
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 
FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV EKONOMIKY 
 
 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF ECONOMICS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KALKULACE NÁKLADŮ JAKO VÝCHODISKO TVORBY ROZPOČTŮ 
VE VYBRANÉ FIRMĚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

 
AUTOR PRÁCE     Bc. MARTINA PITTERMANNOVÁ 
AUTHOR 
 
 
 
 
BRNO 2010

 



 
 

3 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV  EKONOMIKY 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUT OF ECONOMICS 
 

  
 
 
 
 
 
KALKULACE NÁKLADŮ JAKO VÝCHODISKO 
TVORBY ROZPOČTŮ VE VYBRANÉ FIRMĚ 
 
COSTING AS THE PRINCIPLE OF THE BUDGETING CREATION IN THE SELECTED FIRM  
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER’S THESIS 

AUTOR PRÁCE   Bc. MARTINA PITTERMANNOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. HELENA HANUŠOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
BRNO 2010  
 

 
 



 
 

4 

Vysoké učení technické v Brně               Akademický rok: 2009/2010  
Fakulta podnikatelská                   Ústav ekonomiky 
    

 
 
 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Pittermannová Martina, Bc. 
 

Podnikové finance a obchod (6208T090) 
 
 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a 
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských 
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem: 

Kalkulace nákladů jako východisko tvorby rozpočtů ve vybrané firmě 

v anglickém jazyce: 

Costing as the Principle of the Budgeting Creation in the Selected Firm 
 
 

Pokyny pro vypracování: 

Úvod 
Vymezení problému a cíle práce 
Teoretická východiska práce Analýza 
problému a současné situace Vlastní 
návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
Závěr 
Seznam použité literatury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této 

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení 

technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona. 

 



 
 

5 

Seznam odborné literatury: 

PETŘÍK Tomáš: Ekonomické a finanční řízení firmy.Manažerské účetnictví v praxi. 2.vydání. 
Praha: GRADA Publishing. 2009.735 s. ISBN 978-80-247-3024-0. 
HANUŠOVA, H: Manažerské účetnictví - studijní text pro kombinované studium. Vyd. 2. 
Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno 2004. 55 s.  
ISBN 80-214-2025-1.  
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví - 2.rozšířené vydání, (vydání určené pro 
potřeby vysokoškolského vzdělání). Praha, Management Press, 2008, 622 stran, ISBN 978-80-
7261-141-6 (další autoři ŠOLJAKOVÁ, Libuše, FIBÍROVÁ, Jana, ZRALÝ, Martin, 
WAGNER, Jaroslav, MENŠÍK, Michal). 
FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské 
účetnictví. 1. vyd. Praha : ASPI, 2007. 432 s. ISBN 978-80-7357-299-0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí diplomové práce: Ing. Helena Hanušova, CSc. 
 

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 
2009/2010. 

 
 
 

L.S. 
 

Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA 
Ředitel ústavu 

 
 

V Brně, dne 16.05.2010 

 

 



 
 

6 

Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na vymezení kalkulací a rozpočtů v konkrétním podniku. 

Specifikuje typy kalkulací a strukturu nákladů v kalkulacích na základě zpracované 

analýzy nákladů v bakalářské práci. Dále definuje rozpočty, jejich typy a způsoby 

sestavení a srovnává teoretické poznatky se skutečností ve vybraném podniku. Obsahuje 

návrhy pro zpřesnění kalkulací a rozpočtu. 

 

Abstract                       

The diploma thesis focuses on specification of cost calculation and budgets in selected 

company. Specifies cost models and costing system based on analysis of costs in 

bachelor thesis. Defines budgets, budget types and budget method and compares 

theoretical knowledge with reality in selected company. It contains suggestions of costs 

and budgets improvement. 

 

 

 

Klí čová slova 

Kalkulace nákladů výkonu, kalkulační vzorce, kalkulační systém, kalkulační techniky, 

rozpočet, krátkodobý rozpočet, klouzavý rozpočet, forecast, reporting. 

 

Klí čová slova 

Cost calculation, cost models, costing system, cost technics, budget, short-term budget, 

sliding budget, forecast, reporting. 
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1. ÚVOD 

 

Zadáním pro zpracování diplomové práce je zpracování variant kalkulace nákladů 

výkonu na úsek fakturace podniku a návrh tvorby rozpočtu jako podkladu pro reporting 

předkládaný mateřské společnosti. Budu se zabývat jednotlivými druhy kalkulací  

a kalkulačních vzorců, ze kterých vyberu ten, který bude nejvíce vyhovovat vybrané 

společnosti. Vzorec v návrhové části doplňuji o chybějící položky a implementuji  

do podmínek vybrané společnosti. V závěru hodnotím tvorbu rozpočtu a navrhnu 

možné změny. 

 

Pro zpracování diplomové práce jsem si vybrala skupinu RWE v ČR, která je 

dodavatelem a prodejcem zemního plynu v ČR. Podnik využívá ekonomický systém 

SAP, ve kterém zpracovává finanční a manažerské účetnictví. Dále využívá speciální 

modul SAP IS-U, který je určen pro účtování obchodování s komoditami, jako je zemní 

plyn. Oba moduly systému SAP jsou propojeny.  

 

Rozpočty jsou pro podnik velikosti skupiny RWE základem pro plánování.  

Pro vrcholový management je důležité sledovat náklady servisních středisek, protože 

pro podnik se jedná o středisko nákladové, které nevytváří žádný zisk. Pro sledování 

nákladů využívá společnost implementovaného vnitropodnikového účetnictví,  

které jsem již popsala ve své bakalářské práci. 

 

Návrhy v poslední části mé práce by měly být využitelné pro management vybrané 

společnosti. Možnosti, které navrhnu, by mohla společnost využít pro zefektivnění 

řízení nákladů a tím by mohlo dojít ke zlepšení ekonomické situace společnosti  

a zlepšení pozice na trhu.  
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Základním problémem řešeným v mé diplomové práci jsou varianty zpracování 

kalkulací a na základě těchto variant popis systému tvorby rozpočtu ve vybrané 

společnosti. Kalkulace jsou významné pro sledování nákladů ve společnosti.  

Pro správné stanovení kalkulací je důležitá analýza nákladů a jejich členění, které by 

mělo odpovídat členění nákladů v kalkulačním vzorci.  

 

Cílem mé práce je nastudování teoretických poznatků v oblasti kalkulací a rozpočtů, 

popis kalkulací nákladů a tvorby rozpočtu ve vybrané společnosti. Cílem je také 

provedení srovnání kalkulací nákladů a tvorby rozpočtů v teorii a v praxi, na základě 

zpracovaných teoretických východisek. Ze srovnání by měla vyplynout doporučení, 

která by mohla pomoci zefektivnit systém kalkulací a proces tvorby rozpočtu 

společnosti. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Základním cílem nákladového účetnictví je poskytnout systémově zobrazené informace 

o průběhu podnikatelského procesu manažerům podniku. Pro správné zobrazení je třeba 

náklady rozčlenit. Členěním nákladů ve společnosti jsem se zabývala ve své bakalářské 

práci. Základním členěním je druhové členění nákladů, a to především proto, že je i 

základem úpravy finančního účetnictví používaného v České republice. Je jedním  

z hlavních podkladů pro zajištění ekonomických zdrojů z okolí. Druhové členění je 

nutno kombinovat s dalšími členěními nákladů, protože nezobrazuje příčinu vynaložení 

nákladů. 

 

3.1. KALKULACE 1 

 

3.1.1. Kalkulace nákladů výkonu 

 

Obecně je kalkulace propočet nákladů, přínosu, ceny nebo jiné finanční veličiny  

na výrobek, práci nebo službu, činnost nebo operaci. Obsahem kalkulací jsou náklady  

na výrobu výkonů. Kalkulace je jedním z nejvýznamnějších nástrojů zobrazujících 

vzájemný vztah věcné a hodnotové stránky podnikání. Mají svou ustálenou formu v níž 

se prezentují okolí (akcionáři, vlastníci, manažeři apod.) tzv. kalkulační vzorec. 

Kalkulačním vzorcem se budu zabývat v následující podkapitole. 

 

Kalkulace jsou stěžejním nástrojem pro řízení nákladů výkonu podniku. Mají dvě 

základní funkce – informační a dále slouží jako podklad pro rozhodování v oblasti 

cenové politiky podniku. Kalkulace samotné závisí na fungování dalších subsystémů 

manažerského účetnictví (rozpočetnictví a nákladového účetnictví). Pro kvalitu 

kalkulací je důležitý vztah všech jednotlivých systémů (vnitropodnikového účetnictví, 

kalkulací, rozpočtů, reportingu) k ostatním subsystémům řízení podniku. 

 

                                                 
1 Kapitola zpracována podle: 
  HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví.2007. ISBN 978-80-214-3373-1. Strany 91-117. 
  HRADECKÝ, M. Manažerské účetnictví. 2008. ISBN 978-80-247-2471-3. Strany 175-201. 
  SCHROLL a kolektiv. Manažerské účetnictví. 1997. Strany 107-162. 
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Kalkulace nákladů výkonu lze chápat ve třech základních významech. Jako činnost 

vedoucí ke stanovení nákladů pro konkrétní výkon podniku. Jako výsledek této činnosti, 

tedy jako systém vzájemně skloubených propočtů pro kalkulační jednice. Jako část 

informačního systému podniku spjatou s vnitropodnikovým účetnictvím 

a rozpočetnictvím. 

 

Kalkulace nákladů je závislá na předmětu kalkulace, způsobu přičítání nákladů 

v kalkulačním vzorci a na struktuře nákladů. Předmětem kalkulace mohou být všechny 

druhy výkonů, které podnik provádí. V praxi se v podnicích sledují a kalkulují klíčové 

druhy výkonů z pohledu vedoucích pracovníků podniku. Předmět kalkulace 

vymezujeme kalkulační jednicí (druh, objem a čas) a kalkulovaným množstvím (počet 

kalkulačních jednic). 

 

Způsob přičítání nákladů v kalkulačním vzorci zahrnuje dvě oblasti k řešení kalkulací. 

První je jak přiřadit náklady na kalkulační jednici. Tato oblast je spíše metodickou 

otázkou k řešení. Druhá oblast řeší za jakým účelem nebo z jakého důvodu přiřadit 

náklady na kalkulační jednici. Tato oblast je více orientována na uživatele a jeho řešení 

kalkulací ve společnosti. 

 

Přiřazování nákladů předmětu kalkulace je spojeno především s členěním nákladů  

na přímé a nepřímé náklady. Přímé = jednicové náklady mají přímý vztah k provádění 

výkonu a tyto náklady lze přesně zjistit. Lze mezi ně zařadit např.: spotřebu materiálu 

nebo odpisy zařízení, na kterém se výroba provádí. Nepřímé = režijní náklady jsou 

vynakládány v souvislosti se zajištěním výroby. Pro rozvržení nepřímých nákladů  

na jednici výroby se používají následující metody: 

 

 

3.1.1.1. Kalkulace dělením 

 

Jedná se o nejjednodušší metody kalkulace. Metody jsou využívány především 

v podnicích s hromadnou výrobou stejnorodých výrobků nebo poskytujících služby. 
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3.1.1.1.1. Kalkulace dělením prostá 

 

Nepřímé náklady se rozvrhují na základě množství různě vyjádřených kalkulačních 

jednic. Jako kalkulační vzorec se většinou využívá členění nákladů, které používá daný 

podnik. Z toho vyplývá, že kalkulační členění nákladů je důležité. Kalkulační členění 

umožňuje stanovit odpovědnost za spotřebu nákladů. Na rozdíl od členění dle 

nákladových druhů. Proto je vhodné již při definici nákladů v účetnictví rozlišit účel 

nákladů. Jde především o to, aby nákladové účetnictví bylo schopno poskytovat data 

podle výkonů a podle jednotlivých středisek. 

 

3.1.1.1.2. Kalkulace dělením s poměrovými čísly 

 

Jde o zvláštní případ kalkulace dělením. Na rozdíl od kalkulace dělením prosté se 

využívá ve výrobě, kde výrobky jsou technicky odlišné např.: rozměrem  

nebo množstvím spotřeby času apod. 

 

3.1.1.1.3. Kalkulace stupňovitá 

 

Kalkulace využívá stejné metody jako kalkulace dělením prostá s rozdílem, že náklady 

jsou postupně přičítány po jednotlivých podnikových útvarech. 

 

3.1.1.1.4. Kalkulace metodou ABC (activity based costing) 

 

Metoda ABC je založena na kalkulaci s přiřazováním nákladů podle aktivit. Základním 

východiskem této metody je orientace na náklady zajišťovaných procesů (aktivit).  Jde 

především o přiřazení nákladů podle dílčích aktivit a tím získat co nejpřesnější 

vyjádření vztahu nákladů k příčině jejich vzniku. Přiřazení nákladů jednotlivým 

výkonům probíhá pomocí stupňovitého dělení (poměrová čísla nebo přirážková 

metoda).  
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Největší efekt přináší tato metoda při výrobě širokého sortimentu výrobků. Realizace 

této metody vyžaduje pomocné a zajišťující činnosti. Široké uplatnění má metoda 

v bankovnictví, pojišťovnictví, zpracovatelském průmyslu a montážních provozech.  

 

 

 

 

Obrázek 1: Kalkulace podle metody ABC. [zdroj: SCHROLL a kolektiv. Manažerské účetnictví. 1997. 
Strana 142.] 

 

3.1.1.2. Kalkulace přirážková 

 

Tato kalkulace vychází z předpokladu, že je předem známá veličina, která má 

k výrobkům jasný vztah, např.: přímý materiál, přímé mzdy apod. Pro rozpočítání 

nepřímých nákladů se využívá kalkulační sazba nebo kalkulační přirážka jako procentní 

vyjádření nákladů. Kalkulační sazba se využívá u naturálních kalkulačních jednic 

(např.: materiál). Kalkulační přirážka se využívá u peněžních kalkulačních jednic. 

 

Ve většině případů podniky vyrábějí různorodé výkony (heterogenní výroba) zahrnující 

nejen různé druhy a množství materiálu, ale jsou různě pracné. Režijní náklady  

na použití strojního zařízení není možné rozdělit pomocí dělení, ale je třeba je přiřadit 

tak, jak byly výrobou spotřebovány. Režijní náklady se rozdělují pomocí tzv. rozvrhové 

základny (ve většině případů v praxi jednicové mzdy). Výsledná kalkulace se stanoví 

pomocí zápisů v nákladovém účetnictví, kde se vedou účty pro jednotlivé předměty 

kalkulace.  

 

Přirážková kalkulace má dvě formy sumační a diferencovanou. 

Náklady 
rozčleněné dle 

vztahu k 
aktivitám 

Aktivity 
ovlivňující 

vývoj nákladů 

Vztah aktivit 
k objemu 

prováděných 
výkonů 

Náklady 
jednotlivých 

produktů 
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3.1.2. Struktura náklad ů v kalkulaci 

 

Struktura nákladů je vyjádřena v kalkulačním vzorci a každý podnik si ji stanovuje 

individuálně dle svých potřeb. Struktura nákladů je závislá na způsobu členění nákladů 

v nákladovém účetnictví, které poskytuje podklady pro zpracování kalkulací.  

 

3.1.2.1. Kalkulační vzorec 

 

Kalkulační vzorec je způsob řazení nákladových položek, ale není jednoznačnou 

formou pro vykazování nákladů. Je primárně nástrojem vnitropodnikového účetnictví. 

Existují dvě pojetí vyjadřování struktury nákladů. Struktura kalkulačního vzorce může 

vycházet z úrovně ceny nebo z úrovně nákladů. 

 

Obecný kalkulační vzorec vypadá následovně: 

Přímý materiál 
Přímé mzdy 
Polotovary vlastní výroby 
Ostatní přímé náklady 
Výrobní režie 

 
           Vlastní náklady výroby 

+ Zásobovací režie 
+ Správní režie 

 
            Vlastní náklady výkonu 

+ Přímé odbytové náklady 
+ Odbytová režie 

 
         Úplné vlastní náklady výkonu 

+ Zisk (ztráta) 
 

          Cena výkonu 

Obrázek 2: Obecný kalkulační vzorec. [zdroj: HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví.2007. ISBN 
978-80-214-3373-1. Strana 101.] 
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3.1.2.1.1. Typový kalkulační vzorec 

 

Vychází z úrovně nákladů. Do konce 90. let sloužil v podmínkách ČR zejména jako 

informační základna pro kontrolu rentability. V současné době je nejvíce využíván  

při úvahách, které položky je vhodné zahrnout do ocenění změnu stavu zásob 

v účetnictví. Nevýhodou je jeho nepříliš podrobné členění nákladů. I přes to se stal 

výchozí základnou pro konstrukci kalkulačních vzorců pro různé podniky a zůstává 

v podnicích základem kalkulační práce. Představuje primární informaci o nákladech 

výkonu. Výhodou je, že vyhovuje podmínkám většiny podniků, protože podává sice 

elementární, ale uspokojivou představu o struktuře kalkulačních položek výkonů 

podniku.  

 

Typový kalkulační vzorec a další vzorce od něj odvozené jsou tzv. kalkulace úplných 

nákladů. Tato kalkulace ukazuje vztah všech spotřebovaných nákladů ke kalkulační 

jednici, ale nebere ohled na charakter nákladů. Nejširší využití nachází kalkulace 

celkových nákladů v dlouhodobých analýzách nákladů, při stanovování cen 

individuálních zakázek, při oceňování změny stavu zásob apod.  

 

Přímý materiál 
Přímé mzdy 
Ostatní přímé náklady 
Výrobní (provozní) režie 

 
           Vlastní náklady výroby 

+ Správní režie 
 

            Vlastní náklady výkonu 
+ Odbytové náklady 

 
          Úplné vlastní náklady výkonu 

+ Zisk (ztráta) 
 

          Cena výkonu (základní) 

Obrázek 3: Typový kalkulační vzorec. [zdroj: SCHROLL a kolektiv. Manažerské účetnictví. 1997. 
Strana 117.] 
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Typový kalkulační vzorec má tři základní nevýhody: 

● syntetizuje nákladové položky, které by se měly alokovat podle různých 

alokačních principů ke kalkulovaným výkonům (např.: ostatní přímé náklady, 

správní režie, apod.), 

● syntetizuje nákladové položky bez ohledu na jejich uplatnění při řešení 

různých rozhodovacích úloh, 

● je pouze statickým vyjádřením nákladů ke kalkulační jednici.  

