup a mohla být kdykoliv pouţita a dále vyhodnocována. 

 Objektivita- Kaţdý pracovník reportingu do své zprávy vkládá svůj subjektivní 

pohled. Kdy, co a jakým způsobem zveřejní, můţe významným způsobem 

ovlivnit rozhodování řídících pracovníků a tedy i fingování celého podniku. Jeho 

základní povinností by mělo být, aby tento vliv byl co nejmenší, protoţe pouze 

objektivní informace mohou slouţit jako podklad pro kvalitní rozhodování. 

 Zpětná kontrola- Poţadavek na zpětnou kontrolu souvisí s poţadavkem na 

objektivitu. Kaţdá reportovaná informace by měla být zpětně zkontrolována 

nezávislým pracovníkem a stejně tak by měl být ověřen i její zdroj. Předejde se 

tak problémům, které by mohla špatná informace způsobit a které by mohly mít 

váţné důsledky na fungování podniku. 

 Konzistence- Většina informací má nějakou vypovídací hodnotu jen tehdy, 

pokud je lze porovnat buď s daty z minulosti anebo s plánovanými hodnotami 

v budoucnosti. Proto je důleţité poskytovat data v takové formě, aby toto 

porovnání umoţňovala. 

 Hospodárnost při tvorbě zpráv- Podnik by si měl dopředu stanovit, které 

informace potřebuje a které dokáţe smysluplně vyuţít. Zároveň by si měl 
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vyčíslit náklady na tvorbu takových reportů a porovnat s potenciálními výnosy, 

které mu přinesou. Nesmí docházet k tomu, ţe náklady na tvorbu reportů budou 

překračovat dodatečné výnosy, které díky nim podnik získá.  
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Praktická část 

6 Klasifikace podniku 

6.1 Základní údaje o firmě 

Obchodní firma:  SENAGRO a.s. 

Sídlo:    Senoţaty čp. 257, PSČ 39456 

IČO:    25 15 65 51 

DIČ:    CZ25156551 

Právní forma:   akciová společnost 

Datum zápisu do OR:   1. Prosince 1996 

Předmět podnikání: 

- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem 

zpracování nebo dalšího prodeje 

- silniční motorová doprava 

- zednictví 

- zpracování brambor 

- opravy pracovních strojů 

- hostinská činnost 

- opravy silničních vozidel 

- truhlářství 

- instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

- poskytování sluţeb pro zemědělce a zahradnictví 

- přípravné práce pro stavby 

- velkoobchod 

- maloobchod se smíšeným zboţím 

- maloobchod s tabákovými výrobky 

- zámečnictví 
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- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 

6.2 Organizační struktura a způsob ovládání 

V čele společnosti Senagro a.s. stojí valná hromada tvořená akcionáři. Hlavní slovo v ní 

má majoritní akcionář, kterým je Zemědělské druţstvo Senoţaty, vlastník 60,49% akcií. 

Ostatní akcie jsou vlastněny fyzickými osobami, převáţně bývalými členy druţstva, 

kteří je obdrţeli jako vypořádací podíly dle zákona 42/1992 Sb. o úpravě majetkových 

vztahů a vypořádání majetkových nároků v druţstvech. Vrcholný řídící orgán 

společnosti představuje představenstvo v čele s předsedou ing. Jiřím Nevosádem, který 

je zároveň podnikovým ředitelem společnosti. Celou organizační strukturu je moţné 

vidět na obrázku na následující stránce. 

6.3 Historie společnosti 

Společnost Senagro a.s. byla zaloţena 1. prosince 1996 jako snaha zemědělského 

druţstva Senoţaty o transparentní a spravedlivé vyřešení problematiky majetko-

právních vztahů s důrazem na úspěšné pokračování a další rozvoj podnikání 

v zemědělské oblasti. Zemědělská druţstva měla povinnost dle transformačního zákona 

č. 42/1992 povinnost vypořádat na přání majetkové podíly těm oprávněným osobám, 

kteří se nestali členy transformovaného druţstva a nechtěli pokračovat v činnosti. Mezi 

oprávněnými osobami byly jak osoby, jimţ byl v rámci kolektivizace v 50. letech 

převeden majetek do druţstva, tak i bývalých zaměstnanců druţstva. Zdaleka největším 

problémem, jak se ukázalo v následujících letech, který způsobil celou řadu komplikací 

v oblasti majetkoprávních vyrovnání i v oblasti mezilidských vztahů, byla naprostá 

neznalost a nejednotnost při oceňování majetku transformovaných druţstev. Často se 

počítala do hodnoty majetku i aktiva, která podle účetnictví měla vysokou zůstatkovou 

cenu, ale reálně byla jejich hodnota nulová. Proto nebylo ţádnou výjimkou, kdy se 

transformované druţstvo dostalo do likvidace, protoţe část nároků na vyrovnání 

vyplatilo, ale tím přišlo, jak o veškerou hotovost, tak i o opravdu hodnotné části majetku 

a s tím co mu zbylo, uţ nebylo moţné dál provozovat činnost. 