 
 
 
3.1.2.1.2. Retrográdní kalkulační vzorec 

 

Vyjadřuje vztah nákladů, zisku a ceny. Kalkulační vzorec vychází z ceny nebo jejích 

variant a úroveň zisku vyjadřuje jako konečný rozdíl mezi dosaženou cenou a náklady. 

Některé podniky využívají kalkulačních vzorců, aby odlišili kalkulaci ceny a nákladů.  

 

    Základní cena výkonu 
- dočasná cenová zvýhodnění 
- slevy zákazníkům 

o množstevní 
o sezónní… 

 
        Cena po úpravách 

 
           - náklady             

 
          Zisk (jinak vyjádřený přínos) 

Obrázek 4: Retrográdní kalkulační vzorec. [zdroj: SCHROLL a kolektiv. Manažerské účetnictví. 1997. 
Strana 119.] 
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3.1.2.1.3. Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady 

 

Tento typ kalkulačního vzorce si více všímá struktury vykazovaných nákladů. A  

ve vzorci vykazuje odděleně fixní a variabilní náklady. Vychází z úrovně ceny. 

 

    Cena po úpravách 
- variabilní náklady výrobku  

(přímý materiál, přímé mzdy, režie..) 
 

        Marže 
         - fixní náklady na výrobek          

 
          Zisk na výrobek 

Obrázek 5: Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady. [zdroj: SCHROLL a kolektiv. 
Manažerské účetnictví. 1997. Strana 119.] 

 

 

3.1.2.1.4. Dynamická kalkulace 

 

Vychází z úrovně nákladů a z jejich základního členění na přímé a nepřímé a dále  

z členění podle fází reprodukčního procesu. Základ kalkulačního vzorce je rozšířen  

o informaci, jak budou náklady v jednotlivých fázích ovlivněny změnami objemu 

výkonů. Tato kalkulace je využívána pro ocenění vnitropodnikových výkonů. 

 

Přímý materiál 
Přímé mzdy 
Ostatní přímé náklady (variabilní, fixní) 

 
    Přímé náklady celkem 
    + Výrobní režie (variabilní, fixní) 

 
      Vlastní náklady výroby 
    + Správní režie (variabilní, fixní) 

 
      Vlastní náklady výkonu 
    + Přímé odbytové náklady 
    + Odbytová režie (variabilní, fixní)        

 
    Úplné vlastní náklady výkonu 

Obrázek 6: Dynamická kalkulace. [zdroj: SCHROLL a kolektiv. Manažerské účetnictví. 1997. Strana 
120.] 
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3.1.2.1.5. Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 

 

Hlavním rysem tohoto typu kalkulace je to, že se fixní náklady neposuzují jako 

nedělitelný celek. Kalkulace vychází ze snahy oddělit fixní náklady přiřazované  

na principu příčinné souvislosti od fixních nákladů přiřazovaných podle jiného principu. 

 
Základní cena výkonu 

- dočasná cenová zvýhodnění 
- slevy zákazníkům 

o množstevní 
o sezónní… 

Cena po úpravách 
- přímý materiál 
- přímé mzdy 
- variabilní režie 

 
    Marže I 
          - fixní výrobkové náklady 

 
      Marže II 
          - fixní náklady na skupiny výrobků 

 
      Marže III 
         - fixní náklady střediskové 

 
      Marže IV 
         - fixní náklady podniku 

 
    Zisk/ztráta na výrobek 

Obrázek 7: Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů. [zdroj: SCHROLL a kolektiv. 
Manažerské účetnictví. 1997. Strana 120.] 

 

 

3.1.2.1.6. Kalkulace relevantních nákladů 

 

Je specifickým typem kalkulačního vzorce, který je založen na analýze vzájemného 

vztahu nákladů, výdajů, tržeb a výnosů na základě řízení peněžních toků. Ovšem 

základním nástrojem řízení peněžních toků je rozpočet a nikoliv kalkulace. Kalkulační 

vzorec je podobný kalkulačnímu vzorci se stupňovitým rozvrstvením nákladů  

s tím rozdílem, že položky nákladů jsou podrobněji rozděleny.  
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3.1.3. Kalkula ční systém 

 

Jde o soubor kalkulací v podniku a vazeb mezi nimi. Je hlavním nástrojem řízení  

a sledování nákladů podniku. Musí zajistit vzájemnou návaznost jednotlivých kalkulací 

mezi sebou. Kalkulační systém obsahuje různé druhy kalkulací. Počet kalkulací je 

v každém podniku jiný a závisí především na typu a velikosti podniku, nárocích  

na kalkulace a potřebě využití kalkulací v čase.  

 

Kalkulační systém je nástrojem pro řízení hospodárnosti jednicových nákladů a dále 

nástrojem pro řízení úplných vlastních nákladů. Obecným cílem kalkulačního systému 

je řízení hospodárnosti výrobků a minimalizace nákladů na jednotku produkce.  

 

Pokud do kalkulačního systému zařadíme i realizační cenu výrobku můžeme provádět 

hodnocení zisku dosaženého u výrobků při dané ceně a výši nákladů. A také můžeme 

posuzovat rentabilitu výrobku a porovnat ji s rentabilitou výrobků jiných  

např.: konkurenčních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Kalkulační systém [zdroj: HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví.2007. ISBN 978-80-
214-3373-1. Strana 107] 

 

 

 

Kalkulace v podniku 

Předběžné Výsledná 

Propočtové Normové 

Plánové Operativní 

Intervalové 

Okamžikové 
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3.1.3.1. Předběžná kalkulace 

 

Předběžné kalkulace se sestavují před výrobním procesem. 

 

3.1.3.1.1. Propočtová kalkulace 

 

Propočtové kalkulace se sestavují u nových výrobků, kdy se vyjasňují technické 

parametry a nejsou ještě známé podrobné konstrukční a technické dokumentace. 

Podkladem pro sestavení jsou výsledné kalkulace, ceny, technické parametry, hmotnost 

stejných nebo podobných výrobků. Kvalita kalkulace je závislá na dostupnosti  

a spolehlivosti dokumentace. Optimální je, když má pracovník vytvářející kalkulaci 

k dispozici předběžnou kalkulaci podobného výrobku. Potom je možné využít části 

kalkulace pro shodné části výrobku. Většinou jde o modifikované výrobky, a proto lze 

využít částí kalkulace příbuzných výrobků. 

 

Propočtová kalkulace je málo přesná, a proto se pro ni často používá označení 

„odhadované náklady“. Hlavním úkolem propočtové kalkulace je vytvářet podklad  

pro posouzení efektivnosti nového výkonu. 

 

3.1.3.1.2. Operativní kalkulace 

 

Podkladem pro sestavení operativní kalkulace jsou podrobné normy spotřeby materiálu 

a času platné k datu sestavení kalkulace. Slouží především pro výrobní útvary, a proto je 

nazývaná i jako výrobní kalkulace. Normy se vlivem času mění, a proto je třeba 

operativní kalkulaci vždy při takovéto změně přepočítat. Operativní kalkulace je 

nejpřesnější kalkulací, která se v podnicích sestavuje, protože v každém okamžiku 

ukazuje skutečnou výši spotřeby ekonomických zdrojů. Jako taková slouží podniku jako 

vnitropodniková cena. 
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3.1.3.1.2.1. Základní kalkulace 

 

Je modifikací kalkulace operativní platná pro první den hodnoceného období (první den 

roku). Je to metodický nástroj normové metody nákladového účetnictví. Má funkci 

pevného měřítka po dobu jednoho účetního období a vzhledem k delší době platnosti 

má význam při oceňování. Základní kalkulace je nástrojem pro odlišení zásluh  

za úspory mezi útvary. 

 

3.1.3.1.3. Plánová kalkulace 

 

Plánová kalkulace se nejvíce využívá při řízení nákladů v opakované, stabilizované 

sériové i hromadné výrobě. Pokud podnik vyrábí jeden nebo málo výrobků stejného 

typu kalkulace se sestavuje dle podrobné normy spotřeby ekonomických zdrojů. Taková 

plánová kalkulace má charakter kalkulace operativní jako úkol pro výrobní útvary. 

 

Pokud podnik vyrábí různé výrobky v malosériové výrobě pak je kalkulace sestavena  

na základě podrobných operativních norem stanovených pro první den výrobního 

období a do jednotlivých položek se promítají plánované změny pro daný rok.  

 

Plánová kalkulace je kalkulací intervalovou a vyjadřuje průměrné náklady výrobku  

na dané období. V průběhu období se plánová kalkulace modifikuje prováděním 

plánovaných změn.  

 

3.1.3.2. Výsledná kalkulace 

 

Výsledná kalkulace se sestavuje až po dohotovení výkonu, je završením celé kalkulační 

soustavy a funguje jako kontrolní nástroj všech druhů předběžných kalkulací. Zobrazuje 

a používá pro své výpočty skutečné náklady. Vypovídací schopnost výsledné kalkulace 

je omezená, protože zobrazuje nákladové položky v celkové částce a příčiny překročení 

by bylo možné zjistit pouze podrobnou analýzou dokladů. Jejich největší uplatnění se 

nachází ve srovnávání s konkrétním druhem předběžné kalkulace, a pak  

pro řízení tvorby cen. 
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Výsledná kalkulace může mít dvě formy. Okamžiková kalkulace (průběžná) je analogií 

operativní kalkulace a sestavuje se v kusové nebo malosériové výrobě po dokončení 

výroby kusu nebo série. Intervalová kalkulace (roční výsledná) je analogií plánové 

kalkulace a zobrazuje průměrné skutečné náklady všech výkonů za období. 

 

Při porovnání kalkulací se zjišťují odchylky, ale dále i druh, příčina vzniku, místo 

vzniku a původce odchylky, a tak je možno provádět kontrolu úrovně skutečných 

nákladů. 

 

3.1.4. Kalkulace ceny 

 

Samostatnou oblastí pro řízení podniku je kalkulace ceny. Od kalkulace nákladů se liší 

svým obsahem a výchozím přístupem k její tvorbě. Kalkulace nákladů odráží žádoucí  

a skutečné toky vzniku nákladů, kalkulace ceny naopak zobrazuje toky zpětné 

návratnosti nákladů a toky zisku ve formě výnosů. V dnešní době velkého rozvoje 

tržního hospodářství mají na cenu vliv podmínky daného trhu.  Díky tržnímu 

hospodářství vzniká cena objektivně na základě poptávky a nabídky a ne na základě 

spekulativního propočtu monopolního výrobce. 
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3.2. ROZPOČETNICTVÍ 2 

 

Rozpočetnictví je jedním z nástrojů vnitropodnikového účetnictví a navazuje na ostatní 

nástroje podnikového řízení (kalkulace, vnitropodnikové účetnictví, normování apod.). 

Je to především nástroj pro ukládání úkolů jednotlivým vnitropodnikovým útvarům. 

Rozpočetnictví je zaměřeno na budoucnost a modeluje budoucí průběh procesu 

podniku.  

 

3.2.1. Rozpočty 

 

Rozpočtem rozumíme číselně, v peněžních jednotkách vyjádřené údaje o plánované 

realitě. Často je slovo rozpočet zaměňován slovem plán, důvodem může být to, že obě 

slova vyjadřují kvantifikaci očekávaných skutečností. Většinou se pojem plán používá 

pro vyjádření úkolů v naturálních jednotkách, a pojem rozpočet pro vyjádření 

v peněžních jednotkách.  

 

Před samotnou tvorbou rozpočtu je nutné vědět, na jaké množství výkonu stačí naše 

kapacita, jaké budou naše budoucí investice, jaké náklady si můžeme dovolit 

vynakládat, abychom se nedostali do nežádoucí finanční situace, a také jaké jsou naše 

cíle v následujících obdobích. Rozpočty jsou vázané na hlavní cíle podniku,  

které se sestavují na určité období, vycházejí z přepočtených veličin a stanovují 

konkrétní úkoly.  

 

Zásadním úkolem rozpočtu je zefektivnění řídícího procesu a koordinace podnikové 

činnosti. Rozpočet je podkladem pro průběžnou kontrolu a motivací k dosažení cílů 

podniku. Rozpočty by mohly dle uvedených úkolů sloužit několika účelům najednou. 

Ale bohužel tomu tak není. Pokud zavedeme hmotnou odpovědnost pro více lidí 

najednou, dojde k tzv. boji o rozpočet. Vedoucí středisek se snaží o co největší rozpočet 

pro své středisko, zatímco vrcholový management se snaží o co největší snížení nákladů 

                                                 
2 Kapitola zpracována podle: 
  MAITLAND, I. Rozpočetnictví pro nefinanční manažery. Praha: Management Press. 1998.  
  HRADECKÝ, M. Manažerské účetnictví. Praha:Grada Publishing. 2008. Strany 124-168. 
  FIBÍROVÁ, J. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. ASPI,a.s. 2005. Strany 178-207. 
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daného střediska. Proto by nemělo být výhradně plnění rozpočtu hlavní motivační 

složkou zaměstnanců. Lepší variantou je kombinace s více motivačními faktory, např.: 

benchmarking. 

 

Rozlišujeme rozpočtování podnikové a vnitropodnikové. Podnikové rozpočtování má 

vztah k finančnímu účetnictví a využívá se pro plánování celopodnikových aktivit 

podniku, a jsou používány při plánování pro banky, leasingové společnosti apod. 

Vnitropodnikové rozpočtování má vztah k jednotlivým úsekům podniku a jednotlivým 

aktivitám. 

 

Systém rozpočtů obsahuje celopodnikové rozpočty a střediskové rozpočty. 

Celopodnikové rozpočty jsou rozpočty sestavované pro podnik jako celek a mezi tyto 

rozpočty patří 3 součásti – rozpočetní rozvaha, rozpočetní výsledovka a rozpočet 

peněžních toků.  

 

3.2.1.1. Krátkodobé rozpočty 

 

Jsou sestavovány nejčastěji na kalendářní nebo na hospodářský rok. Mohou být 

zpřesňovány na čtvrtletí nebo měsíc jako tzv. operativní plány. 

 

3.2.1.2. Dlouhodobé rozpočty 

 

Jsou sestavovány na více let, obvykle na tři až pět let a většinou představují strategické 

plány podniku. Jako doplněk jsou sestavovány roční rozpočty, které představují 

prováděcí rozpočty dlouhodobých plánů. 

 

3.2.1.3. Pevný rozpočet 

 

Stanovuje náklady na jednotlivé činnosti bez ohledu na to, zda se jedná o náklady fixní 

nebo variabilní a odchylka plánovaných a skutečných výdajů je bezvýznamná. Jde  

o limit výdajů, který nelze překročit. Využívá se především tam, kde se těžko rozlišují 

variabilní a fixní náklady. 
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3.2.1.4. Variantní rozpočet 

 

Rozlišuje samostatně fixní a variabilní náklady, a předpokládá možnost odchylky plánu 

od skutečnosti. Počítá tedy s tím, že fixní náklady by měly zůstat relativně stejné, 

zatímco variabilní náklady se mění v souvislosti s objemem produkce. Záleží zcela  

na podniku, jak přistoupí k volbě vhodné veličiny, která bude měřit objem výkonu 

střediska.  

 

3.2.1.5. Rozpočet přírůstkový 

 

Sestavuje se v návaznosti na rozpočet a výsledky minulého období. Minulý rozpočet s 

e upravuje podle změny plánované produkce se zřetelem na výsledky minulého období, 

které promítá do dalších období. 

 

3.2.1.6. Rozpočet od nuly 

 

Nebere v úvahu vůbec to, co bylo, ale stanovuje podmínky znovu. Jde o nástroj 

hospodárnosti, protože nevychází automaticky z toho, co bylo, ale nutí zodpovědné 

pracovníky vyhodnotit, co je potřeba vynaložit k naplnění plánovaných činností. 

 

3.2.1.7. Klouzavý rozpočet 

 

Stanovuje se na delší období a na kratší úseky v rámci daného období. Tento charakter 

mívají především strategické rozpočty. Např.: rozpočet na roky 2009-2012  

se po uplynutí roku 2009 sestaví na další tři roky 2010-2013. Dílčí rozpočty tvoří  

tzv. aktualizaci rozpočtu (forecast) a na jejich základě se zpřesňují rozpočty pro další 

dílčí období.  
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3.2.1.8. Rozpočet na pevné období 

 

Rozpočet je sestaven pro celé období a nebere v úvahu změny, které mohou v průběhu 

období nastat. Nevýhodou je, že při dlouhodobějším plánování může dojít k mnoha 

nepřesnostem, které nelze předvídat. 

 

3.2.2. Krátkodobé rozpočty 

 

3.2.2.1. Krátkodobé vnitropodnikové rozpočty 

 

Krátkodobé rozpočty lze sestavovat na úrovni celého podniku nebo na úrovni části 

podniku (střediska, úseku) = vnitropodnikové. Vzhledem k tomu, že moje diplomová 

práce je zaměřena na vnitropodnikové rozpočty budu se v teoretické části více zabývat 

vnitropodnikovými krátkodobými rozpočty.  

 

Střediskové rozpočty jsou důležitým nástrojem řízení. Slouží především ke stanovení 

úkolů vedoucím pracovníkům jednotlivých středisek z pohledu odpovědnosti  

za náklady, výnosy, aktiva nebo investovaný kapitál. Nejčastěji se rozpočtují náklady.  

Zda budou rozpočtovány celkové střediskové náklady nebo pouze některý typ nákladů 

závisí na technologii, která je v podniku využívána.  