Jako obranu před tímto rizikem zaloţilo zemědělské druţstvo Senoţaty akciovou 

společnost Senagro a.s. S těmi, kdo chtěli v druţstvu zůstat, byl vyjednán převod 
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majetku druţstva na akciovou společnost a ostatním byly jejich nároky na majetkový 

podíl vypořádány prostřednictvím akcií, pokud nebyla sjednána jiná forma vyrovnání. 

 

Obrázek 5- Organizační struktura SENAGRO a.s. 
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Akciová společnost úspěšně pokračuje v činnosti druţstva, tedy v zemědělské 

prvovýrobě. Během let provedla dva rozsáhlejší investiční projekty, kterými jsou stavba 

loupárny a balírny brambor a stavba bioplynové stanice. 

6.4 Současnost 

Činnost společnosti Senagro a.s. je z velké většiny tvořena zemědělskou prvovýrobou. 

Obhospodařuje dvanáct katastrálních území kraje Vysočina převáţně v okrese 

Pelhřimov. Její pozemky jsou v nadmořské výšce 460-540 metrů nad mořem.  Celková 

výměra obhospodařovaných pozemků je přibliţně 2010,7 ha.  

Společnost se převáţně zabývá zemědělskou prvovýrobou a to jak ţivočišnou tak 

rostlinou. Ţivočišná výroba je zaměřena především na produkcí mléka. V rostlinné 

výrobě, vzhledem k poloze, převládá pěstování brambor a dále pak klasických plodin 

jako jsou pšenice, ječmen, řepka, kukuřice a jetel. Dále vlastní loupárnu brambor, kde 

zpracovávají brambory nejen vlastní, ale zároveň vykupují další z okolních 

zemědělských podniků. Opracované brambory pak dodávají do supermarketů Tesco po 

celé republice. Denní objem dodávek se pohybuje kolem 50t brambor. Kromě toho se 

společnost okrajově zabývá klasickými doplňkovými činnostmi v zemědělství, jako jsou 

různé opravy, zednické práce, pronájmy atd. 

V roce 2010 hospodařila firma se ziskem 12,716 mil. Kč, kterého dosáhla především 

díky jiţ zmiňované loupárně a prodeji brambor. Celkový počet zaměstnanců byl 

v loňském roce 103 a celkové osobní náklady na zaměstnance dosáhly výše 34,734 mil. 

Kč. 

V zemědělských oborech je velice obtíţné plánovat a samozřejmě i dlouhodobě 

vykazovat kladný hospodářský výsledek. Je to způsobeno celou řadou příčin a 

specifických vlivů v zemědělství. První příčina spočívá v tradičně vysoké nákladovosti 

zemědělské výroby, která se týká jak fixních tak variabilních nákladů. Další podstatný 

vlivem na ziskovost je závislost na klimatických podmínkách, které zásadně ovlivňují 

jak nákladovost (například při sušení sena, kdy při deštivém počasí mohou být náklady 

aţ několikanásobné) tak i objem produkce a tedy výnosy hlavně z rostlinné výroby. 

Hlavní příčina ale spočívá v kolísavosti realizovaných cen, které se mohou i v průběhu 

jednoho roku měnit o desítky a někdy i stovky procent. Příkladem můţe být zkušenost 
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společnosti Senagro a.s. s cenou máku, kdy na začátku sezóny se pohybovala kolem 70 

Kč za kilogram a na konci v době sklizně byla 18 Kč za kilogram. Proto pohled na 

hospodářské výsledky z minulých let svědčí o kvalitním řízení podniku a dobrých 

schopnostech manaţerů reagovat na nepředvídatelné situace, které mohou během 

sezóny nastat. 

Na následujícím grafu můţeme vidět hodnoty hospodářského výsledku od roku 2003 do 

roku 2010. 

Graf 1: Historie hospodářského výsledku SENAGRO a.s.31 

 

  

                                                 
31

 Výroční zpráva společnosti SENAGRO a.s. 2010. 
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6.5 SWOT Analýza 

Obrázek 6- SWOT analýza SENAGRO a.s. 
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Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti Senagro a.s. můţeme bezpochyby zařadit kvalitní 

management. Důkazem toho můţe být například historie hospodářského výsledku 

společnosti (viz graf výše). V sektoru zemědělství není zdaleka pravidlem, aby podnik 

byl dlouhodobě ziskový a nedostal se do ztráty. Dalším důkazem kompetence 

managementu mohou být další silné stránky, kterými jsou loupárna brambor a 

bioplynová stanice. Loupárna brambor zajišťuje velkou část trţeb podniku a nahrazuje 

výpadek trţeb v průběhu roku. Bioplynová stanice by měla do budoucnosti zajistit 

podniku elektrickou energii vlastní výrobou. 

Slabé stránky 

Společnost má smlouvu o dodávkách brambor se společností Tesco, kdy denně musí 

dodávat objednané mnoţství brambor, na které jí nestačí vlastní kapacity. Musí proto 

další brambory nakupovat od ostatních dodavatelů. Cena brambor jak u dodavatelů, tak 
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i u odběratelů je z velké části daná trhem a není zde velký prostor pro vyjednávání o 

ceně. Další slabou stránkou podniku je velká část jejích pozemků v povodí řeky 

Ţelivky. Toto povodí je povaţováno za zásobárnu pitné vody, a proto zde jsou silně 

omezující podmínky pro hospodaření (mohou zde být pouze louky a pastviny). 