 

Důležité jsou režijní rozpočty, protože v podnicích narůstá podíl režijních nákladů na 

celkových nákladech podniku. Jde především o náklady na obsluhu a řízení. Rozpočty 

režijních nákladů lze sestavovat v účelovém nebo druhovém členění. Účelové členění 

vyjadřuje vztah mezi nákladem a výkonem, který je příčinou nákladu. Druhové členění 

představuje členění podle druhu nákladů, ale je využitelné pouze v malých podnicích 

nebo v podnicích s dílčími útvary, které si neposkytují službu vzájemně. 

 

Základními metodami sestavení rozpočtu režijních nákladů jsou metoda vycházející 

z údajů o minulosti a metoda, která nebere údaje o minulosti vůbec v úvahu. Režijní 

náklady je možno rozpočtovat třemi metodami - normováním, limitováním nebo 

předpoklady. Každá metoda je vhodná pro rozpočtování jiného druhu nákladů podniku. 
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3.2.2.2. Krátkodobé podnikové rozpočty 

 

Podnikové rozpočty se sestavují pro potřeby podniku jako celku nebo pro externí 

uživatele (banky, leasingové společnosti) a mají většinou strukturu výkazů, které  

se běžně v podniku sestavují. Podnikový rozpočet usiluje o finanční kvantifikaci všech 

procesů, které v podniku probíhají za rozpočetní období (kalendářní, či hospodářský 

rok).  

 

Tvorba hlavního podnikového rozpočtu má dva krajní přístupy. První přístup směřuje 

shora dolů. Vrcholový management při tomto přístupu konkretizuje hlavní kroky 

k dosažení podnikových cílů, kvantifikuje je do hrubého rozpočtu a rozepíše jej  

do výnosových a nákladových úkolů na jednotlivé útvary podniku. Tento přístup 

zabezpečuje vnitřní jednotu hlavního podnikového rozpočtu a soulad s podnikovými 

cíli. Protikladný přístup směřuje zdola nahoru. Tento přístup soustředí větší část aktivit 

na útvary níž v organizační struktuře, které vrcholovému managementu předkládají 

návrhy dílčích rozpočtů. Úlohou vrcholového managementu je korekce představ 

podřízených útvarů. Právě zvládnutí koordinační úlohy je hlavní nevýhodou tohoto 

přístupu.  

 

3.2.3. Střednědobé a dlouhodobé rozpočty 

 

Dlouhodobé rozpočty navazují na dlouhodobé záměry podniku, které jsou zaměřeny 

především na provoz, investice a finanční situaci podniku.  Ve větších podnicích mohou 

být zaměřeny také na výzkum a vývoj, zásobování, výrobu a mzdovou politiku. 

Všechny tyto oblasti by měly být promítnuty do podnikových plánů. Obvykle se tyto 

plány sestavují ve více variantách, protože podnik musí vycházet z toho, že podmínky 

se v průběhu času mění a je málo pravděpodobné, že by nedošlo k žádným změnám. 
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4.  ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

 
Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala společnost RWE Zákaznické služby, s.r.o., 

která je součástí Koncernu RWE se sídlem v Německu. V návrhových částech se budu 

věnovat výhradně procesům, kalkulacím a rozpočtům této společnosti. 

 
 
4.1. POPIS VYBRANÉ FIRMY - KONCERN RWE 3 

 

„RWE je jednou z pěti největších evropských energetických skupin se sídlem v 

Německu. Hlavními trhy RWE jsou Německo a střední a východní Evropa. Energií 

zásobuje RWE více než 30 milionů zákazníků. Značka RWE zastřešuje šest divizí pod 

vedením RWE AG - RWE Power, RWE Innogy, RWE Supply & Trading, RWE Dea, 

RWE Energy, RWE npower. 

 

RWE AG je vedoucí společností celého koncernu, která řídí všechny jeho společnosti. 

Sídlí v Essenu a je zodpovědná za strategický rozvoj, plánování, controlling, finance  

a komunikaci na nejvyšší úrovni celého koncernu RWE.   

 

RWE Power je jedním z největších výrobců elektrické energie v Evropě, která vyrábí 

elektrickou energii ze všech dostupných zdrojů, jádra, černého i hnědého uhlí, zemního 

plynu, biomasy, vody i větru. RWE Power zaměstnává více než 18.000 lidí. 

 

RWE Supply & Trading je společnost zaměřená na celoevropský obchod se všemi 

produkty v portfoliu koncernu. RWE Trading obchoduje s elektřinou, zemním plynem, 

uhlím a ropnými produkty s energetickými deriváty, které slouží k zajištění proti 

změnám cen energií. Od roku 2002 obchoduje RWE Supply Trading také  

s energetickými povolenkami. 500 zaměstnanců společnosti sídlí vedle Essenu také  

v Londýně a ostatních místech po celé Evropě. 

 

                                                 
3 Kapitola převzata z:  RWE – Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu [online]. [cit. 2009-03-06] 
<http://www.rwe.cz/cs/koncern-rwe> 
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RWE npower působí ve Velké Británii a obsluhuje zdejší zákazníky koncernu RWE. 

Pro výrobu elektřiny využívá zemní plyn, ropu, uhlí a obnovitelné zdroje energie. 

 

Essent je největším dodavatelem energie v Nizozemsku. Eletrickou energií, zemním 

plynem, teplem  a souvisejícími službami zásobuje 2,6 milionu zákazníků. Essent je 

aktivní také na energetickém trhu v Belgii.  

 

RWE Dea sídlí v Hamburgu a je zaměřena na objevování a těžbu ropy a zemního plynu. 

Společnost využívá nejmodernější techniky pro těžbu a produkci surovin a využívá 

knw-how, které společnost získala za více než 110 let svého působení v oboru. RWE 

Dea se také snaží o ochranu životního prostředí a bezpečnost. RWE Dea ovládá 

produkční kapacity v Německu, Nizozemsku, Velké Británii, Norsku, Egyptě a zároveň 

je držitelem licence pro těžební průzkum v Alžíru, Libyi a Polsku. V Německu ovládá 

RWE Dea podzemní zásobníky zemního plynu. 

 

RWE Innogy je odpovědná za vše, co souvisí s obnovitelnými zdroji energie. RWE 

jejím prostřednictvím od roku 2008 každoročně investuje jednu miliardu Eur  

do rozšiřování svých činností v oblasti větrných elektráren na souši i na moři, vodních 

elektráren, biomasy, výroby elektřiny ze solárních a geotermálních zdrojů, přílivových 

elektráren a výroby elektřiny z mořských vln.” 

 

4.2. RWE V ČR4 

 

„Společnosti skupiny RWE v ČR organizačně patří pod RWE AG, která je matkou 

celého koncernu. Řídící společností v České republice je společnost RWE Transgas, 

jejíž hlavními obchodními aktivitami jsou dovoz zemního plynu a obchod se zemním 

plynem. 

 

Do skupiny RWE v ČR patří regionální plynárenské společnosti RWE Energie (vznikla 

1. 6. 2009 fúzí společností Severočeská, Středočeská a Západočeská plynárenská), 

                                                 
4 Kapitola převzata z:  RWE – Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu [online]. [cit. 2009-03-06] 
<http://www.rwe.cz/cs/rwe- v-cr> 
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Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská 

zaměřené na prodej zemního plynu koncovým zákazníkům. 

 

Od 1. 1. 2007 se z každé z těchto regionálních společností oddělila činnost přepravy 

zemního plynu. Regionální distribuční společnosti se tak staly obchodníky s touto 

komoditou a provozovateli distribuční soustavy jsou společnosti mající v názvu slovo 

„Net“: RWE GasNet (dříve STP Net, SČP Net, ZČP Net), SMP Net, JMP Net a VČP 

Net). 

 

Od RWE Transgas se v roce 2006 oddělila společnost RWE Transgas Net. Ta zajišťuje 

tranzitní přepravu zemního plynu přes území ČR pro zahraniční obchodní partnery  

a vnitrostátní přepravu zemního plynu tuzemským partnerům. 

 

Podzemní zásobníky zemního plynu skupiny RWE v České republice spravuje  

od května 2007 společnost RWE Gas Storage. 

 

Součástí skupiny RWE v ČR je také RWE Plynoprojekt, který nabízí kompletní 

projektovou, konzultační, poradenskou a investorsko-inženýrskou činnost. 

 

Od 1. ledna 2008 zahájily svou činnost společnosti RWE Distribuční služby, která 

zajišťuje správu a údržbu distribučních zařízení zemního plynu a RWE Zákaznické 

služby, s.r.o., která obstarává všechny formy komunikace s koncovým zákazníkem. 

 

Provozní a podpůrné činnosti pro všechny společnosti skupiny RWE v ČR zajišťuje 

společnost RWE Interní služby.“ 

 

4.2.1. RWE Zákaznické služby, s.r.o.5 

„Profil společnosti: 

    * Obchodní firma společnosti: RWE Zákaznické služby, s.r.o. 

    * Obchodní zkratka společnosti: RWE ZS 

    * Sídlo společnosti: Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava 
                                                 
5 Kapitola převzata z:  RWE – Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu [online]. [cit. 2009-03-06] 
<http://www.rwe.cz/cs/rwe- v-cr-zakaznicke-sluzby> 
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    * Identifikační číslo organizace (IČ): 27935221 

    * Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ27935221 

    * Právní řád, podle kterého byla spol. založena: právní řád České republiky 

    * Právní forma: společnost s ručením omezeným 

    * Den zápisu do obchodního rejstříku: 27. července 2007 

* Společnost je zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  

v Ostravě, oddíl C, vložka 30 666 

    * Základní kapitál: 10 000 000,- Kč 

 

Jednatelé: 

    * Dipl.-Volksw. Thomas Hejcman 

    * Ing. Lumír Nováček 

 

Předmět podnikání: 

* pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných,  

než základních služeb zajišťujících 

    * řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

    * pronájem a půjčování věcí movitých 

    * kopírovací práce 

    * činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 

    * činnost technických poradců v oblasti plynárenství 

    * reklamní činnost a marketing 

    * služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

* pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti 

 

Od 1. ledna 2008 je ve skupině RWE v ČR vyčleněn a centralizován provoz 

zákaznických kanceláří a zákaznických služeb (fakturace, call centrum, vymáhání 

pohledávek). Představenstva obchodních společností souhlasila s převodem činností, 

které až dosud zajišťovaly Odbory péče o zákazníky maloobchodu a Odbory vymáhání 

pohledávek do nové společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. Cílem této změny je 
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úspora nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb jak vůči konečnému 

zákazníkovi, tak ve vztahu k ostatním členům skupiny RWE v ČR.“ 

 

4.2.2. RWE Transgas Net 6 

 

„NET4GAS je provozovatelem přepravní plynárenské soustavy v ČR a zabezpečuje:     

* mezinárodní přepravu zemního plynu přes ČR do zemí západní Evropy 

* vnitrostátní přepravu zemního plynu zejména pro regionální plynárenské 

společnosti 

 

Od 1. ledna 2006 přestal RWE Transgas na základě požadavků směrnice Evropské unie 

a novely energetického zákona vykonávat roli provozovatele přepravní soustavy  

a rozdělil se na dvě právně samostatné a nezávisle fungující části. Provoz přepravní 

soustavy vykonává společnost NET4GAS, s.r.o., do 3. 3. 2010 pod jménem RWE 

Transgas Net, s.r.o. Rozdělení společnosti neboli právní unbundling má zajistit 

rovnoprávnost všech dovozců a obchodníků na trhu se zemním plynem a souvisí  

s procesem liberalizace. 

 

Tranzitní soustava plynovodů zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu  

pro zahraniční obchodní partnery a současně přepravu zemního plynu pro zásobování 

ČR. Je tvořena plynovody v celkové délce 2 460 km s jmenovitými průměry od DN 800  

do DN 1400 a s jmenovitými tlaky 6,1 MPa, 7,35 MPa a 8,4 MPa. 

 

Vnitrostátní soustava plynovodů je propojena s tranzitními plynovody vnitrostátními 

předávacími stanicemi. Je tvořena plynovody o celkové délce 1 183 km s jmenovitými 

průměry potrubí DN 80 až DN 700 a jmenovitými tlaky 4 MPa, 5,35 MPa a 6,1 MPa,  

z nichž cca 85% je vybudováno pro jmenovitý tlak 6,1 MPa.“ 

 

 

 

 

                                                 
6 Kapitola převzata z: NET4GAS, s.r.o. [online]. [cit. 2009-03-06] < http://www.net4gas.cz/cs/profil/> 
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Obrázek 9: Přenosová soustava. [Zdroj: NET4GAS, s.r.o. [online]. [cit. 2009-03-06] < 
http://www.net4gas.cz/cs/profil] 

 

4.2.3. RWE Gas Storage 

 

„RWE Gas Storage poskytuje služby uskladnění plynu v podzemním zásobníku plynu 

(PZP). Tím se rozumí vtláčení zemního plynu do PZP (základní období duben – září, 

pokud to je technicky možné, i v jiném období), jeho uložení a následně těžba (základní 

období říjen - březen). 

 

Společnost nabízí následující produkty:  

a) Pevnou skladovací kapacitu. Skladovací kapacita je nabízena ve standardní 

kombinaci provozního objemu, vtláčecího a těžebního výkonu ("bundle"). 

 

b) Přerušitelnou skladovací kapacitu. RWE Gas Storage nabízí stávajícím ukladatelům 

možnost dokoupení vtláčecího nebo těžebního výkonu jako přerušitelnou skladovací 

kapacitu (vtláčecí nebo těžební výkon, který může být snížen nebo přerušen v případě, 

že je skladovatel povinen zajistit využití smluvního pevného vtláčecího nebo těžebního 
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výkonu) prostřednictvím krátkodobých smluv o uskladňování plynu s přerušitelným 

výkonem s minimální dobou trvání jednoho plynárenského dne. 

 

c) Další služby: 

* Převod sjednané kapacity, který ukladatelům umožňuje převést sjednanou kapacitu  

na třetí osobu, která nemusí mít uzavřenou smlouvu o uskladňování. 

* Přenos sjednané kapacity , který ukladatelům umožňuje přenést sjednanou kapacitu  

na subjekt, který má se skladovatelem uzavřenou smlouvu o uskladňování; ukladatel  

na rozdíl od převodu kapacity zůstává vůči RWE Gas Storage smluvní stranou a v 

plném rozsahu odpovídá za splnění svých závazků. 

* Převod plynu mezi jednotlivými smlouvami ukladatele.“ 

 

 

Obrázek 10: Mapa zásobníků plynu. [Zdroj: <http://www.rwe-gasstorage.cz/cs/mapa-zasobniku>] 

 

4.2.4. RWE Distribu ční služby 

 

„Hlavní předmět podnikání: provoz a údržba plynárenských zařízení.“ 

 

„RWE Distribuční služby, s.r.o. zajišťují provoz a údržbu plynárenských zařízení 

regionálním provozovatelům distribučních soustav skupiny RWE v ČR. Zabezpečují 

rovněž opravy plynárenského zařízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu, 
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připojování a odpojování zákazníků, provoz dispečinku a pohotovostní telefonické linky 

1239. RWE Distribuční služby nabízejí široké veřejnosti vytýčení plynárenských sítí. 

Společnost má celorepublikovou působnost, sídlí v Brně a samostatně podniká  

od 1.1.2008. 

 

Hlavním posláním společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., je: 

 

    * zajištění efektivního provozu plynárenských sítí ve skupině RWE Česká republika 

    * zajištění spolehlivých dodávek zemního plynu odběratelům 

    * zajištění vysoké bezpečnosti provozu plynárenských zařízení 

    * ochrana zdraví, osob a majetku 

    * ochrana životního prostředí.“ 
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4.3. ANALÝZA SPOLE ČNOSTI RWE ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. 

 

4.3.1. Vliv ekonomické krize 

 

Pokračující ekonomická krize vedla ke snížení obchodování na kapitálovém trhu, 

snížení likvidity v mezibankovním sektoru, zvýšení mezibankovních měr a nestabilitě 

na bankovních trzích. Je nemožné spolehlivě předpokládat, jak se ekonomická krize 

bude vyvíjet dále a chránit tak podnik před možnými dopady. 

 

Vedení společnosti po zhodnocení dostupných informací nepředpokládá v dohledné 

době dopad ekonomické krize na fungování společnosti, zejména na likviditu  

a financování. Zároveň je vedení společnosti přesvědčeno, že koná veškerá nezbytná 

opatření na podporu udržitelnosti a růstu společnosti za současných ekonomických 

podmínek. 

 

4.3.2. Segmentace odběratelů.  

 

Segmentace odběratelů je rozdělení trhu do samostatných zákaznických skupin,  

které je základním předpokladem relevantního nastavení a vyhodnocování procesů,  

které poskytuje společnost RWE Zákaznické služby, s.r.o. jednotlivým skupinám 

zákazníků a jejich vzájemného porovnávání.  

 

Legislativa rozděluje odběratele do 4 základních skupin:  

• Velkoodběratel – uzavřena roční smlouva na odběr vyšší než 4 200 000 kWh/rok. 

• Střední odběratel – uzavřena roční smlouva na odběr vyšší než 630 000 kWh/rok. 

• Maloodběratel - podnikatel, uzavřena roční smlouva na spotřebu do 630 000 kWh/rok. 

• Domácnost - odběr plynu pro vlastní spotřebu domácnosti, bez ohledu na výši odběru. 

 

Jednotlivé kategorie odběratelů jsou dále detailněji rozlišeni podle spotřeby.  

Viz. Příloha č.4. 
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Primární segmentace pro potřeby společnosti rozděluje odběratele do 3 skupin: 

• Retail – do segmentu retail řadí společnost všechny zákazníky v segmentu domácnost 

a zákazníky ze segmentu maloodběratel do odběru 63 000 kWh/rok. 

• Business – do segmentu business řadí zákazníky ze segmentu maloodběr s odběrem 

vyšším než 63 000 KWh/rok, všechny zákazníky ze segmentu střední odběr  

a ze segmentu velkoodběratel zákazníky s odběrem do 52 500 000 kWh/rok. 

• Key account – do tohoto segmentu patří velkoodběratelé s odběrem větším  

než 52 500 000 kWh/rok. 