Příležitosti 

Mezi příleţitosti jsem zařadil rozvíjející se moţnosti spolupráce v rámci Evropské unie, 

produkce technických plodin a rostoucí důraz na obnovitelné zdroje energie. Spolupráce 

v Evropské unii je příleţitost, která se týká většiny podniků v České republice a která 

můţe být nástrojem pro vyrovnání případného propadu domácí poptávky. Produkce 

technických plodin a rostoucí důraz na obnovitelné zdroje energie spolu na první pohled 

souvisí. Společnost uţ částečně tuto příleţitost proměnila v silnou stránku 

prostřednictvím realizace stavby bioplynové stanice. 

Hrozby 

Velký problém sektoru zemědělství je závislost na počasí. Kdyţ je počasí špatné mohou 

náklady vzrůst aţ několikanásobně a naopak pokud je počasí příliš dobré a je celkově 

nadprůměrná výnosnost, ceny pak mohou klesnout i pod výrobní náklady. Vzhledem 

k důleţitosti dotací má velký vliv na hospodaření podniku také vládní preference 

v zemědělském sektoru. Vzhledem k uţ tradiční nestabilitě české politické scény můţe 

mít změna například dotační politiky velký dopad na výsledky podniku nebo na 

návratnost investičních projektů. 

6.6 Informační systém podniku 

Společnost vyuţívá pro zpracování firemních dat informační systém Sidus. Systém 

Sidus moderním přístupem navazuje na předchozí ASŘ ZPoK, které bylo v hojné míře 

vyuţíváno právě zemědělskými podniky. Jedná se o moderní software schopný vyuţít 

všech stávajících moţností zpracování dat. Celý systém je rozdělen do agend řešících 

jednotlivé věcně definovatelné části informačního systému. Výhodou je moţnost 

doplnění systému o agendy pro zemědělské organizace, jako jsou zvířata a doplnění 

modulu účetnictví. 
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 Modul účetnictví- komplexní finanční účetnictví, evidence faktur, dokladů, 

DPH, saldokonto, rozbory nákladů a výnosů, automatické výpočty NV, reţie, 

neustálý přehled o situaci ve firmě 

 Modul fakturace- vystavování faktur, vazba na majetkové evidence 

 Modul mzdy- evidence pracovníků, výpočet mezd, výkazy práce, sráţky, 

výstupy pro banky, pojišťovny i ČSSZ 

 Modul banka- vystavení platebních příkazů, zúčtování bankovních výpisů, 

vazba na internet banking 

 Modul pokladna- evidence pokladny, vystavení pokladních dokladů 

 Modul zvířata- speciální zemědělská evidence, automatické výpočty kusů 

dobytka a přírůstků, výstupy pro ústřední evidence 

 Modul výkazy- výpočet a tisk, povinné i manaţerské výkazy 

 Modul sklad- evidence zboţí, materiálu a vlastních výrobků 

 Modul dlouhodobý majetek- evidence majetku, daňové i účetní odpisy, daňová a 

účetní uzávěrka 

 Modul drobný majetek- evidence drobného majetku 

7 Externí reporting podniku 

7.1 Akcionáři 

Akcionáři jsou pravděpodobně nejdůleţitější skupinou uţivatelů externího reportingu a 

poskytnout jim informace o hospodaření podniku patří mezi základní povinnosti 

managementu společnosti. To se děje na valných hromadách, které mohou být řádné, 

konané jednou ročně, nebo mimořádné, konané podle potřeby. Společnost Senagro a.s. 

svolává řádnou valnou hromadu jednou ročně. Na valné hromadě jsou akcionáři 

informováni generálním ředitelem společnosti a prostřednictvím Výroční zprávy, která 

je kaţdoročně sestavována k ukončení hospodářského roku. Výroční zpráva společnosti 

Senagro a.s. obsahuje: 

 Identifikační údaje o společnosti 

 Popis orgánů společnosti 

 Stručná zpráva předsedy představenstva o hospodaření v daném roce 
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 Výkaz zisků a ztrát 

 Rozvaha 

 Příloha k účetní uzávěrce, která zahrnuje: 

o Obecné údaje o společnosti 

o Popis základního jmění 

o Výčet středisek 

o Údaje o zaměstnancích 

o Údaje o úvěrech a rezervách 

o Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu 

oceňování 

o Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát  

o Rozdělení zisku z loňského roku 

 Změny vlastního kapitálu 

 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

 Grafy  

o Historie výsledku hospodaření 

o Historie nákladů a výnosů 

o Výsledky hospodaření jednotlivých hospodářských středisek 

o Náklady a výnosy středisek 

 Zpráva auditora 

 Informace o zvířatech 

 Informace o objemech produkce z rostlinné výroby 

 Informace o mzdách 

Vzhledem ke struktuře akcionářů a k dosahovaným výsledkům hospodaření společnosti 

je výroční zpráva, jako nástroj reportingu informující akcionáře o fungování podniku, 

dostačující. Pokud některý z akcionářů potřebuje nějaké doplňující informace, řeší se 

takové ţádosti individuálně s vedením společnosti. Díky relativně malému počtu 

akcionářů se to zatím nejeví jako problém. 