 

4.3.3. Vybrané ekonomické ukazatele. 

           Tabulka 1: Vybrané ekonomické ukazatele. [zdroj:(8)] 

Vybrané ekonomické ukazatele 2008 2009 
Počet zaměstnanců k 31.12. 532 514 
Tržby z prodaných služeb (mil. Kč) 780 808 
HV před zdaněním (mil. Kč) 53 82 
Čistý zisk (mil. Kč) 40 63 
Celková aktiva (mil. Kč) 198 189 
Základní kapitál (mil. Kč) 10 10 
Investice (mil. Kč) 109 106 
Provozní CF (mil. Kč) 104 27 

 

 

Graf 1:  Vybrané ekonomické ukazatele. [zdroj: vlastní] 
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4.4. KRALICK ŮV QUICK TEST 7 

 

Test byl sestaven profesorem Kralickem v roce 1991 a je využíván především 

v německy mluvících zemích. Jde o jednorozměrný známkovací test, kdy se z podkladů 

vypočtou poměrové ukazatele a dle jejich výše se jim přidělí známka, kterou definoval 

profesor Kralick pro jednotlivé sektory podnikání. Z přidělených známek se vytvoří 

jedna celková, která podává hodnocení společnosti jako celku. Vycházíme ze čtyř 

ukazatelů, z nichž každý pochází z jedné oblasti finanční analýzy. Základními oblastmi 

jsou finanční, likvidní, rentabilní a výnosový ukazatel. Jak se ukazatele spočítají  

a o čem vypovídají, zobrazuje následující tabulka: 

 

Kralickův test byl v druhé polovině 90. let modifikován. V nové podobě z roku 1999 

zahrnuje následující ukazatele: 

1) Aktiva/vlastní kapitál s následujícím bodovým hodnocením: 

20 %-til a méně: 4 body    

40 % - 20 %-til: 3 body 

60 % - 40 %-til: 2 body    

80 % - 60 %-til: 1 bod 

80 %-til a více: 0 bodů 

 

2) (celkové závazky + bankovní úvěry)/provozní cash flow 

20 %-til a méně: 4 body    

40 % - 20 %-til: 3 body 

60 % - 40 %-til: 2 body    

80 % - 60 %-til: 1 bod 

80 %-til a více: 0 bodů 

 

3) zisk před úroky a zdaněním/aktiva 

20 %-til a méně: 4 body    

40 % - 20 %-til: 3 body   

60 % - 40 %-til: 2 body    
                                                 
7 Kapitola zpracována podle: SYNEK, M. Další metodiky. [online]. 
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80 % - 60 %-til: 1 bod 

80 %-til a více: 0 bodů 

 

4) provozní cash flow/tržby z hlavní činnosti, tj. u průmyslového podniku tržby  

za prodané výrobky a služby doplněné o tržby za prodané zboží 

20 %-til a méně: 4 body    

40 % - 20 %-til: 3 body 

60 % - 40 %-til: 2 body   

80 % - 60 %-til: 1 bod 

80 %-til a více: 0 bodů 

 

Hodnocení: 

a) finanční stability = (body za ukazatel 1 + body za ukazatel 2)/2 

b) výnosové situace  = (body za ukazatel 3 + body za ukazatel 4)/2 

c) celkové situace = (body za finanční stabilitu + body za výnosovou situaci)/2 

 

velmi dobrý podnik – hodnocení:  4 

dobrý podnik                                  3 

průměrný podnik                            2 

špatný podnik                                 1  

velmi slabý podnik                         0 

 

Pro společnost RWE Zákaznické služby, s.r.o. vyšly následující hodnoty: 

Tabulka 2: Tabulka výpočtu Kralickova Quick testu. [zdroj: vlastní] 

Ukazatel Výsledek výpočtu Bodové hodnocení 

1) 2,577 0 bodů 

2) 0,232 3 body 

3) 0,382 3 body 

4) 0,033 4 body 

Finanční stabilita - 1,5 bodu 

Výnosová situace - 3,5 bodu 

Celkem - 2,5 bodu 
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Zhodnocení: 

Společnost RWE Zákaznické služby, s.r.o. se pohybuje na pomezí průměrného a 

dobrého podniku. Známku nejvíce kazí první ukazatel, který ukazuje podíl vlastního 

kapitálu  

na aktivech společnosti a jde tedy o ukazatel finanční páky. Jeho působení ovšem závisí  

na hodnotě rentability vlastního kapitálu, který vychází 0,85 a vzhledem k tomu je efekt 

záporný. Aby byl efekt kladný, musela by být jeho hodnota vyšší než 1. Ovšem hodnota 

prvního ukazatele je dána i tím, že podnik využívá financování od mateřské společnosti 

a ten je vykazován jako cizí kapitál. 
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4.5. VÝVOJ ORGANIZA ČNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI RWE 

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. 

 

Do roku 2008 byly všechny činnosti zajišťující komunikaci se zákazníkem 

koncentrovány v šesti regionálních plynárenských společnostech. Existovalo tedy šest 

velkých firem, které zajišťovaly šestkrát stejné činnosti. Ve velkých „plynárnách“ byly 

tak duplicitně prováděny shodné činnosti. V posledních dvou letech byly v rámci 

skupiny RWE uskutečněny změny. Jsou důsledkem dvou faktorů. Prvním  

je optimalizace řízení a druhým legislativní změny - unbundling. 

 

RWE jako majoritní vlastník potřebuje pro správné rozhodování co nejjednodušší 

systém řízení. Centralizací vybraných činností došlo k optimalizaci řízení, které vede 

jednoznačně ke specializaci a k vyčlenění specializovaných činností do odborných 

center (společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o.,  RWE Distribuční služby a RWE 

Interní služby). 

 

Unbundling (uvolnění trhu s plynem) vedl k oddělení distribuce a dodávky zemního 

plynu. V rámci RWE vzniklo a oddělilo se šest právnických subjektů, které pro stejné 

portfolio zákazníků původní „plynárny“ zajišťují distribuci zemního plynu.  

Např.: společnost Jihomoravská plynárenská, a.s. zajišťuje prodej zemního plynu 

v regionu jižní Moravy a společnost JMP Net, s.r.o. zajišťuje distribuci zemního plynu  

pro koncové zákazníky z regionu jižní Moravy. V okamžiku startu unbundlingu byly 

počty zákazníků regionální plynárenské společnosti i distribuční společnosti shodné.  

 

S vývojem trhu přibývá obchodníků se zemním plynem a tak distribuční společnosti 

zajišťují dnes distribuci pro více a více zákazníků s obchodníkem mimo skupinu RWE. 

V reálu jde tedy o to, že koncový zákazník může dostat dvě faktury, jednu za nákup 

zemního plynu (od jiného obchodníka než ze skupiny RWE) a druhou za distribuci 

zimního plynu (od distribuční společnosti skupiny RWE), a nebo má obě položky  

na jedné faktuře (od svého dodavatele zemního plynu). 
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Vývoj organizační struktury byl velmi důležitý pro vývoj kalkulací a rozpočetnictví. 

Vzhledem k vytvoření více společností bylo potřeba nastavit ekonomický systém tak, 

aby bylo umožněno sledovat nejen analytické účty, ale i příslušné výsledky středisek.  

 

Rok 2009 byl pro společnost rokem plným změn. Na začátku roku měla společnost 

 65 zákaznických kanceláří, z nichž 23 bylo smluvních partnerů a v průběhu roku 

docházelo k jejich optimalizaci. Redukována byla kontaktní místa s nízkým počtem 

osobních návštěv. Ke konci roku společnost provozovala celkem 55 kontaktních míst, 

z nichž 22 bylo smluvních partnerů. Optimalizace počtu zákaznických kanceláří nevedla 

pouze k jejich redukci, ale i k obnově. V prosinci roku 2009 byly otevřeny 2 nové 

kanceláře v Praze a Ostravě. Nově vybudované zákaznické kanceláře slouží nejen ke 

standardní obsluze zákazníků, ale také k aktivnímu prodeji. Nově vybudované kanceláře 

mění design, umístění a přístup k zákazníkům (parkování, dětský koutek, bezbariérový 

přístup). Obnova zákaznických kanceláří pokračuje i v roce 2010. 

 

Společnost zavádí digitalizaci veškerých dokumentů pomocí programu Dokument 

Management Systém, který odstraní nepříjemnosti spojené s oběhem tištěných 

dokumentů. Díky digitalizaci dojde k urychlení a zkvalitnění práce v oblasti řešení 

požadavků zákazníků nebo také soudních sporů.  

 

Společnost RWE Zákaznické služby, s.r.o. je rozdělena na úsek zákaznických kanceláří, 

úsek Call centra, úsek reklamací a požadavků, úsek fakturace a úsek vymáhání 

pohledávek. Každý, z uvedený úseků je rozpočtován samostatně. Vzhledem k velikosti 

jednotlivých úseků jsem se ve své práci zaměřila na úsek fakturace. 
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Obrázek 11: Organizační struktura RWE Zákaznické služby, s.r.o. [zdroj: vlastní] 

 

Úsek fakturace zajišťuje veškeré činnosti související s fakturací zemního plynu, včetně 

platebních operací. Zpracování faktur je poskytováno pro všechny segmenty zákazníků. 

Interním zákazníkem, kterému jsou poskytovány služby fakturace, jsou obchodní  

a distribuční společnosti skupiny RWE v České republice. Během roku 2009 byla 

dokončena centralizace úseku fakturace do Ostravy. V květnu byla ukončena činnost 

v Brně a v září v Plzni. Kromě tiskových služeb jsou veškeré činnosti poskytovány 

z pracoviště z Ostravy. Tiskové služby zajišťuje externí dodavatel, který zajišťuje tisk, 

obálkování a předání dokladů k odeslání. V polovině roku 2009 bylo zahájeno zasílání 

faktur elektronickou formou a pro předání elektronických dokumentů je využíván 

webový portál skupiny RWE. Úsek fakturace je dále rozdělen na středisko fakturace, 

středisko opravné fakturace, středisko zpracování plateb a středisko zpracování 

uzávěrek. 8 

 

 

Obrázek 12: Organizační struktura úseku fakturace. [zdroj: vlastní] 

 
                                                 
8 Zdroj: RWE Zákaznické služby, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 společnosti.Viz Příloha č.1. 
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Úsek fakturace se věnuje třem hlavním činnostem – fakturaci, zpracování plateb  

a specializovaným činnostem: 

• Fakturace  

- fakturace dodávky a distribuce zemního plynu 

  ◦ periodická fakturace maloodběratel/domácnost 

  ◦ periodická fakturace velkoodběratel 

 - opravná fakturace 

• Zpracování plateb  

- identifikace a zaúčtování plateb 

 - komunikace s bankami a Českou poštou 

 - reklamace na platby 

• Specializované činnosti  

- zpracování účetních závěrek 

- zpracování agregovaných faktur (přeúčtování výnosů distribučních 

společností) 

- upomínání. 
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4.6. INTERNÍ ZÁKAZNÍK A SERVIS LEVEL AGREEMENT 
 

Společnost RWE Zákaznické služby, s.r.o. poskytuje služby koncovým odběratelům 

zemního plynu na základě smluv uzavřených s interním zákazníkem. Interním 

zákazníkem jsou jednotlivé regionální plynárenské a distribuční společnosti.  

Jsou nositeli licence na prodej a distribuci zemního plynu a pro společnosti RWE 

Zákaznické služby, s.r.o. zadavatelem služby. Společnost poskytuje na základě těchto 

smluv služby zákaznického centra, Call centra, fakturace a vymáhání pohledávek. 

 

Vnitropodnikové hospodaření společností je řízeno pomocí smluv SLA = service level 

agreement. Service level agreement je pojem, jehož vznik byl vynucen potřebou  

co nejpřesněji definovat rozsah, úroveň a intenzitu poskytovaných služeb. Jednalo  

se zejména o servisní smlouvy v oblasti IT. Zcela neodmyslitelně je SLA svázán  

s outsourcingem, kde představuje hlavní parametr rozhraní mezi poskytovatelem  

a příjemcem služeb - zákazníkem. V podmínkách poskytování služeb v rámci 

outsourcingu je SLA opakovaně prověřeným a osvědčeným nástrojem. SLA 

principielně definuje, jaké služby budou dodávány, kdy (tj. např. časové rozmezí  

od 9:00 do 18:00, čas do opravy, příjezdu technika apod.) a kde (místo plnění služby). 

SLA samozřejmě může obsahovat postihy za nedodržení definovaných parametrů  

a někdy bonifikace za jejich překročení. Proto, aby bylo možné prokázat nedodržení 

nebo naopak překročení garantovaných parametrů, slouží nástroje měření služby - 

požadavků a jejich vyřešení (např. Helpdesk). Cílem SLA je dosažení vyšší uživatelské 

(zákaznické) spokojenosti. Spokojenost uživatelů je jedním z důležitých faktorů dobré 

pozice poskytovatele služeb na trhu. 9 

 

SLA v rámci skupiny RWE představují smlouvy mezi interní dodavatelskou firmou 

(RWE Zákaznické služby, s.r.o.) a interním zákazníkem (např. Jihomoravská 

plynárenská, a.s.). Fakticky pak definují požadavky na kvalitu obsluhy koncového 

odběratele zemního plynu. Regionální plynárenské a distribuční společnosti zůstávají 

pouze řídící jednotkou a nositelem licence. Ve smlouvách SLA je garantován rozsah a 

kvalita poskytovaných služeb. V oblasti fakturace se jedná zejména o termíny fakturace, 

                                                 
9 Zdroj: TOTAL SERVICE, s.r.o. SLA smlouva. [online]. 
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rychlost fakturace, četnost fakturace a termíny pro zpracování přijatých  

a odeslaných plateb.  

 

Smlouva SLA v rámci skupiny RWE je využívána ve struktuře: 

1. Smlouva – vlastní znění smlouvy, definice smluvních stran, fakturační termíny, 

výpovědní podmínky. 

2. Příloha číslo 1 – popis poskytované služby a výstupů z poskytované služby, 

definice termínů realizace služby, četnosti služby a požadavky na kvalitu služby, 

definice zodpovědných osob na straně poskytovatele služby. 

3. Příloha číslo 2 – popis vstupů, požadovaných pro splnění služby v požadované 

kvalitě a definice zodpovědných osob na straně odběratele služby. 

4. Příloha číslo 3 – ustanovení o ceně. 

5. Příloha číslo 4 -  definice směrnic a pravidel pro poskytnutí služby. 

6. Příloha číslo 5 – eskalační mechanizmy a zodpovědné osoby za plnění smlouvy. 

7. Příloha číslo 6 – definice reportingu o poskytnuté službě a výstupech. 

8. Příloha číslo 7 – plné moci. 

 

Nejdůležitější přílohou z pohledu rozpočetnictví a kalkulací nákladů je příloha číslo 1  

a 2, které uvádím v Příloze č.5. 

 

4.7. ZPŮSOB VNITROPODNIKOVÉHO Ú ČTOVÁNÍ V RÁMCI SKUPINY 

SPOLEČNOSTÍ 

 

Úsek fakturace poskytuje služby v rámci skupiny firem. Je třeba se na službu fakturace 

dívat jako na čistě nákladovou položku, která nevytváří zisk. Základním strategickým 

rozhodnutím úseku fakturace pro kalkulace a rozpočty je rozhodnutí zda být  

co nejlevnější a tlačit náklady co nejníže, nebo být co nejefektivnější a dbát na kvalitu 

služby.  
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4.8. STRUKTURA NÁKLAD Ů ÚSEKU FAKTURACE 

 

Strukturou nákladů jsem se detailněji zabývala v bakalářské práci, a proto zde pouze 

shrnu nejdůležitější poznatky z oblasti struktury a alokace nákladů.  

 

Náklady úseku fakturace jsou tvořeny třemi základními skupinami nákladů. Přímé = 

primární náklady jsou jednoznačně přiřaditelné a ovlivnitelné manažerem. Jde  

o náklady, které souvisí se zaměstnanci a externími dodavateli. Počet zaměstnanců  

i výběr dodavatele je závislý na rozhodnutí manažera. Nepřímé = sekundární náklady 

jsou náklady na software, hardware, auta, nájemné a náklady související s užíváním 

kancelářských ploch (např. služba podatelny). Ostatní přímé náklady jsou také náklady 

prvotní - vyčleněné proto, že nesouvisí se zaměstnanci. Jde o náklady, které jsou závislé 

na kalkulační jednici tzv. „cost driver“. Mezi ostatní náklady patří především náklady 

na poukázky SIPO nebo na poštovní poukázky typu B (přeplatkové poukázky).  

 

4.8.1. Přímé náklady  

 

Jde o náklady přímé, které zahrnují materiál, cestovné, náklady na reprezentaci, 

telefony, mzdové náklady a náklady na vzdělávání zaměstnanců. Všechny tyto náklady 

se odvíjejí od počtu zaměstnanců.  
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              Tabulka 3: Primární náklady. [zdroj: vlastní]  
*    501001      Spotřeba - materiál běžný 
*    501003      Spotřeba kancel.potřeb a tiskopisů 
*    501004      Spotřeba knih a časopisů 
*    501007      Spotřeba materiálu - operat.evidence AM 
*    501115      Ochran.pomůcky, materiál BOZP a čistící 
*    501993      Spotřeba - materiál a PHM (DN) 
*    512001      Cestovné 
*    512991      Cestovné - DN 
*    513001      Náklady na reprezentaci - pohoštění DN 
*    513993      Náklady na reprezentaci - mimo pohoštění 
*    518006      Ost.služby - školení 
*    518020      Ostatní služby 
*    518022      Ost. služby - telefony 
*    518024      Ostatní pronájmy 
*    518030      Ostatní služby - hlavní činnost 
*    518991      Ostatní služby - DN 
*    521001      Mzdové náklady 
*    521002      Náhrada mzdy (dávky NP) 
*    524001      Zákonné pojištění – sociální 
*    524002      Snížení zákonného odvodu SP (o 1/2 náhra 
*    524991      Zákonné pojištění - sociální DN 
*    525001      Ostatní sociální pojištění - penzijní př 
*    527001      Ostatní sociální náklady 
*    528991      Ost.sociální náklady – DN 
*    528993      Ostatní sociální náklady - osobní konta 
*    538004      Ostatní daně a poplatky – DU 
*    544001      Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
*    548004      Ost.provozní náklady – pojistné 
*    551004      Odpisy hmotného majetku 10 - 40 TCZK 
*    554006      Tvorba a zúčt. ost. rezerv - osobní nákl 
*    563001      Kurzové ztráty 
*    568001      Ost.fin.náklady-bank.styk,komodit.operac 
*    584001      Tvorba a zúčt.ost.rezerv – restrukturaci 
**   Primární náklady 

 

4.8.2. Ostatní přímé náklady  

 

Jak už bylo řečeno jde o prvotní náklady vyčleněné z důvodu, že se nemění s měnícím 

se počtem zaměstnanců, ale závisí na kalkulační jednici tzv. „cost driver“. Kromě 

poukázek SIPO a poštovních poukázek B sem spadají náklady na formuláře, na tisk  

a obálkování a náklady na hromadné podání zásilek (např.: faktur nebo upomínek). 