7.2 Banky 

Bankovní úvěry jsou nedílnou součást kaţdého podnikání. Před tím neţ banka úvěr 

poskytne, si musí prověřit, situaci v jaké se nachází, jeho platební schopnosti, 
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zadluţenost a jeho výhled do budoucích let. K tomu potřebuje řadu informací, které jí 

musí ţadatel poskytnout. Proto jsou banky další skupinou uţivatelů externího 

reportingu. 

Podnik Senagro a.s. je v v porovnání s ostatními podniky zabývajícími se zemědělskou 

produkcí v dobré kondici a proto nemusí vyuţívat provozních ani kontokorentních 

úvěrů. Pro větší projekty ale vyuţívá úvěry investiční. Celková výše bankovních úvěrů 

společnosti je 65,904 mil. Kč. Konkrétní sloţení je popsáno následující tabulkou: 

Tabulka 1: Přehled úvěrů společnosti SENAGRO a.s.32 

čel úvěru Zůstatek k 31. 12. 2010 v tis. Kč 

- na nákup půdy                                                  562,50     

- na nákup půdy                                                  562,50     

- rekonstrukce skladu obilovin                                               1 148,00     

- na nákup půdy                                               1 379,00     

- traktor JOHN DEERE                                               1 488,00     

- na nákup strojů                                               1 984,00     

- linka na praní, balení, paletizaci                                               2 191,00     

- na nákup strojů                                               6 375,00     

- na výstavbu sil. ţlabu                                               8 164,00     

- na výstavbu bioplynné stanice                                             42 050,00     

 

Podklady poskytované bance pro získání úvěru: 

 Rozvaha 

 Výsledovka 

 Cash flow 

 Výhled podniku na několik let dopředu (určuje se podle doby splatnosti 

konkrétního úvěru a výsledku hospodaření) 

 Pohledávky po splatnosti 

 Ostatní úvěry 

 Leasing 

 Přehled trţeb 

 Další poţadované podklady závisející na účelu úvěru 

                                                 
32

 Výroční zpráva společnosti SENAGRO a.s. 2010. 
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7.3 Dotace 

V zemědělském sektoru jsou dotace nezbytnou součástí hospodaření kaţdého podniku. 

Bez národních a evropských finančních intervencí do zemědělství by prakticky ţádný 

podnik nebyl ziskový, protoţe buď by prodával za trţní ceny, které by ale neodpovídaly 

nákladové náročnosti výkonu, nebo by ceny byly nastaveny podle nákladů, ale pak by 

podnik ztratil konkurenceschopnost a jeho produkce by byla kvůli ceně neprodejná.  

Se ţádostmi o dotace a s jejich vyuţíváním je samozřejmě spojena sloţitá 

administrativa a kontrolní instituce, kterými jsou Státní zemědělský intervenční fond, 

Česká inspekce ţivotního prostředí, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

Česká plemenářská inspekce a Státní rostlinolékařská správa, vyţadují od podniku řadu 

podkladů. Proto můţeme tyto instituce povaţovat za další skupinu externích uţivatelů 

reportingu. V tabulce na následující straně jsou pak popsány některé základní dotace, 

které podnik vyuţívá, a podklady, které jsou k jejich získání potřeba. 

8 Interní reporting podniku 

8.1 Specifika zemědělského podniku 

Oblast interního reportingu podniku Senagro a.s. je velmi výrazně ovlivněna specifiky 

zemědělského sektoru. Hlavně se jedná o značnou nerovnoměrnost vzniku nákladů a 

výnosů v průběhu roku. Náklady totiţ vznikají po celý rok, ale značná část výnosů je 

realizována aţ ke konci roku po sklizni. Navíc podnik nemůţe nikdy dopředu realisticky 

naplánovat trţby nebo hospodářský výsledek, protoţe u zemědělské produkce je 

obrovská volatilita cen v průběhu roku, která dosahuje desítek a někdy aţ stovek 

procent. Stejně tak v průběhu roku mohou výrazně kolísat náklady, kdy například 

vlivem nadměrných sráţek mohou náklady na sušení sena vzrůst několika násobně 

oproti suchým rokům. 

Dalším důleţitým faktorem je závislost na dotacích. Většina zemědělských podniků je 

totiţ po celý rok ztrátová a dotace jsou vlastně jediné, co je můţe dostat do kladných 

čísel nebo alespoň pomůţe ztrátu sníţit.  
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Tabulka 2: Přehled důležitých dotací a podkladů k jejich získání 