 

 

 

Tabulka 4: Ostatní přímé náklady. [zdroj: vlastní] 

*    518001      Ost.služby - poštovné 
*    518008      Ost.služby - poplatky za inkaso MO a DOM 
*    Ostatní náklady 
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Výše popsané členění nákladů odpovídá kalkulacím popsaným v teoretickém úvodu. 

Obsahem kalkulací jsou náklady na výrobu výkonu. Výkonem je v našem případě 

vytištěná faktura popřípadě upomínka, která odejde zabalená v obálce poštou. 

Předmětem kalkulace jsou právě náklady, které se váží ke zpracování faktury  

za spotřebu zemního plynu.  Základní struktura nákladů pro kalkulace je dělení na 

náklady prvotní (přímé) a druhotné (nepřímé).  

 

4.8.3. Nepřímé = sekundární náklady 

 

Mezi nepřímé náklady patří režijní náklady, náklady na pronájem vozidel (tzv. car 

fleet), náklady na pronájem kancelářských prostor (tzv. facility). Dále náklady na IT, 

především ekonomický systém SAP IS-U včetně nákladů na konzultace, náklady  

na vnitrofiremní IP telefony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6: Nepřímé náklady - Car fleet. [zdroj: vlastní] 

*    8093022011  Spotřeba PHM na CCS 
*    8093022012  Ostatní náklady na CCS 
*    8093022013  Odchylka z PHM na CCS 
*    8093022505  Dlouhodobý pronájem K05 
*    8093022507  Dlouhodobý pronájem K07 
*    8093022606  Krátkodobý pronájem K06 - kilometry 
*    8093022607  Krátkodobý pronájem K07 - kilometry 
*    8093022608  Krátkodobý pronájem K08 - kilometry 
*    8093022609  Krátkodobý pronájem K09 - kilometry 
*    8093022706  Krátkodobý pronájem K06 - dny 
*    8093022707  Krátkodobý pronájem K07 - dny 
*    8093022708  Krátkodobý pronájem K08 - dny 
*    8093022998  Odchylka z vozidel vlastní 
*    Car fleet 
 
 

Tabulka 5: Nepřímé náklady - Režie. [zdroj: vlastní] 

*    8093000001  Správní režie společnosti 
*    8093000005  Personalistika 
*    8093000008  Finance 
*    8093000009  Koordinátor služeb 
*    Režie 
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Tabulka 7: Nepřímé náklady - Facility. [zdroj: vlastní] 

*    8093024421  Kancelářské plochy JMP ředitelství 
*    8093024429  Kancelářské plochy JMP regiony 
*    8093024431  Kancelářské plochy SMP ředitelství 
*    8093024441  Kancelářské plochy ZČP ředitelství 
*    8093024521  Ostatní plochy JMP ředitelství 
*    8093024529  Ostatní plochy JMP regiony 
*    8093024541  Ostatní plochy ZČP ředitelství 
*    8093024998  Odchylka z budov vlastní 
*    8099022001  SLA Facility-Management 
*    8099022004  SLA Facility-Podatelna (včetně 
poštovného) 
*    8099022091  SLA Facility-Vybavení kanceláří 
*    8099022092  SLA Facility-Ostraha a úklid 
*    Facility 
 

Tabulka 9: Nepřímé náklady - IT. [zdroj: vlastní] 

*    8099025001  SLA-IT Network (LAN/WAN,MPLS) 
*    8099025002  SLA-IT Desktop 
*    8099025003  SLA-IT Printers 
*    8099025005  SLA-IT SAP Classic/HR 
*    8099025007  SLA-IT IS-U 
*    8099025016  SLA-Ostatní aplikace 
*    8099025026  SLA-IT Intranet 
*    8099025033  SLA-IT Helpdesk 
*    8099025046  SLA-IT Open Minder 
*    IT 
 

Tabulka 8: Nepřímé náklady - Náklady vedení divize. [zdroj: vlastní] 

*    8093000000  Správní režie společnosti - získaná 
*    8093000035  Personalistika - získaná 
*    8093000038  Finance - získané 
*    8093000039  Koordinátor služeb - získaný 
*    8093000101  Režie nadřazeného uzlu 
*    8093022999  Odchylka z vozidel vedení 
*    8093024999  Odchylka z budov vedení 
*    8099022000  SLA Facility-Získaná 
*    8099022002  SLA Car Fleet 
*    8099024000  SLA Nákup a Logistika - získaný 
*    8099025000  SLA-IT Režie 
*    8099026000  SLA Telco 
*    8099055000  SLA PR získaný 
*    Náklady z vedení divize 
 

Tabulka 10: Nepřímé náklady - Ostatní nakupovaná SLA. [zdroj: 
vlastní] 

*    8099024001  SLA Nákup a Logistika 
*    8099026002  SLA IPT 
*    8099026003  SLA GSM 
*    8099055001  SLA PR 
*    Ostatní nakupovaná SLA 
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4.8.4. Struktura náklad ů v kalkulaci 

 

Struktura nákladů v kalkulaci společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. vychází 

z kalkulace dynamické. Pro vytvoření struktury nákladů je základem struktura nákladů 

úseku fakturace, která je podkladem pro celkovou kalkulaci nákladů. 

 

Materiál (kancelářské potřeby) 
Energie 
Opravy (ochranné pomůcky) 
Cestovné  
Náklady na reprezentaci 
Ostatní služby  
Ostatní přímé náklady - poštovné 
Osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění, ostatní soc. N) 
Daně 
Poplatky 
Ostatní provozní náklady (pojistné) 
Odpisy 
Rezervy (restrukturalizace) 

Přímé náklady celkem 
+ Správní režie (variabilní, fixní)        
   SLA Facility 
   SLA Car fleet 
   SLA IT 
   Ostatní SLA (nákup a logistika, GSM…) 

 
Úplné vlastní náklady celkem 
 



 
 

57 

4.9. KALKULACE NÁKLAD Ů ÚSEKU FAKTURACE 

 

Kalkulace nákladů slouží společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. hlavně k tomu, 

aby mohla stanovit ceny vnitropodnikových výkonů pro ostatní společnosti RWE. 

Vzhledem k tomu, že jsem si zvolila úsek fakturace, zaměříme se na kalkulaci jeho 

nákladů. Celkové náklady fakturace zahrnují dvě základní činnosti: 

• vystavování faktur a  

• zpracování plateb (tzv. account management). 

 

Vystavování faktur zahrnuje provedení odečtu u zákazníka, zadání dat do počítače 

k danému zákazníkovi, výpočet spotřeby za období, zúčtování zaplacených záloh, 

vygenerování faktury, vytištění, ofrankování a odeslání faktury. Tisk a frankování jsou 

zajišťovány externí firmou, které jsou faktury elektronicky odesílány a na základě 

skutečnosti jsou i kalkulovány náklady na tyto služby. 

 

Zpracování plateb zahrnuje zaúčtování přijatých plateb, zúčtování záloh, upomínání 

nezaplacených faktur, popřípadě soudní řešení, vrácení přeplatků a také párování 

automaticky nespárovaných plateb. 

 

V roce 2009 používala společnost pro kalkulaci nákladů metodu Target internal. 

Metoda vychází z objemu plánovaných nákladů pro poskytnutí služby a ne ze skutečně 

vynaložených nákladů. Cena je stanovena na úrovni plánovaných nákladů a vychází 

z kalkulace nákladů. Metoda umožňuje lépe odhadovat náklady na danou službu 

v podmínkách ustáleného poskytování vnitropodnikových služeb. Ve skupině RWE je 

tato metoda nejvíce používanou pro převodní ceny (tzv. transfer pricing).  

 

V roce 2010 společnost přešla k jiné metodě kalkulace nákladů. Využívá metodu 

FIX/VAR a zahrnula do kalkulace marži, kterou dříve nepoužívala vůbec. Nová metoda 

se zaměřuje na ocenění poskytovaných služeb v závislosti na poptávaném množství 

jednotek poskytovaných služeb. Změna metody byla vyvolána potřebou zohlednění 

fixní a variabilní složky jednotlivých nákladů na poskytovanou službu pro výpočet 

transparentních cen SLA.  
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Prvním krokem metody FIX/VAR při její implementaci bylo stanovení hlavních 

činností, které úsek provádí, dále stanovení dílčích činností, na které se hlavní činnosti 

rozpadají, a stanovení podílu dílčích činností na celkové činnosti úseku fakturace.  

 

Tabulka 11: Tabulka činností a náročnosti. [zdroj: vlastní] 

FAKTURACE 

Druh činnosti Dílčí činnosti Podíl na činnostech Fakturace 

Fakturace Faktura MO, DOM 28% 

Faktura VO, SO 4% 

Agregovaná faktura 2% 

Faktura neplynová 2% 

Zpracování reklamací Opravná faktura 12% 

Reklamace plateb 7% 

Zpracování plateb Zpracování plateb 26% 

Platební soubory 7% 

Nevyfakturovaný plyn Nevyfakturovaný plyn 3% 

Uzávěrky Uzávěrkové práce 9% 

Celkem ---------- 100% 

 

Po stanovení činností a cost driverů je nutné ještě podíl na činnostech rozdělit 

samostatně na část připadající na distributora (DSO) a část připadající na obchodníka 

(RGC). Alokačním klíčem pro rozdělení činností mezi tyto dva články je počet 

plánovaných faktur, které budou vystaveny.  
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Tabulka 12: Tabulka činností a náročnosti podle DSO a RGC. [zdroj: vlastní] 

FAKTURACE 

Druh činnosti Dílčí činnosti DSO RGC celkem 

Fakturace Faktura MO, DOM 14% 14% 28% 

Faktura VO, SO 2% 2% 4% 

Agregovaná faktura 2% 0% 2% 

Faktura neplynová 1% 1% 2% 

Zpracování 

reklamací 

Opravná faktura 5% 7% 12% 

Reklamace plateb 1% 6% 7% 

Zpracování 

plateb 

Zpracování plateb 1% 25% 26% 

Platební soubory 1% 6% 7% 

Nevyf. plyn Nevyfakturovaný plyn 1% 2% 3% 

Uzávěrky Uzávěrkové práce 2% 7% 9% 

Celkem ---------- 30% 70% 100% 

 

Pozn. Agregovaná faktura představuje proces zúčtování výnosy mezi DSO a RGC. 

Neplynová faktura je např. fakturace za znovu připojení zákazníka po demontáži 

plynoměru. Většina činností spojená se zpracováním plateb je spojená se sdruženou 

fakturou zasílanou konečnému odběrateli společností RGC. 

 

Dalším krokem metody FIX/VAR je přiřazení nákladů procesům a posouzení variability 

nákladů. Proces rozdělení nákladů na část variabilní a fixní probíhal na základě diskuzí 

mezi manažery jednotlivých úseků a pracovníky controllingu. V tomto místě bych 

viděla slabinu a navrhla bych společnosti uplatnit jiný přístup k rozlišování variabilní  

a fixní částí. V následující tabulce je vidět, jak firma, na základě odborného odhadu 

stanovila variabilní a fixní část nákladů. 
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Tabulka 13: Variabilita nákladů. [zdroj: vlastní] 

Účet 
Závislost na po čtu 

jednotek poskytovaných 
služeb 

*    501001      Spotřeba - materiál běžný 92% 
*    501003      Spotřeba kancel.potřeb a tiskopisů 92% 
*    501004      Spotřeba knih a časopisů 92% 
*    501007      Spotřeba materiálu - operat.evidence AM 92% 
*    501115      Ochran.pomůcky, materiál BOZP a čistící 92% 
*    501993      Spotřeba - materiál a PHM (DN) 92% 
*    512001      Cestovné 92% 
*    512991      Cestovné – DN 92% 
*    513001      Náklady na reprezentaci - pohoštění DN 92% 
materiál, energie, opravy, cestovné, náklady na rep rezentaci   
*    518001      Ost.služby – poštovné 100% 
*    518006      Ost.služby – školení 92% 
*    518008      Ost.služby - poplatky za inkaso MO a DOM 100% 
*    518020      Ostatní služby 92% 
*    518022      Ost. služby – telefony 92% 
*    518024      Ostatní pronájmy 100% 
*    518030      Ostatní služby - hlavní činnost 100% 
ostatní služby   
*    521001      Mzdové náklady 92% 
*    524001      Zákonné pojištění - sociální 92% 
*    525001      Ostatní sociální pojištění - penzijní př 92% 
*    527001      Ostatní sociální náklady 92% 
*    528993      Ostatní sociální náklady - osobní konta 92% 
osobní náklady   
*    538004      Ostatní daně a poplatky - DU 92% 
*    584001      Tvorba a zúčt.ost.rezerv - restrukturali 100% 
daně, poplatky, ostatní provozní náklady, rezervy   
**   Primární náklady   
*    8093024421  Kancelářské plochy JMP ředitelství 0% 
*    8093024429  Kancelářské plochy JMP regiony 0% 
*    8093024431  Kancelářské plochy SMP ředitelství 0% 
*    8093024441  Kancelářské plochy ZČP ředitelství 0% 
*    8093024521  Ostatní plochy JMP ředitelství 0% 
*    8093024529  Ostatní plochy JMP regiony 0% 
*    8093024541  Ostatní plochy ZČP ředitelství 0% 
*    8093024998  Odchylka z budov vlastní 0% 
*    8099022001  SLA Facility-Management 0% 
*    8099022004  SLA Facility-Podatelna (včetně poštovného) služba FIX, poštovné VAR 
*    8099022091  SLA Facility-Vybavení kanceláří 0% 
*    8099022092  SLA Facility-Ostraha a úklid 0% 
*    Facility   
*    8093022011  Spotřeba PHM na CCS 0% 
*    8093022505  Dlouhodobý pronájem K05 0% 
*    8093022507  Dlouhodobý pronájem K07 0% 
*    8093022708  Krátkodobý pronájem K08 - dny 0% 
*    8093022998  Odchylka z vozidel vlastní 0% 
*    Car fleet   
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*    8099025001  SLA-IT Network (LAN/WAN,MPLS) 0% 
*    8099025002  SLA-IT Desktop 92% 
*    8099025003  SLA-IT Printers 92% 
*    8099025005  SLA-IT SAP Classic/HR 0% 
*    8099025007  SLA-IT IS-U 0% 
*    8099025016  SLA-Ostatní aplikace 0% 
*    8099025026  SLA-IT Intranet 0% 
*    8099025033  SLA-IT Helpdesk 0% 
*    8099025046  SLA-IT Open Minder 0% 
*    IT   
*    8099024001  SLA Nákup a Logistika 0% 
*    8099026002  SLA IPT 0% 
*    8099026003  SLA GSM 0% 
*    8099055001  SLA PR 0% 
*    Ostatní nakupovaná SLA   
*    8093000001  Správní režie společnosti 0% 
*    8093000005  Personalistika 0% 
*    8093000008  Finance 0% 
*    8093000009  Koordinátor služeb 0% 
*    Režie   
**   Sekundární ú čty   
***  Celkem   
 

Fixní část nákladů je rozdělena mezi obchodníka a distributora 50:50. Tato část je 

placena pravidelnými měsíčními splátkami podle plánovaných vystavených faktur. 

Variabilní část se mezi obchodníka a distributora rozdělí podle tabulky činností  

a náročnosti 70:30. Tato část je placena podle skutečně vystavených faktur za dané 

období.  

 

Pro stanovení vnitropodnikových cen a způsobu jejich přeúčtování jsou využívány  

tzv. cost drivery. Cost driver představuje kalkulační jednici. Pro úsek fakturace je  

jako cost driver stanovena jedna faktura. Pro stanovení výsledné kalkulace ceny jedné 

faktury se použijí celkové náklady úseku fakturace popsané v Tabulce č. 12. Tyto 

náklady se rozdělí dle přidělených procent na fixní a variabilní část. Fixní část nákladů 

se následně rozdělí v poměru 50:50. Variabilní část nákladů je závislá na náročnosti 

činností popsané v tabulce číslo 11, ze které vychází poměr 70:30. Následně se poměr 

nákladů sečte samostatně pro DSO a samostatně pro RGC. Každý ukazatel se vydělí 

plánovaným počtem faktur. Vše se provede na roční bázi. Následně je kalkulace využita 

při stanovení rozpočtu.  
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Od roku 2010 zahrnuje společnost RWE do kalkulací vnitropodnikových cen marži  

ve výši 7%, což pro společnost znamená, že přestane být pouze nákladovým střediskem,  

ale začne tvořit zisk.  

 

Kalkulovaná cena faktury se odvíjí od rozpočtů nákladů dle střednědobého plánu.  

Po diskuzi s interním zákazníkem jsou stanoveny pro každý rok předpokládané počty 

faktur a jednoznačně určeny požadavky na kvalitu služby (zahrnuté do smlouvy SLA). 