Název Popis dotace Potřebné podklady 

AEO 
dotace na ošetřování travních 

porostů 
- mapa půdních bloků 

Na mléko 
dotace na krávy chované v systému 

s trţní produkcí mléka 

-seznam dojnic 

-přepočítávací koeficient ke 

stanovení počtu VDJ k platbě 

na dojnice = 1,0 

-formulář prokazující podíl 

příjmů, nebo výnosů za 

prodané mléko na celkových 

příjmech nebo výnosech ze 

zemědělské výroby 

- kopie dokladů prokazující 

prodej mléka odběrateli 

SAPS 
jednotná platba na 

obhospodařovanou plochu 
- mapa půdních bloků 

Top-up 
doplňková platba k jednotné platbě 

na plochu 
- mapa půdních bloků 

Na pracovní místo 
dotace na zaměstnance z úřadu 

práce 

- přehled zaplaceného soc. a 

zdrav. pojištění 

PGRLF- dotace úroků 
dotace úroků z úvěru na nákup 

půdy 

-daňová přiznání za dva 

předcházející roky 

- účetní uzávěrka + příloha k 

úč. uzávěrce 

- úvěrová smlouva 

- závazek k hospodaření na 

koupené půdě 

PGRLF-dotace 

pojistného 

úhrada části nákladů na pojištění 

plodin a hospodářských zvířat 

- doklady prokazující rozsah 

a výši pojistného pro 

příslušný rok 

- potvrzení pojišťovny o výši 

zaplaceného pojistného 

- přehled o platbách 

pojistného na příslušný rok 

Dotace na naftu 
vrácení spotřební daně (nejedná se 

o klasickou dotaci) 

- formuláře vykazující 

spotřebu PHM a konkrétní 

činnost stroje 

Dotace na projekty 
dotace EU- program Rozvoj 

venkova 

- seznam uznatelných 

nákladů 

- účetní uzávěrka 

-stavební povolení 

- doloţení účetnictví 

-pravidelné výkazy slouţící 

ke kontrole 
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Průběţné sledování výkonnosti podniku tak kvůli těmto faktorům ztrácí smysl, protoţe 

velká část produkce je prodána aţ na konci roku a podnik dopředu nemůţe vědět, za 

jakou cenu bude realizovat produkci ani jakou částku obdrţí na dotacích. 

Další důleţité specifikum zemědělského sektoru jsou obchodní vztahy s dodavateli i 

s odběrateli. Vzhledem k tomu, ţe v tomto sektoru je relativně málo subjektů a většinou 

se jedná o dlouhodobou spolupráci. V těchto vztazích je potom ukryta určitá síla 

podniku odolávat nepříznivým okolnostem, které mohou nastat. Tento faktor však není 

moţné vyčíst z účetnictví ani zachytit do grafů a tabulek. Svým způsobem se jedná o 

těţko ocenitelné aktivum společnosti. Důsledkem těchto vztahů pak například můţe být 

to, ţe doby splatnosti závazků a pohledávek ztrácí svou váhu a k úhradě dochází ve 

chvíli realizace výroby, dále pak různé nákupy a prodeje na dluh, dodatečně dohodnuté 

platební kalendáře, opční prodeje, kdy je cena dohodnuta na jaře, ale obchod je 

realizován po sklizni, nebo určité formy barterových obchodů. 

8.2 Střediskové členění 

Jak jiţ bylo zobrazeno obrázku č. 7, celý podnik je podle činností rozdělen na 5 

hospodářských středisek. Pro jednotlivá střediska je počítán samostatný hospodářský 

výsledek, který je sloţen z externích i vnitropodnikových nákladů a výnosů. 

Graf 2- Přehled výsledků hospodaření za střediska v roce 201033 

 

                                                 
33

 Výroční zpráva společnosti SENAGRO a.s. 2010. 
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8.2.1 Středisko 100- Rostlinná výroba 

Středisko rostlinné výroby je největší středisko podle celkového objemu výkonů. 

Zároveň to bylo v roce 2010 také jediné ziskové středisko. Spadají sem veškeré práce 

související s rostlinou prvovýrobou. Tedy pěstování a prodej klasických zemědělských 

plodin jako jsou obiloviny, řepka, brambory, mák…atd. Dále je úkolem rostlinné 

výroby zajistit ţivočišné výrobě dostatek krmení a steliva. 

Nejdůleţitější součást střediska rostlinné výroby je loupárna a balírna na zpracování 

brambor. Jsou zde zpracovávány brambory, které pak kaţdý den rozváţí do 

supermarketů Tesco. Podnik dokáţe přibliţně z 50% zásobovat loupárnu brambory 

vlastní produkce a zbytek nakupuje od okolních zemědělských podniků a ostatních 

dodavatelů. Náklady a výnosy ze zpracování brambor tvoří většinu nákladů i výnosů 

celého střediska. Zároveň zisk z prodeje brambor má rozhodující vliv na celkový 

hospodářský výsledek celého podniku. Zároveň má prodej brambor ještě jednu 

podstatnou výhodu. Částečně vynahrazuje sezónnost trţeb v rostlinné výrobě a zajišťuje 

tak podniku finanční prostředky rovnoměrně v průběhu celého roku. 

Hospodářský výsledek střediska za rok 2010 byl zisk ve výši 20,597 mil. Kč. Celkové 

náklady pak byly 178, 241 mil. Kč a výnosy 198, 838 mil. Kč. Zisk z rostlinné výroby 

tedy činil přibliţně 162% celkového zisku společnosti (všechna ostatní střediska byla 

ztrátová). 

8.2.2 Středisko 200- Živočišná výroba 

Středisko ţivočišné výroby se zabývá především chovem skotu a produkcí mléka. 