Dle těchto parametrů je sestaven plán na kalkulace ceny cost driveru na následující rok. 
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5. ROZPOČTOVÁNÍ NA ZÁKLAD Ě KALKULACE NÁKLAD Ů 
ÚSEKU FAKTURACE 

 

5.1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA SPOLE ČNOSTI RWE ZÁKAZNICKÉ 

SLUŽBY, S.R.O.10 

 

Střednědobý plán 

Střednědobý plán vymezuje společnosti dlouhodobé cíle na 5 let a hlavním cílem je 

zefektivnění rozhodovacího procesu. Dlouhodobé cíle společnosti jsou definovány 

dlouhodobými cíli vlastníků a závaznými plánovacími premisami vlastníků. Pro 

dosažení stanovených cílů je využívána především analýza možných budoucích 

komplikací, zhodnocení variant řešení komplikací a podpora takových variant,  

které dlouhodobě optimalizují činnost společnosti. Základními výstupy finančního 

plánu je plánová výsledovka, plánová rozvaha a plánový peněžní tok (cash-flow)  

a plánovací výkazy RWE(SAP-RACE). Garantem za celý proces plánování je úsek 

finančního controllingu. 

 

Roční finanční plán společnosti (rozpočet) 

Roční finanční plán je součástí střednědobého plánu. Smyslem rozpočtu je vymezit cíle 

podniku jako celku. Jednotlivé oblasti jsou plánovány formou výsledovek 

hospodářských středisek – tzv. profitcenter. Zahrnuje věcné vymezení úkolů 

v naturálních veličinách a v hodnotovém vyjádření. Páteří celého systému jsou 

hodnotové cíle společnosti. Roční plánové výsledovky a cash-flow se člení na kratší 

časové úseky – čtvrtletí a měsíce. Postup sestavení ročního rozpočtu probíhá ve dvou 

etapách: 

1. tvorba ročního rozpočtu na úrovni společnosti (zdola nahoru) 

2. rozpracování rozpočtu na profitcentra a na měsíce (shora dolů) 

 

Roční plán peněžních toků (cash-flow) 

Při sestavování ročního plánu cash-flow se vychází ze schváleného finančního plánu 

společnosti pro příslušný rok a zároveň zahrnuje příjmy a výdaje vyplývající ze smluv 

uzavřených v minulých obdobích. 
                                                 
10 Zdroj: RWE Zákaznické služby, s.r.o. Směrnice pro plánování s reporting společnosti. Viz. Příloha č.2 
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V oblasti příjmů se uvádějí veškeré předpokládané příjmy včetně DPH na plánované 

období podle splatnosti faktur, záloh a ostatních smluvních vztahů. 

V oblasti výdajů se uvádějí předpokládané platby a výdaje včetně DPH, které mají být 

realizovány v plánovaném období. Je nutné vycházet z uzavřených smluvních vztahů  

a zahrnout i další předpokládané výdaje tak, aby byly včas zahrnuty do finančních toků 

společnosti a byly zajištěny zdroje k jejich krytí. 

 

Společnost je zahrnuta do cash poolingu. Cash pooling je metoda optimalizace vedení 

podnikových účtů, kterou dochází na denní bázi ke konsolidaci zůstatků  

na podnikových účtech. Tedy všechny zůstatky, ať už kladné či záporné, se převádějí  

na jeden tzv. master účet a teprve z něho se kalkulují úroky. Podnik tak nezatěžují úroky  

z kontokorentních úvěrů, poněvadž záporné zůstatky na jednom účtu jsou obvykle 

vyrovnány přebytkem na jiném účtu. Dalším plusem je rychlá a kvalitní kontrola cash 

flow za celou skupinu, resp. podnik.11 

 

V rámci cash poolingu společnost sestavuje cash-flow dle požadavků RWE Transgas 

v rámci síťové aplikace cash-flow, které je součástí celkového cash-flow RWE ČR.  

Na plánování cash-flow se podílejí vedoucí odborů a oddělení dle operativních pokynů, 

které vydává vedoucí úsek finančního controllingu v souladu s požadavky RWE 

Transgas. 

 

5.2. ZÁSADY A OBJEKTY PLÁNOVÁNÍ 

 

Klíčovou zásadou dosažení cílů je transformace střednědobého plánu na nižší úrovně 

řízení. Při transformaci je důležité orientovat činnost zaměstnanců k naplnění cílů 

společnosti jako celku, zaměstnanci odpovídající za splnění cílů musí mít výhradní  

a podstatné pravomoci a kritéria by měla být zaměstnanci ovlivnitelná. 

 

Řízení ekonomiky společnosti zahrnuje systém rozpočetnictví, který zajišťuje 

transformaci finančního plánu a podnikových cílů až do úrovně profitcenter.  

 
                                                 
11 POSPÍŠILÍK, K. Cash pooling – chytrý systém s více účty. [online].  
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5.3. PROCES SESTAVENÍ ROZPOČTU 

 

Proces plánování = tzv. target setting spočívá ve stanovení globálních cílů celé skupiny 

RWE v ČR – plánování objemu a způsobu prodeje zemního plynu, stanovení počtu 

zákazníků, definice struktury zákazníků. Tyto informace jsou předány poskytovatelům 

interních služeb. 

 

Proces sestavení rozpočtu začíná na úseku controllingu. Jak již bylo zmíněno výše 

proces má dvě základní etapy: 

1. tvorba ročního rozpočtu na úrovni společnosti (zdola nahoru) 

Plánování probíhá podle jednotlivých účtů, které úseky společnosti využívají. 

Úsek controllingu připraví výkazy pro jednotlivé úseky, které si naplánují 

položky nákladů. Pro tvorbu rozpočtu úseků jsou důležité 3 základní faktory:  

- počet FTE (pracovníků), 

  - požadavky interního zákazníka na poskytovanou službu, 

  - legislativní požadavky (např.: unbundling). 

 

2. rozpracování rozpočtu na profit centra a na měsíce (shora dolů) 

Jde o tzv. target setting proces pro Zákaznické služby, které jsou stanoveny 

mateřskou společností. Úsek controllingu dostane sumu nákladů, které může 

středisko dosáhnout a pracovník controllingu jej porovnává s tím, co si středisko 

naplánovalo podle plánovacího výkazu (výkaz zisku a ztrát) a konzultuje výši 

jednotlivých položek.  

 

Úsek fakturace zná pro období následujících 4 let (2010 + 3 roky) požadavky na objem 

a kvalitu služby. Manažer fakturace zná počet zákazníků, jaký bude využívaný 

software, jak rychle je potřeba faktury vystavit, jaký je požadavek na kvalitu párování 

plateb apod.  Pro zajištění služeb v požadované kvalitě a rychlosti jsou manažerem 

úseku naplánovány počty FTE (pracovníků). Manažer současně obdrží údaje k ostatním 

typům nákladů podle naplánovaného počtu FTE. 
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Výsledkem plánovacího procesu pro jednotlivé úseky je rozpočtová rozvaha  

a rozpočtová výsledovka. Výsledkové účty jsou plánovány v jednotlivých úsecích  

nebo jinými útvary (např.: personálním). Pro plánování jiných než výsledkových účtů 

slouží úseku controllingu plánovací nástroj Profin. V něm pracovníci controllingu 

 podle instrukcí od mateřské společnosti plánují ostatní účty. 

 

Konečným výstupem střednědobého plánu jsou výkazy, které pochází z německé 

nástavby pro software SAP, který je nazván SAP-RACE. V podmínkách ČR  

tento modul funguje pouze jako informační model, do kterého jsou nahrávány plánovací 

výkazy z Profinu a slouží jako informace pro mateřskou společnost z Německa  

pro srovnání s ostatními společnostmi a jde o to, aby měly jednotnou formu. Výkazy 

z tohoto modulu jsou dále využívány v úseku controllingu jako výchozí pro další 

plánování a forecasty. 

 

Společnost provádí kontrolu rozpočtu tzv. forecast čtyřikrát ročně, kdy se upravuje 

rozpočet podle skutečného vývoje nákladů. 
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6. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
 

Na základě analýzy problému a současné situace jsem svá doporučení směřovala  

do dvou částí, které na sebe navazují, a jedna bez druhé nemůže fungovat. Oblast 

kalkulací jsem rozpracovala do dvou částí. První oblast, ve které uvádím náklady,  

které bych ponechala a druhou oblast, ve které navrhuji změny.  

 

Při zpracování tématu diplomové práce mě zaujal způsob, jakým společnost kalkuluje 

své náklady. Konzultace, které mi poskytoval manažer úseku fakturace, byly zajímavé. 

Neobsahovaly ovšem controllingové detaily z teoretické části. Proto jsem uvítala 

možnost osobně navštívit úsek controllingu. Tam jsem se setkala přímo s pracovníky 

controllingu, kteří podklady pro kalkulace a rozpočty přímo zpracovávají. Měla jsem 

tak možnost „podívat se jim přes rameno na monitory jejich počítačů“. Tato konzultace 

byla velmi přínosná. Podklady, které jsem obdržela jsem zapracovala do analýzy 

v kapitole 4.8. 

 

Proces kalkulací nákladů ve velké nadnárodní společnosti složené z více samostatných 

právních subjektů je složitý, protože si společnosti fakturují za poskytnuté služby  

mezi sebou. Vnitropodnikové ceny za poskytnuté služby jsou stanovovány na základě 

kalkulací nákladů. Navíc se jedná o spřízněné osoby, takže je nutné kalkulovat tak,  

aby nebyla porušena legislativa. Proces uvnitř firmy nelze proto pozorovat pouze  

na základě teoretických východisek. Abych pochopila složitost procesu musela jsem  

se zabývat detailním rozborem procesu kalkulací, což znamenalo na základě již 

zpracovaného rozboru nákladů implementovat jednotlivé druhy nákladů  

do kalkulačního vzorce, který jsem po pečlivém prostudování teoretických východisek  

a po konzultaci ve vybrané společnosti vybrala jako nejvhodnější.  

 

Pro společnost je klíčovým úkolem kalkulací stanovení vnitropodnikových cen  

pro interního zákazníka, které jsou přílohou SLA smluv. Společnost nepoužívá 

jednoduchý kalkulační vzorec pro výpočet vnitropodnikových cen, ale pro tento proces 

využívá metody FIX/VAR, která je rozebrána v samostatné kapitole 4.8. Na základě 

této metody a kalkulací celkových nákladů společnost tvoří rozpočty.  
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6.1. NÁVRHY PRO OBLAST KALKULACÍ 

 

Jak již bylo zmíněno v analýze kalkulací, společnost v roce 2010 zavedla novou metodu 

kalkulací nákladů pro určení vnitropodnikových cen. U této metody bych společnosti 

doporučila více se zaměřit na způsob rozlišení variabilních a fixních nákladů.  

 

Management společnosti je pro potřeby roku 2010 stanovil u jednotlivých skupin 

nákladů na základě profesionálního odhadu a zkušeností. Využitý způsob rozlišení 

nákladů uvedený v tabulce, kterou jsem na základě poskytnutých informací zpracovala, 

nepovažuji za ideální. Pro následující rok bych společnosti doporučila více se zamyslet 

nad některými druhy nákladů, které shrnu v následujícím textu. 

 

Náklady, které nepovažuji za variabilní, jsou náklady na reprezentaci. Tyto náklady jsou 

naprosto nezávislé na počtu zaměstnanců nebo zákazníků. Vykazování nákladů  

na reprezentaci jako variabilních poukazuje na snahu managementu vykazovat 

minimální režie. Pokud jde například o propagační akce, nejsou náklady na jejich 

přípravu a distribuci závislé na počtu odběratelů.  

 

Spotřební materiál je naprosto závislý na počtu zaměstnanců. Společnost nepovažuje 

všechny náklady jako variabilní z toho důvodu, že objem některých vykonávaných 

činností není závislý na počtu odběratelů. Proto společnost předpokládá minimální 

počet zaměstnanců, kteří danou práci vykonávají za fixní složku, kterou není možné 

zrušit. S tím mohu jenom souhlasit, protože např. zpracování bankovních výpisů 

zůstává stejně časově náročné bez ohledu na počtu položek.  

 

Jednoznačně souhlasím s náklady na poštovné a na poplatky za inkaso jako se 100% 

variabilními náklady, protože tyto náklady souvisí s počtem odběratelů. Náklady  

na telefony a školení jsou závislé na počtu zaměstnanců, ale společnost si zase nechává 

část zaměstnanců jako fixní složku, aby bylo možno službu vykonávat. Stejně jako  

u mzdových nákladů a nákladů na zákonné pojištění. 
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V rámci sekundárních nákladů bych nesouhlasila se stanoveným rozdělením nákladů  

na informační technologie. Vzhledem k předmětu podnikání společnosti, kterým je 

servisní podpora ostatních společností skupiny RWE, bych náklady na informační 

technologie, hardware a software viděla jako plně variabilní, protože se odvíjí přímo od 

počtu zaměstnanců. Pouze licence na software mají charakter fixního nákladu, protože 

je nelze koupit na jednoho zaměstnance, ale většinou na určitý maximální počet 

zaměstnanců. Vždy záleží na poskytovateli licence a na licenčních podmínkách 

dodavatele informačních technologií.  

 

Stejně jako u informačních technologií bych nesouhlasila se zařazením nákladů  

na telefony (SLA IPT a SLA GSM) do fixních nákladů, protože tyto náklady 

jednoznačně souvisí s počtem zaměstnanců, kterým jsou telefony poskytnuty.  

 

 

6.2. NÁVRHY OBLAST ROZPO ČTŮ 

 

V oblasti rozpočtů nevidím prostor pro návrh změny zpracování, protože se jedná  

o nákladové středisko, jehož úkolem není tvořit zisk. Jako takové nemůže měnit 

sortiment poskytovaných služeb ani získat nové zákazníky, protože slouží jako servisní 

středisko pro ostatní společnosti skupiny RWE. Úsek fakturace má naplánované počty 

zákazníků a způsob fakturace pro dané rozpočtové období a na základě toho  

si rozpočtuje své náklady a pomocí kterých kalkuluje vnitropodnikové ceny výkonů. 
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6.3. PŘÍNOSY NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

 

Přínosem práce je rozsáhlá analýza vnitřních procesů ve firmě, která zohledňuje, jak 

obecné, tak specifické aspekty podnikání a je z tohoto hlediska maximálně objektivní. 

Případná realizace návrhů a doporučení nebude znamenat pro firmu žádné náklady, ale 

zpřesnění evidence a řízení nákladů. Změna způsobu evidence nákladů a výpočtu ceny 

je pro firmu velmi komplikovaná.  

 

Dalším přínosem návrhu přehodnocení variabilních a fixních nákladů pro společnost 

vidím především zefektivnění systému sledování a vyhodnocování nákladů. A 

vzhledem k tomu, že se od těchto kalkulací odvíjí pravidelné měsíční platby od 

ostatních společností skupiny RWE, vyplývající ze smluv SLA, tak i zlepšení sledování 

toku peněžních prostředků společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. 
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7. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo nastudování teoretických poznatků v oblasti kalkulací a 

rozpočtů, popis kalkulací nákladů a popis tvorby rozpočtu ve vybrané společnosti. 

Cílem také bylo provedení porovnání kalkulací nákladů a tvorby rozpočtů v teorii a 

v praxi.  Analýzou problému a současné situace a vypracováním návrhové části bylo 

cílů práce dosaženo. 

 

Na základě analýzy firemních materiálů jsem zjistila, že popsaná struktura 

v kalkulačním vzorci dynamické kalkulace odpovídá členění nákladů používaném 

v podniku. Podnik využívá strukturu dynamické kalkulace pro výpočet celkových 

nákladů výkonu za úsek fakturace. Protože z této kalkulace dále vyvozuje 

vnitropodnikové ceny účtované v rámci skupiny RWE, využívá metodu pro stanovení 

nákladů na jednu fakturu. Pro výpočet vnitropodnikové ceny využívá společnost metodu 

FIX/VAR, ve které rozlišuje náklady na variabilní a fixní. Metodu společnost používá 

nově od roku 2010 a pro tento rok stanovila na základě profesionálního odhadu poměr 

variability u jednotlivých nákladů. Právě v rozlišování variabilní a fixní složky nákladů 

vidím problém této metody. Proto se v návrhové části zabývám doporučením, jakým 

způsobem  rozlišit variabilní a fixní složku u jednotlivých druhů nákladů. Doporučení 

by měla firmě pomoci zefektivnit systém sledování a vyhodnocování nákladů. 

 

Výstupy, které kalkulace poskytují managementu RWE Zákaznické služby, s.r.o., slouží 

jako podklad pro přílohu o ceně ke smlouvě SLA s interním zákazníkem RWE.  Tím si 

společnost zajišťuje pravidelné měsíční platby od interního zákazníka RWE podle počtu 

skutečně vystavených faktur pro konečné odběratele. Moje doporučení týkající se 

změny rozlišení variabilní a fixní složky nákladů zlepší sledování toku peněžních 

prostředků společnosti. Důvodem je to, že na základě smluv SLA společnost měsíčně 

dostává platby, které jsou počítány na základě stanovené kalkulace ceny  jedné faktury. 

Fixní složka je daná kalkulacemi a variabilní složka se odvíjí od počtu vystavených 

faktur pro konečného zákazníka. 
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Na základě kalkulací společnost tvoří rozpočty. Společnost rozpočtuje náklady 

v horizontu 1 + 3 roky. Každý rok v červenci společnost rozpočtuje podrobně náklady 

na příští rok a v hrubé výši na 3 další roky. Na následující rok jde o podrobnější 

rozpočet nákladů podle kalkulačních jednic. U většiny nákladů jde o počet 

zaměstnanců, dále může být kalkulační jednicí například velikost kancelářských ploch. 

Během roku společnost provádí kontrolu rozpočtu pomocí tzv. forecastů a na základě 

této kontroly provádí zpřesňování původních rozpočtů. Forecasty společnost provádí 

čtyřikrát ročně.  

 

Rozpočty společnost tvoří na základě hlavního cíle celé skupiny společností RWE, 

který je dán mateřskou společností v Německu. Podle hlavního cíle jsou tvořeny 

rozpočty na nižších úrovních organizační struktury a ty jsou diskutovány s kontrolním 

orgánem, kterým je úsek controllingu.  