Celkový stav krav ke konci roku 2010 byl 421 ks. Průměrná roční dojivost na jeden kus 

pak byla 7852 litrů. Náklady na ţivočišnou výrobu za rok 2010 byly 45, 324 mil. Kč a 

výnosy 39, 825 mil. Kč. Středisko tedy skončilo ve ztrátě -5,499 mil. Kč. Hlavní 

příčinou tohoto výsledku je pokles trţní ceny mléka. Podniku by se však vyplatilo 

udrţovat ţivočišnou výrobu i dlouhodobě ztrátovou. Kromě mléka totiţ produkuje i 

hnůj nezbytný pro rostlinnou výrobu. Ten totiţ prakticky nejde opatřit jinak, a pokud by 

ho podnik chtěl nahradit průmyslovými hnojivy, vyšlo by to dráţ neţ dotovat 

ţivočišnou výrobu a výsledek by nebyl zdaleka tak efektivní. Navíc část produkce hnoje 

bude v budoucnu jako jedna ze surovin pro výrobu elektrické energie v bioplynové 

stanici. 
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8.2.3 Středisko 300- Služby 

Středisko sluţeb se zabývá prakticky výhradně jen vnitropodnikovými činnostmi. Patří 

sem nejenom opravy a údrţby strojů, zařízení a budov podniku, ale také doprava a 

závodní kuchyň. Hospodářský výsledek střediska byl v roce 2010 -413 tis. Kč. 

8.2.4 Středisko 400- Bioplynová stanice 

Bioplynová stanice je nejnovější středisko podniku a zároveň také jeho současná 

největší investice. Vzhledem k tomu, ţe stanice byla postavena v roce 2010, je zatím 

pouze ve zkušebním provozu. Do budoucna by měla především přispět ke stabilizaci 

finančních toků, ale zároveň řešit i problém s pozemky v oblasti povodí Ţelivky, kde 

z důvodu omezení mohou být pouze trvalé travní porosty bez moţnosti uskutečňování 

zemědělské činnosti. Podnik tak měl nadbytek tohoto materiálu a neměl pro něj vyuţití. 

Ten teď můţe být pouţit jako biomasa v bioplynové stanici a vyřeší tak problém se 

zásobováním tohoto zařízení. 

8.2.5 Středisko 900- Správa 

Středisko správa zahrnuje administrativní činnosti podniku. Řadí se sem účtárna, 

mzdová účtárna a zásoby. 

8.3 Náklady a výnosy hospodářských středisek 

Jediný klasický report, který podnik poskytuje svým řídícím pracovníků je čtvrtletní 

přehled nákladů a výnosů na středisko. Jedná se o tiskovou sestavu informačního 

systému, která obsahuje veškeré náklady a výnosy na střediska včetně 

vnitropodnikových. Ty jsou seřazeny podle čísel účtů, u kterých je v prvních dvou 

sloupcích zobrazen obrat na dané období a v dalších dvou sloupcích obrat od začátku 

roku. Informace obsaţené v reportu, ale nemají velkou vypovídací hodnotu. Není 

moţné je s ničím porovnat, protoţe podnik nevytváří plány ani rozpočty pro jednotlivá 

střediska a není tedy jasné, jaké by měly být výstupy v ideálním případě. Řídící 

pracovníci ani ostatní zaměstnanci také nejsou na výsledcích svých středisek nijak 

(například platově) zainteresováni. Je to jednak důvodu, ţe velká část nákladů, jak jiţ 

bylo řečeno, není pracovníky ovlivnitelná, a bylo by tedy nespravedlivé poţadovat 

odpovědnost za její výši. Druhý důvod se týká hlavně oceňování vnitropodnikových 

výkonů. Ty jsou oceňovány podle stálých cen, které ne vţdy odpovídají trţním cenám 

nebo celkovým nákladům na výkon. Obvykle je cena výkonu lehce podhodnocena. To 
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znamená, ţe podniky přijímající vnitropodnikový výkon, vykazují menší náklady, neţ 

jaké by byly trţní náklady na tento výkon. Naopak podniky poskytující tento výkon 

vykazují niţší výnosy, neţ jaké odpovídají nákladům na tento výnos vynaloţených, a 

proto se ne vlastní vinou dostávají do ztráty. 

Není ovšem pravda, ţe by informace z těchto reportů neměly ţádné důsledky. Určitý 

psychologický efekt samozřejmě mají, protoţe nikdo nechce dlouhodobě vykazovat 

vysokou nebo postupně narůstající ztrátu. Kromě toho jsou informace z reportů 

probírány na poradách řídících pracovníků a v případě vysokého nárůstu nákladů nebo 

ztráty musí řídící pracovník konkrétního střediska taková čísla vysvětlit a obhájit. 

Ostatní informace, které vedoucí pracovníci poţadují, jsou operativního charakteru a 

vyřizují se individuálně s kaţdým zvlášť. Je to opět zapříčiněno povahou zemědělských 

podniků. Tím, ţe jsou obvykle situované na venkově a často se jedná o jediného 

velkého zaměstnavatele v obci, jsou mezi zaměstnanci ve velké většině sousedé a 

přátelé v osobním ţivotě. Proto se i v podniku dává přednost osobnímu jednání před 

obecnými formalitami, které jsou pouţívané u jiných typů podniků.  

9 Analýza problému a návrh řešení 

9.1 Externí reporting 

Externí reporting podniku odpovídá poţadavkům, které jsou na něj kladeny. Jako 

měřítko kvality zde můţeme vzít například úspěšnost ţádostí o dotace nebo o investiční 

úvěry. Obsahovou náplň a rozsah externího reportingu si určují sami jeho příjemci. 

Tedy pokud podnik dotaci nebo úvěr získá, můţeme tvrdit, ţe je reporting dostatečně 

kvalitní a vypovídající, neboť splnil svůj účel. Podobné je to u akcionářů podniku. 

Závěrečná zpráva je poměrně rozsáhlá, dostatečně konkrétní a obsahuje veškeré 

informace, které akcionář potřebuje. I na přímý dotaz mi bylo odpovězeno, ţe se 

prakticky nestává, ţe by někdo z účastníků valné hromady poţadoval nějaké dodatečné 

informace. 

9.2 Interní reporting  

Podoba a moţnosti interního reportingu jsou významně ovlivněny podmínkami a 

zvyklostmi v zemědělském sektoru. Vysoká volatilita cen a nákladů prakticky 
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neumoţňuje vyuţívat výhod rozpočtů a plánů. V průběhu roku se totiţ podmínky 

mohou natolik změnit, ţe rozpočet ztratí veškerou vypovídací schopnost. 

9.2.1 Ukazatele likvidity 

V první fázi jsem chtěl pro podnik navrhnout report pro pravidelné sledování likvidity, 

který by obsahoval vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity v čase, seznam závazků 

splatných v době, pro kterou je report vytvářen, a zůstatky finančních prostředků. 

Předpokládal jsem, ţe takový report by podniku pomohl upozornit na případnou hrozící 

platební neschopnost. Brzy jsem ale poznal, ţe v tomto oboru by tento ukazatel neměl 

očekávanou vypovídací schopnost. Do skutečného ukazatele likvidity by zde totiţ 

musely vstoupit další hodnoty, které nejsou zachyceny v účetnictví. Jedná se především 

o to, kdo je věřitel u konkrétních závazků a jaké s ním má podnik vztahy. Pak se totiţ 

běţně domlouvají podmínky, které nekorespondují s obecnými podmínkami a 

zvyklostmi. Stejné je to pak i u pohledávek. Tyto faktory pak ovlivňují reálnou likviditu 

podniku mnohem významněji neţ hodnoty, které slouţí ke klasickému výpočtu 

ukazatelů. 

9.2.2 Informace o hospodaření středisek  

Přehledy nákladů a výnosů, které dostávají vedoucí středisek jednou za čtvrt roku, 

obsahují podle mého názoru dostatek informací, ale postrádají dostatečnou vypovídací 

schopnost a psychologický efekt. To je částečně zapříčiněno i tím, ţe vedoucí 

pracovníci nejsou na výsledku svého střediska nijak významně zainteresovaní a nemusí 

tedy v případě špatných výsledků vyvodit ţádnou nebo jen minimální osobní 

odpovědnost. Také jsou zde uvedeny jen suchá čísla z účetnictví bez jakékoliv 

souvislosti nebo moţnosti porovnání. Nemusí tedy být na první pohled jasné, jak moc je 

ten či onen výsledek špatný nebo dobrý. U některých středisek můţe být cena 

vnitropodnikového výkonu stanovena pod jeho výrobními náklady. Pak tedy takové 

středisko bude vţdy ve ztrátě, a čím víc výkonů vyprodukuje, tím bude samozřejmě 

ztráta větší. To ale samozřejmě neznamená zásadní problém pro posouzení celkové 

ekonomické výkonnosti společnosti. 

Tyto výkazy bych proto doplnil grafem a tabulkou, které by ukazovaly vývoj nákladů a 

výnosů střediska. Vzhledem k nerovnoměrnosti produkce v průběhu roku by se zde 

musely porovnávat vţdy konkrétní čtvrtletí z minulých let- např. 2.Q/2007 vs. 2.Q/2008 
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vs. 2.Q/2009 vs. 2.Q/2010. Jedině tak je moţné získat relevantní informace. Pokud by 

pak z tohoto porovnání jednotlivých kvartálů vycházely podstatné odchylky, měla by na 

poradě vedoucích pracovníků být vysvětlena jejich příčina. 

9.2.3 SWOT Analýza 

V zemědělském sektoru hraje velkou roli legislativa a dotační politika vlády a Evropské 

unie. Bohuţel tyto faktory silně podléhají náladám vládnoucí politické garnitury a jsou 

často měněny bez ohledu na dopady, které tyto změny podnikům způsobí. Bylo by pro 

to na místě, aby podnik alespoň jednou ročně vypracoval SWOT analýzu, která by 

mapovala případné změny ovlivňující podnik a z nich plynoucí příleţitosti a hrozby. U 

těchto faktorů by pak byla posouzena důleţitost a moţný vliv na fungování podniku a 

případně by byla přijata opatření, která by napomohla vyvarovat se hrozeb a 

z příleţitostí udělat vlastní silné stránky. Příkladem výhodnosti takového jednání je 

realizace stavby bioplynové stanice, kdy podnik reagoval na rostoucí pobídky státu 

v oblasti obnovitelných zdrojů energie a do budoucna si tak zajistil přísun energie 

vlastní výroby a zároveň odbyt pro nadbytek travní hmoty z trvalých travních porostů. 