 

Další z klíčových oblastí při vyhodnocování fungování podniku je oblast reportingu pro 

mateřskou společnost, který se provádí v pravidelných intervalech. Podklady pro 

reporting jsou dány právě kalkulacemi a rozpočty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1) FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ L. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti 

podniku. Praha: ASPI, a.s. 2005, 264 s. ISBN 80-7357-084-X. 

2) HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví. Brno:Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2007. 119 s. ISBN 978-80-214-3373-1. 

3) HANUŠOVÁ, H. Manažerské účetnictví. Brno: Zděnek Novotný, 2004. 108 s. 

ISBN 80-7355-003-2. 

4) HRADECKÝ, M., LANČA, J., ŠIŠKA, L. Manažerské účetnictví..Praha: GRADA 

Publishing, a.s., 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2471-3. 

5) KRALICEK, Peter. Základy finančního hospodaření. Přeložil Josef Spal. Praha: 

Linde Praha, 1993. 110 s. ISBN 80-85647-11-7. 

6) MAITLAND, I. Rozpočetnictví pro nefinanční manažery. Jak využít rozpočetnictví 

jako účinného nástroje řízení. Praha: Management Press, Ringier ČR, a.s., 1998. 

169 s. ISBN 80-85943-77-8. 

7) POSPÍŠILÍK, K. Cash pooling – chytrý systém s více účty. [online]. 2009 [cit. 2010-

04-19]. Dostupné z < http://www.finance.cz/zpravy/finance/215008-cash-pooling-

chytry-system-s-vice-ucty/>. 

8) RWE – Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu [online]. [cit. 2010-03-20]. 

Dostupné z <http://www.rwe.cz/cs/>. 

9) RWE Zákaznické služby, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009. Praha. 2009. 40 s.  

10) RWE Zákaznické služby, s.r.o. Směrnice pro plánování a reporting. Praha 2008. 1. 

vydání. 15 s.  

11) SAP Česká republika [online]. [cit. 2010-03-20]. Dostupné z 

<http://www.sap.com/cz/index.epx>. 

12) SCHROLL, R. a KOLEKTIV: Manažerské účetnictví. Praha: Bilance, 1997. 461 s.  

13) SYNEK, M. Další metodiky. [online]. 2009 [cit. 2010-05-9]. Dostupné z < 

nb.vse.cz/~synek/Dalsi_metodiky.doc>. 

14) TOTAL SERVICE, s.r.o. SLA smlouva. [online]. 2010 [cit. 2010-04-19]. Dostupné 

z <http://www.totalservice.cz/cesky/sluzby-a-reseni/ICT-Outsourcing/service-

level.html>. 

 



 
 

74 

SEZNAM GRAFŮ 

 
Graf 1: Vybrané ekonomické ukazatele ........................................................................ 42 

 

 



 
 

75 

SEZNAM OBRÁZK Ů 
 

Obrázek 1: Kalkulace podle metody ABC .................................................................... 18 

Obrázek 2: Obecný kalkulační vzorec .......................................................................... 19 

Obrázek 3: Typový kalkulační vzorec .......................................................................... 20 

Obrázek 4: Retrográdní kalkulační vzorec .................................................................... 21 

Obrázek 5: Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady ............................. 22 

Obrázek 6: Dynamická kalkulace. ................................................................................. 22 

Obrázek 7: Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů ........................... 23 

Obrázek 8: Kalkulační systém ....................................................................................... 24 

Obrázek 10: Přenosová soustava ................................................................................... 38 

Obrázek 11: Mapa zásobníků plynu .............................................................................. 39 

 

 



 
 

76 

SEZNAM TABULEK  
 

Tabulka 1: Vybrané ekonomické ukazatele. [zdroj:(8)] ................................................. 42 

Tabulka 2: Tabulka výpočtu Kralickova Quick testu. [zdroj: vlastní] ........................... 44 

Tabulka 3: Primární náklady. [zdroj: vlastní] ................................................................. 53 

Tabulka 4: Ostatní přímé náklady. [zdroj: vlastní] ......................................................... 53 

Tabulka 5: Nepřímé náklady - Režie. [zdroj: vlastní] .................................................... 54 

Tabulka 6: Nepřímé náklady - Car fleet. [zdroj: vlastní] ................................................ 54 

Tabulka 7: Nepřímé náklady - Facility. [zdroj: vlastní] ................................................. 55 

Tabulka 8: Nepřímé náklady - Náklady vedení divize. [zdroj: vlastní] .......................... 55 

Tabulka 9: Nepřímé náklady - IT. [zdroj: vlastní] .......................................................... 55 

Tabulka 10: Nepřímé náklady - Ostatní nakupovaná SLA. [zdroj: vlastní] ................... 55 

Tabulka 11: Tabulka činností a náročnosti. [zdroj: vlastní] ........................................... 58 

Tabulka 12: Tabulka činností a náročnosti podle DSO a RGC. [zdroj: vlastní] ............ 59 

Tabulka 13: Variabilita nákladů. [zdroj: vlastní] ............................................................ 60 



 
 

77 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č.1: Finanční část výroční zprávy společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. za 

rok 2009. 

Příloha č.2: Směrnice společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. pro plánování a 

reporting. 

Příloha č.3: Plánovací výkazy RWE. 

Příloha č.4: Detail segmentace zákazníků. 

Příloha č.5:  Příloha číslo 1a 2 smlouvy SLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 
 

78 

Příloha č.1:  Finanční část výroční zprávy společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. 

za rok 2009. 

 

 

 

 

 



RWE Zákaznické 
služby, s.r.o. Plánování a reporting  

Vydání 01 

Strana/Celkem 1 / 15 

Sm�rnice RWE_ZS_SM_C03_03_01  Ú�innost od 1. 1. 2008 

TISK: 23.5.2010 22:01  „NE�ÍZENÝ VÝTISK – JEN PRO INFORMACI“ 

Tato sm�rnice je �ídícím dokumentem spole�nosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. 

Postupování t�etím osobám je možné pouze se souhlasem jednatele. 

Zpracoval 
P�ezkoumal po v�cné 
stránce 

P�ezkoumal po 
formální stránce 

Schválil 

Funkce senior specialista 
plánování a reportingu 

vedoucí odboru 
finan�ního controllingu 

specialista 
organizace a proces�

jednatel  

Jméno Edita Smr�ková Pavel Sulek Lucie Kozderová Lumír Nová�ek 

Podpis    

Datum 21. 12. 2007 21. 12. 2007 21. 12. 2007 21. 12. 2007



RWE Zákaznické 
služby, s.r.o. Plánování a reporting  

Vydání 01 

Strana/Celkem 2 / 15 

Sm�rnice RWE_ZS_SM_C03_03_01  Ú�innost od 1. 1. 2008 

TISK: 23.5.2010 22:01  „NE�ÍZENÝ VÝTISK – JEN PRO INFORMACI“ 

Zm�nový list 

Ozna�ení 
�ásti textu* 

Popis zm�ny 

 Základní – výchozí verze dokumentu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* p�íp. odkaz na kapitolu, odstavec, …  



RWE Zákaznické 
služby, s.r.o. Plánování a reporting  

Vydání 01 

Strana/Celkem 3 / 15 

Sm�rnice RWE_ZS_SM_C03_03_01  Ú�innost od 1. 1. 2008 

TISK: 23.5.2010 22:01  „NE�ÍZENÝ VÝTISK – JEN PRO INFORMACI“ 

Rozd�lovník 

a) Typový:  

všichni vedoucí zam�stnanci spole�nosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. 

b) Individuální: 

Útvar Funkce 



RWE Zákaznické 
služby, s.r.o. Plánování a reporting  

Vydání 01 

Strana/Celkem 4 / 15 

Sm�rnice RWE_ZS_SM_C03_03_01  Ú�innost od 1. 1. 2008 

TISK: 23.5.2010 22:01  „NE�ÍZENÝ VÝTISK – JEN PRO INFORMACI“ 

Obsah 
Zm�nový list ............................................................................................................................................ 2
Rozd�lovník ............................................................................................................................................. 3
Obsah ...................................................................................................................................................... 4
A Ú�el .................................................................................................................................................. 5
B Rozsah platnosti ............................................................................................................................... 5
C Definice pojm� a zkratek .................................................................................................................. 5
D Popis �inností a pravidel .................................................................................................................. 6

D.1 Finan�ní plán spole�nosti ......................................................................................................... 6
D.1.1 St�edn�dobý plán ............................................................................................................... 6
D.1.2 Ro�ní finan�ní plán spole�nosti - rozpo�et ........................................................................ 6
D.1.3 Ro�ní plán pen�žních tok� (cash flow) .............................................................................. 7

D.2 Zásady transformace finan�ního plánu Spole�nosti na rozpo�ty nižších úrovní ...................... 8
D.2.1 Odpov�dnostní hledisko .................................................................................................... 8
D.2.2 Podnikové rozpo�etnictví ................................................................................................... 8
D.2.3 Objekty plánování .............................................................................................................. 8
D.2.4 Rozpo�tování náklad� a výnos� ...................................................................................... 10
D.2.5 Nakupované služby (SLA) ............................................................................................... 10
D.2.6 Plánování rozvahy ........................................................................................................... 11

D.3 Koordinace prací p�i sestavování st�edn�dobého plánu......................................................... 12
D.3.1 Organizace plánovacích prací ......................................................................................... 12
D.3.2 Nástroje plánování ........................................................................................................... 12

D.4 Prognózy - aktualizace ro�ních rozpo�t� ................................................................................ 12
D.5 Výkaznictví - reporting............................................................................................................. 13

D.5.1 M�sí�ní Interní reporting .................................................................................................. 13
D.5.2 Reporting RWE ................................................................................................................ 14

E Související dokumentace ............................................................................................................... 15
F Záv�re�ná a p�echodná ustanovení............................................................................................... 15
P P�ílohy ............................................................................................................................................ 15



RWE Zákaznické 
služby, s.r.o. Plánování a reporting  

Vydání 01 

Strana/Celkem 5 / 15 

Sm�rnice RWE_ZS_SM_C03_03_01  Ú�innost od 1. 1. 2008 

TISK: 23.5.2010 22:01  „NE�ÍZENÝ VÝTISK – JEN PRO INFORMACI“ 

A Ú�el 
Ú�elem této sm�rnice je definování procesu plánování, hodnocení plánovaných úkol� a prognózování 
ve spole�nosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. (dále jen „Spole�nost“). 

B Rozsah platnosti 
Tato sm�rnice platí jako �ídicí dokument spole�nosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. 

C Definice pojm� a zkratek 
Pojem / Zkratka Definice 

SLA smlouva obsahující ujednání mezi poskytovatelem a p�íjemcem služeb ohledn� úrovn�
t�chto poskytovaných služeb (Service Level Agreement) 

FCO finan�ní controlling 
CO controlling 
RPS regionální plynárenská spole�nost 
RWE TG RWE Transgas, a.s. 
RWE IS RWE Interní služby, a.s. 
IFRS mezinárodní ú�etní standardy 
HV hospodá�ský výsledek 
Profitcentrum ú�etní objekt, který slouží ke sledování náklad� a výnos� a zisku za vybranou oblast a 

vybranou �innost (v�tšinou v sob� spojuje nákladová st�ediska a zakázky) v rámci 
spole�nosti  

CF Cash Flow 



RWE Zákaznické 
služby, s.r.o. Plánování a reporting  

Vydání 01 

Strana/Celkem 6 / 15 

Sm�rnice RWE_ZS_SM_C03_03_01  Ú�innost od 1. 1. 2008 

TISK: 23.5.2010 22:01  „NE�ÍZENÝ VÝTISK – JEN PRO INFORMACI“ 

D Popis �inností a pravidel 

D.1 Finan�ní plán spole�nosti

D.1.1 St�edn�dobý plán 

St�edn�dobý plán Spole�nosti vymezuje dlouhodobé cíle spole�nosti jako celku na období 5 let nebo 
na období kratší, pokud je CO/RWE TG takto definuje.  

Hlavním cílem st�edn�dobého plánu jako systému je zefektivn�ní rozhodovacího procesu. 
Prost�edky dosažení tohoto cíle jsou pak  

• analýza možných budoucích komplikací (rizik),  
• zhodnocení variant jejich �ešení, 
• podpora takových variant, které dlouhodob� optimalizují �innost Spole�nosti. 

Z uvedené charakteristiky je z�ejmé, že analýza t�chto variant bude vycházet ze zásadních 
dlouhodob� orientovaných rozhodnutí, která budou profilovat Spole�nost jako celek. Teprve tato 
rozhodnutí mohou implikovat stanovení dosažitelných cíl� Spole�nosti v kratším �asovém horizontu 
a v dalším kroku jejich transformaci na díl�í úkoly nižším úrovním �ízení. 

Základními úkoly finan�ního plánu jsou: 

• zajišt�ní stavu likvidních prost�edk�. P�edpokladem existence podniku je zachování platební 
schopnosti,  

• vytvá�ení rezerv pro budoucnost a uspokojování kapitálových zájm�. Podnikový zisk je 
úst�ední �ídící veli�inou operativního �ízení,  

• zvýšení reálné hodnoty kapitálu. Další d�ležitou veli�inou pro svébytnost podniku je vlastní 
kapitál, resp. vztah mezi vlastním a cizím kapitálem. 

Dlouhodobé cíle Spole�nosti jsou definovány: 

• dlouhodobými cíli vlastník�, 
• závaznými plánovacími premisami vlastník� (procento inflace, úrokové sazby vklad� a úv�r�, 

index r�stu personálních náklad�, sm�nné kursy, da�ové zatížení). 

Problematika tvorby st�edn�dobého plánu Spole�nosti je záležitostí vedoucích zam�stnanc�  
Spole�nosti (ved. odbor� nebo odd�lení a specialist�). Organiza�n� je zpracování st�edn�dobého 
plánu každoro�n� zajiš�ováno tak, aby v�cn� i �asov� navazovalo na harmonogram p�edkládání 
a projednávání plánovacích výkaz� RWE TG. Do plánu se promítají skute�nosti za první pololetí 
v roce zpracovávání plánu.

Základními výstupy finan�ního plánu je plánová výsledovka, plánová rozvaha a plánový pen�žní 
tok (cash flow) a plánovací výkazy RWE (SAP - RACE).  

Plánování investic je �ešeno samostatnou sm�rnicí. 

Garantem za celý proces plánování je odbor finan�ního controllingu.  

Výsledky jsou prezentovány a p�edkládány ke schválení na úrovni RWE �R – v rámci �tvrtletní 
hodnotící sch�zky (Quarterly Review Meeting). 

D.1.2 Ro�ní finan�ní plán spole�nosti - rozpo�et 

Smyslem rozpo�tu, jako prvního roku st�edn�dobého plánu spole�nosti, je vymezit cíle podniku jako 
celku. Celý systém je charakterizován systémovou naturáln� hodnotovou integrací jednotlivých 
plánovaných oblastí, které jsou plánovány formou výsledovek hospodá�ských st�edisek – 
profitcenter. Zahrnuje tedy v�cné vymezení úkol� v naturálních veli�inách a v hodnotovém vyjád�ení, 
p�i�emž základní páte�í celého systému jsou hodnotové cíle Spole�nosti. 
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Základními výstupy finan�ního plánu je plánová výsledovka, plánová rozvaha a plánový pen�žní 
tok (cash flow) a plánovací výkazy RWE (SAP - RACE).  

Ro�ní finan�ní plán (rozpo�et) je sou�ástí st�edn�dobého plánu. St�edn�dobý plán dopl�ují:  

• komentá�e k výkazu zisku a ztrát - hlavní položky: p�ímé náklady, služby v�etn� SLA, odpisy, 
dan�, 

• komentá�e k bilanci – hlavní položky: vývoj aktiv a pasiv, vzájemné vztahy ve skupin�. 

Ro�ní plánové výsledovky a cash flow se dále �lení na kratší �asové úseky tj: 

• m�síce, 
• �tvrtletí. 

Postup sestavení ro�ního rozpo�tu se �lení do dvou etap, a to: 

 I. etapa – tvorba ro�ního rozpo�tu na úrovni spole�nosti - zdola nahoru (bottom up), 

II. etapa – rozpracování rozpo�tu na profitcentra a na m�síce – shora dol� (top down). 

D.1.3 Ro�ní plán pen�žních tok� (cash flow) 

Plán finan�ních tok� je podkladem k zajišt�ní likvidity Spole�nosti a dále d�ležitým nástrojem pro její 
�ízení v pr�b�hu celého roku. Ro�ní plán finan�ních tok� zobrazuje finan�ní efekty podnikových aktivit 
a je nástrojem k zachování finan�ní rovnováhy. 

Sou�ástí plánu finan�ních tok� jsou zp�soby zhodnocování volných finan�ních prost�edk�. 
Zhodnocování volných finan�ních prost�edk� probíhá prost�ednictvím  cashpoolingu v rámci skupiny 
RWE �R. Nedostatek finan�ních prost�edk� je �ešen úv�rováním v rámci skupiny RWE �R. 

Prost�ednictvím plánu finan�ních tok�, jeho aktualizací a pravidelným vyhodnocováním je zajiš�ováno 
�ízení likvidity Spole�nosti tak, aby byla zachována schopnost Spole�nosti hradit své závazky. Tím je 
zajišt�no z krátkodobého i dlouhodobého hlediska vybilancování p�íjm� a výdaj�. 

P�i sestavování finan�ních tok� se vychází ze schváleného finan�ního plánu Spole�nosti pro 
p�íslušný rok a zárove� se do plánu finan�ních tok� musí zahrnout výdaje a p�íjmy vyplývající 
z uzav�ených smluvních vztah� minulých období. 

V oblasti výdaj� se uvád�jí p�edpokládané platby a výdaje v�etn� DPH, které mají být realizovány 
v plánovaném období. P�i jejich plánování je nutné vycházet z již uzav�ených smluvních vztah�
a zárove� je nezbytné zde zahrnout i veškeré další p�edpokládané výdaje tak, aby byly v�as zahrnuty 
do finan�ních tok� Spole�nosti a byly zajišt�ny zdroje jejich krytí.  