9.2.4 Nové středisko- zpracování brambor 

Zařazení loupárny do střediska rostlinné výroby podle mého názoru znemoţňuje 

oborové srovnání výkonnosti střediska rostlinné výroby. Zisk rostlinné výroby je totiţ 

tvořen především díky loupárně a stejně tak většina nákladů i výnosů se vztahuje ke 

zpracování brambor. Loupárna se přitom chová jako samostatný výrobní podnik, který 

nakupuje brambory jako materiál, ty jsou zde zpracovány a následně vyvezeny do 

obchodů odběratele. Část brambor (cca 50%) je ale nakoupena od okolních druţstev a 

dalších soukromých dodavatelů a část získá od ostatních sloţek střediska rostlinné 

výroby. Další rozdíl oproti zbytku střediska rostlinné výroby je v rozloţení trţeb 

v průběhu roku. Na rozdíl od výnosů z klasické rostlinné prvovýroby, které jsou 

převáţně koncentrovány na konec roku po sklizni, jsou výnosy z loupárny relativně 

rovnoměrně rozloţeny do celého roku. Smlouva s odběratelem totiţ podnik zavazuje 

denně po celý rok dodávat objednané mnoţství brambor do jeho obchodů. Toto jsou 

faktory, které významně ovlivňují výkonnost střediska rostlinné výroby a komplikují 

tak objektivní pohled na situaci, která se týká hlavní náplně tohoto střediska, tedy 

rostlinná prvovýroby. 
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Vytvoření nového střediska z loupárny brambor by tedy umoţnilo objektivnější pohled, 

jak na fungování samotné loupárny tak i střediska rostlinné výroby. Tímto rozdělením 

by se sice rostlinná výroba dostala do ztráty, ale bylo by jednouší určovat příčiny této 

ztráty a zavézt nápravná opatření.   
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Závěr 

Tato práce se zabývala podnikovým reportingem. Smyslem práce bylo seznámení 

s obsahem pojmu reporting, významem reportingu ve firmě a základními principy a 

ukazateli, které reporting vyuţívá. Dále pak zhodnocení situace vybraného podniku a 

aplikace teoretických poznatků do praxe. 

Prvním krokem bylo nastudování problematiky reportingu a souvisejících oblastí. 

V teoretické části se proto věnuji controllingu, jakoţto nadřazené oblasti reportingu, 

členění a popisu uţivatelů, pro které je reporting vytvářen, dále pak ukazatelům 

vyuţívaným v reportingu, jako jsou rozpočty, kalkulace nákladů, členění podnikových 

činností a informacím z finančního a vnitropodnikového účetnictví a finanční analýzy. 

V praktické části bylo mým úkolem posoudit reporting vybraného podniku, kterým byla 

společnost Senagro a.s., najít zde slabá místa a nedostatky a ty na základě zjištěných 

informací pak odstranit, tak aby reporting poskytoval pravdivé a včasné informace 

v potřebné míře všem příjemcům a stal se tak kvalitním zdrojem podkladů pro řízení 

podniku. 

Senagro a.s. je podnik zabývající se zemědělskou prvovýrobou a proto v něm platí 

specifika, která souvisí se sektorem zemědělství a kvůli kterým na něj nejde aplikovat 

klasické postupy, které jsou běţné například u výrobních nebo obchodních podniků. Po 

zhodnocení současné situace lze návrhy rozdělit do dvou kategorií. Ta první je 

vylepšení současného reportingu a druhá je zavedení nových dosud nevyuţívaných 

reportů a optimalizace podnikové struktury a tedy získání nových a přesnějších 

informací. 

Do první kategorie spadá vylepšení současného reportu- čtvrtletní výsledovky za 

střediska. Přehled výnosů a nákladů je totiţ jejich pouhým výčtem a chybí zde moţnost 

srovnání s předchozími roky i určitý psychologický vliv. Proto zde navrhuji doplnit o 

graf popisující vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku za středisko v daných 

kvartálech v předchozích letech, ten umoţní jednak srovnání a určení odchylek o 

průměru a zároveň bude mít určitý psychologický efekt na pracovníky. V tuto chvíli 

jsou data v reportech rozebírány jen v případě, ţe samotná čísla jsou nějakým způsobem 
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překvapivá. Analýze by ale měly být podrobeny i významné odchylky od minulých let a 

to i v případě kladných odchylek.  

Do druhé kategorie jsem pak zařadil pravidelné vypracování SWOT analýzy, která 

pomůţe odhalit blíţící se hrozby a naopak vyuţít nové příleţitosti na trhu. Druhý návrh 

se pak týká organizační struktury podniku. Navrhuji, aby loupárna a balírna brambor 

byly vyjmuty ze střediska rostlinné výroby a bylo z nich vytvořeno samostatné 

středisko, protoţe jejich charakteristiky odpovídají spíše výrobnímu závodu neţ 

zemědělskému podniku, a proto znemoţňují objektivní pohled na situaci v rostlinné 

výrobě. To povede k lepší přehlednosti situace podniku i k získávání kvalitnějších 

informací. 

Tím jsem cíl práce splnil. 
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