V oblasti p�íjm� se uvád�jí veškeré p�edpokládané p�íjmy v�etn� DPH na plánované období podle 
splatnosti faktur, záloh a ostatních smluvních vztah�.  

Ro�ní plán finan�ních tok� se dále �lení na kratší �asové úseky, tj.: 

• m�síce, 
• �tvrtletí. 

V p�ípad� mimo�ádné aktualizace plánu pen�žních tok� bude nutné up�esn�ní položek v oblasti 
p�íjm� a výdaj�. Na základ� rozhodnutí jednatel� Spole�nosti o mimo�ádné aktualizaci písemn�
požádá vedoucí odboru finan�ního controllingu odpov�dné zam�stnance, tj. vedoucí odbor� a 
odd�lení nebo specialisty,  o up�esn�ní jimi plánovaných položek p�íjm� a výdaj�.  

Spole�nost je za�azena do cashpoolingu a sestavuje cash flow dle požadavk� RWE TG v rámci sí�ové 
aplikace cash flow. Cash flow Spole�nosti je sou�ástí celkového cash flow RWE �R. V sou�asné 
dob� se Spole�nost �ídí vlastní sm�rnicí Finance s ú�inností od 1. ledna 2008.  

Na sestavování plánu finan�ních tok� na �tvrtletí, resp. m�síce se podílejí vedoucí odbor� a odd�lení 
nebo specialisté z titulu své pracovní pozice ve Spole�nosti, a to dle operativních pokyn�, které 
k tomuto ú�elu vydává vedoucí odboru finan�ního controllingu v souladu s požadavky RWE TG.  
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P�i sestavování plánu CF pro jednotlivé prognózy a st�edn�dobý plán se vychází z podklad�
p�edaných odpov�dnými zam�stnanci (v tabulce jsou ozna�eni jako Zdroj) formou tabulek v  
elektronické podob� specialistovi plánování a reportingu. Tabulky s ro�ním plánem jsou �len�ny na 
m�síce a d�lené dle ú�t�, jednotlivých SLA apod. Specialista plánování a reportingu dále tato 
jednotlivá data zapracuje do aplikace cash flow spole�nosti RWE TG (jednotný SW), a to dle 
splatnosti a dle typu ur�ených položek. 

V plánu jsou zapracovány údaje vyplývající z interních vztah�, které je nutno odsouhlasit v rámci 
skupiny RWE. Tyto položky jsou v tabulce ozna�eny jako VP (vzájemná položka). 

P�íjmové položky Skupina Zdroj 

Ostatní provozní p�íjmy   odbor FCO 

Vyú�tování SLA  VP odbor FCO 

Výdajové položky Skupina Zdroj 

SLA RWE IS VP odbor FCO 

Mzdové náklady   personáln�-právní 

Finan�ní výdaje VP odbor FCO 

DPPO (da� z p�íjmu PO   odbor FCO 

DPH   výpo�et 

Celk. hodnota jednotl.  SLA VP odbor FCO 

Vyú�tování SLA  VP odbor FCO 

Ostatní provozní výdaje   odbor FCO 

D.2 Zásady transformace finan�ního plánu Spole�nosti na rozpo�ty nižších 
úrovní

D.2.1 Odpov�dnostní hledisko 

P�i transformaci st�edn�dobého finan�ního plánu a sestavování prognóz  Spole�nosti jako celku na 
nižší úrove� má zcela zásadní význam odpov�dnostní hledisko. 

Základní zásadou dosažení celopodnikových cíl� je jejich transformace na rozpo�ty nižších úrovní 
vycházející z následujících požadavk�: 

• kritéria musí orientovat �innost zam�stnanc� útvar� na nižších úrovních k napln�ní cíl�
spole�nosti jako celku, 

• m�la by být ve výhradní nebo podstatné pravomoci zam�stnanc�, kte�í za jejich spln�ní 
odpovídají, 

• m��itelná výše t�chto kritérií by m�la být zam�stnanci útvaru ovlivnitelná,  
• m�la by být zadána takovým zp�sobem, aby podporovala zájem zam�stnanc� útvaru o jejich 

pln�ní, tj. m�la by být motiva�n� ú�inná. 

D.2.2 Podnikové rozpo�etnictví 

�ízení ekonomiky uvnit� Spole�nosti zahrnuje systém rozpo�etnictví, který  zajiš�uje transformaci 
ro�ního finan�ního plánu a podnikových ekonomických cíl� Spole�nosti až do úrovn� profitcenter.  

D.2.3 Objekty plánování  

Plánování se uskute��uje na CO objektech – nákladová st�ediska, zakázky, profitcentra. 

Na profitcentrech se sleduje skute�nost a plán hospodá�ského výsledku, jsou v nich promítnuty 
náklady a výnosy nákladových st�edisek a zakázek.  
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V následujícím p�ehledu je uvedena základní struktura plánovaných položek, která je zásadní pro 
p�íslušnou divizi a odbor.  

Položka Zdroj 
Divize kontaktu se zákazníky 

Materiálové náklady P�ijaté faktury 

z toho zejména: 

• kancelá�ské pot�eby a tiskoviny P�ijaté faktury 

Služby 

• nájemné, školení P�ijaté faktury 

• poštovné P�ijaté faktury 

• inkasní poplatky P�ijaté faktury 

Osobní náklady Vnit�ní zú�tování 

Odpisy Vnit�ní zú�tování 

Finan�ní náklady, dan� a poplatky P�ijaté faktury 
Primární náklady celkem

SLA Retail Office Faktury vydané 

SLA Call Center Faktury vydané 
Primární výnosy celkem

Podniková režie Rozú�tování CO 

Správní režie Rozú�tování CO 
Sekundární-náklady celkem 

HV Divize kontaktu se zákazníky 

Divize finan�ního vyrovnání

Materiálové náklady P�ijaté faktury 

z toho zejména: 

• kancelá�ské pot�eby a tiskoviny P�ijaté faktury 

• PHM P�ijaté faktury 

Služby

• poštovné P�ijaté faktury 

• nájemné P�ijaté faktury 

• nakupovaná SLA P�ijaté faktury 

Osobní náklady Vnit�ní zú�tování 

Odpisy Vnit�ní zú�tování 

Finan�ní náklady, dan� a poplatky P�ijaté faktury 

Primární náklady celkem 

SLA Debt Collection Faktury vydané 

SLA Billing Faktury vydané 

Primární výnosy celkem

Podniková režie Rozú�tování CO 

Správní režie Rozú�tování CO 

Sekundární náklady celkem
HV Divize finan�ního vyrovnání

Divize služeb 

Materiálové náklady P�ijaté faktury 
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z toho zejména: 

• režijní materiál P�ijaté faktury 
Služby 

• konzulta�ní a poradenské služby P�ijaté faktury 
• nakupovaná SLA P�ijaté faktury 

Osobní náklady Vnit�ní zú�tování 
Odpisy Vnit�ní zú�tování 
Finan�ní náklady - úroky P�ijaté faktury 

Primární náklady celkem

SLA Finance, Accounting and Controlling Faktury vydané 

Primární výnosy celkem

Podniková režie Rozú�tování CO 

Správní režie Rozú�tování CO 

Vnitro-výnosy celkem 

HV Divize služeb 

Kancelá� spole�nosti P�ijaté faktury, vnit�ní zú�tování

HV Zákaznických služeb celkem 

D.2.4 Rozpo�tování náklad� a výnos�

D�ležitou sou�ástí �innosti Spole�nosti je rozpo�tování režijních náklad� a výnos� na nákladových 
st�ediscích a profitcentrech a na nákladových a výnosových ú�tech.  

Oblast výnos�

V oblastí výnos� jsou rozhodující položkou tržby z prodeje výkon� dle uzav�ených SLA. 

Oblast náklad�

V oblasti náklad� jsou rozhodující tyto skupiny náklad�: 

• nakupované služby v rozsahu uzav�ených SLA 
• b�žné materiálové náklady režijní povahy 
• specifické nákladové položky související s hlavní �inností p�íslušné divize 
• odpisy majetku 
• osobní náklady 
• finan�ní náklady 
• dan�. 

D.2.5 Nakupované služby (SLA) 

P�ehled nakupovaných služeb: 

Název SLA Poskytovatel 

SLA IT – Infrastruktura RWE IS 

SLA IT – Desktop RWE IS 

SLA IT – Printers RWE IS 

SLA IT – IS-U RWE IS 

SLA IT – Ostatní aplikace RWE IS 

SLA IT – Intranet RWE IS 

SLA IT – Leonardo RWE IS 

SLA IT – Helpdesk RWE IS 
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SLA IT – SAP SAP Classic/HR RWE IS 

SLA IT – Call Centrum RWE IS 

SLA Payroll RWE IS 

SLA Logistika RWE IS 

SLA Facility Management RWE IS 

SLA Car Fleet  RWE IS  

SLA Podatelna RWE IS 

SLA IP Telefonie RWE IS 

SLA GSM Telefonie RWE IS 

SLA Vybavení kancelá�í RWE IS 

SLA Úklid a ostraha RWE IS 

SLA Public Relations RWE TG 

SLA Safety & Security RWE Distribu�ní služby, s.r.o. 

D.2.6 Plánování rozvahy 

Rozvaha je jedním ze základních finan�ních výkaz�. Tento finan�ní výkaz podává p�ehled o majetku 
podniku (aktivech) a zdroj� jeho krytí (pasivech) v pen�žním vyjád�ení k ur�itému datu (rozvahovému 
dni). Na rozdíl od jiných ú�etních výkaz� (nap�íklad výsledovky), které zobrazují hodnoty platné za 
ur�ité období (tokové veli�iny), zobrazuje rozvaha hodnoty platné k ur�itému okamžiku (stavové 
veli�iny). 

Aktiva jsou ve výkazu �azena podle likvidity od nejmén� likvidních po nejlikvidn�jší. Sou�ástí aktiv jsou 
i položky upravující jejich hodnotu (oprávky a opravné položky). Ty se chovají jako korekce daného 
aktiva.  Pasiva se d�lí na vlastní kapitál a cizí zdroje (dlouhodobé a krátkodobé závazky). 

Správn� sestavená rozvaha musí spl�ovat základní bilan�ní rovnici - tzn. sou�et aktiv se musí rovnat 
sou�tu pasiv. 

Sestavení rozvahy je jedním z d�ležitých úkol� p�i sestavování st�edn�dobého plánu a prognóz je zde 
nutná spolupráce v rámci Spole�nosti – viz. tabulka níže. 

Položky rozvahy   Zdroj 
Odpov�dná organiza�ní 
jednotka 

AKTIVA 

Stálá aktiva  

      Po�ízení majetku plán investic odbor FCO 

      Oprávky 
SAP – simulace odpis� + výpo�et 
odpis� z nového majetku 

odbor FCO 

      Vy�azení majetku plán likvidace a vy�azení odbor FCO 

Ob�žná aktiva

     Pohledávky  odsouhlasené vzájemné vztahy odbor FCO 

     Poskytnuté zálohy  odsouhlasené vzájemné vztahy odbor FCO 

     Finan�ní pohledávky a ostatní 
finan�ní aktiva 

finan�ní plán odbor FCO 

     Pohledávky - da� z p�íjmu výpo�et odbor FCO 

     Ostatní da�ové pohledávky výpo�et odbor FCO 

     Peníze a pen�žní ekvivalenty plán CF odbor FCO 

PASIVA 

Vlastní kapitál výsledovka + po�áte�ní stavy R odbor FCO 

Dlouhodobé závazky a rezervy vzájemné vztahy odbor FCO 
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Krátkodobé závazky 

     Závazky z obchodního styku  výsledovky + platební podmínky RWE TG 

     Ostatní da�ové závazky výpo�et odbor FCO 

     Ostatní finan�ní závazky plán cash poolingu odbor FCO 

D.3 Koordinace prací p�i sestavování st�edn�dobého plánu

D.3.1 Organizace plánovacích prací 

Odpov�dnost za p�ípravu a sestavování plánu Spole�nosti nese Odbor finan�ního controllingu.  

Základním dokumentem je plánovací kalendá� RWE TG vydávaný pro p�íslušný kalendá�ní rok.  

Plánovací práce jsou  rozpracovány do interního pokynu, který obsahuje zejména: 

• termínované úkoly pro jednotlivé odpov�dné zam�stnance za zpracování díl�ích plán�, 
• pokyny k sestavení investi�ního plánu, 
• pokyny k plánování vybraných položek aktiv a pasiv, 
• zvolenou metodu plánování (nástroje plánování), 
• zp�sob odsouhlasování vzájemných vztah� s RWE IS, Severomoravská plynárenská, a.s., a 

SMP Net, s.r.o., 
• zp�sob záv�re�ného schvalování plánu Spole�nosti. 

D.3.2 Nástroje plánování 

• Plánování v SAP Classic 

Podmínkou pro práci v oblasti plánu je umožn�ní p�ístupu k plánovacím layout�m nastavením profilu 
plánova�e. 

Systém umož�uje prost�ednictvím standardních transakcí provád�t: 

• plánované p�ehodnocení 
• zm�nu plánovaného p�ehodnocení 
• p�evzetí plánovaných odpis�
• plánované rozú�tování 
• upload plánu z Excelu. 

• Plánování v Excelu 

Plánovací tabulky mají p�eddefinovanou formu a obsahují položky náklad� a výnos�. Excelovské 
soubory lze transportovat do systému SAP Classic.  

D.4 Prognózy - aktualizace ro�ních rozpo�t�

Vedle plánování tvo�í základ �ízení spole�nosti proces monitoringu  a cíleného �ízení. Proces 
monitoringu obsahuje samostatné sledování p�ijatých cíl� a jejich kontrolu �ízení v rámci ujednaných 
cíl� a rovn�ž i kontrolu dosahovaných cíl�. U o�ekávaných významných odchylek od stanovených cíl�
je nutno p�ijmout taková opat�ení, která povedou k optimalizaci dalšího vývoje hospoda�ení. 

V pr�b�hu hodnoceného ro�ního období m�že dojít vlivem vnit�ních i vn�jších faktor� ke zm�nám 
p�vodních východisek, která byla rozhodující pro stanovení rozpo�tu a hodnotících kritérií úsek�
a odbor�. K zachycení t�chto zm�n v pr�b�hu roku slouží prognózy. 

Prognóza tedy zachycuje zm�ny plánu b�žného roku. Je hlavním nástrojem krátkodobého �ízení 
výsledk� Spole�nosti.  



RWE Zákaznické 
služby, s.r.o. Plánování a reporting  

Vydání 01 

Strana/Celkem 13 / 15 

Sm�rnice RWE_ZS_SM_C03_03_01  Ú�innost od 1. 1. 2008 

TISK: 23.5.2010 22:01  „NE�ÍZENÝ VÝTISK – JEN PRO INFORMACI“ 

Termíny pro zpracování prognóz do SAP RACE a do požadovaných report� RWE jsou uvedeny 
v plánovacím kalendá�i RWE TG.  

Sestavování prognóz za jednotlivé úseky a odbory spole�nosti se �ídí harmonogramem prací, který 
k tomuto ú�elu vydává odbor finan�ního controllingu.  

Odpov�dnost za p�ípravu a sestavování jednotlivých prognóz nese odbor finan�ního controllingu, 
který písemn� p�edá odpov�dným zam�stnanc�m pokyny k vypracování prognóz.  

Prognóza 3 je výchozím podkladem pro sestavení rozpo�tu na p�íští rok a plán� dalších let 
st�edn�dobého plánu. Kone�né stavy rozvahových položek o�ekávané v rámci prognózy 3 jsou 
po�áte�ními stavy t�chto položek pro následující rozpo�tový rok. Po�áte�ním stavem rozvahových 
položek jednotlivých prognóz je jejich skute�ný kone�ný stav k 31. prosinci p�edchozího roku.  

Následn� se k aktuální prognóze koná Quarterly Review Meeting (QRM).  

D.5 Výkaznictví - reporting

Výkaznictví - reporting tvo�í základ operativního �ízení a zabezpe�uje kontrolu výsledk� �ídících 
opat�ení. Efektivní výkaznictví pomáhá rozpoznávat rizika a využívat šance k optimalizaci 
hospodá�ského výsledku Spole�nosti. 

Sou�ástí hodnocení pln�ní plánovaných úkol� je interní reporting a reporting RWE.  

Souhrnným hodnocením výsledk� a sestavováním analýz a zpráv se zabývá odbor finan�ního 
controllingu za spolupráce vedoucích odbor� a odd�lení nebo specialist� všech úsek�, kte�í podklady 
pro plán p�edávají.  

D.5.1 M�sí�ní Interní reporting 

M�sí�ní reporting je zajiš�ován prost�ednictvím výkazu Internal Reporting. Zpracovává se na odboru 
finan�ního controllingu vždy po m�sí�ní uzáv�rce a p�edkládá se jednatel�m Spole�nosti.  

A.1.1 St�edn�dobé plánování 

rozpo�et (budget) plánovací roky 2 až 5 

skut.              prognóza 1    

skute�nost                  prognóza  2    

skute�nost                      prognóza 3    

skute�nost                          prognóza 4   
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Cílem výkazu Internal Reporting je prezentace aktuálních  informací o hospodá�ských výsledcích 
Spole�nosti ve vztahu k plánovaným zám�r�m a k výsledk�m za srovnatelné období minulého roku. 
Výkaz je prezentován formou tabulek v prost�edí MS Excel.  

Na jednotlivých listech souboru jsou uvád�ny strukturované výsledky podle jednotlivých oblastí 
hospodá�ské �innosti Spole�nosti. U �ady ukazatel� je použito grafické znázorn�ní vývoje.  

K sestavení výkazu byla zpracována metodická p�íru�ka. Úkolem p�íru�ky je poskytnout celkový 
p�ehled o struktu�e výkazu Internal Reporting, aby uživatelé výkazu a zpracovatelé jeho jednotlivých 
�ástí získali snadnou uživatelskou orientaci. 

D.5.2 Reporting RWE  

Termíny pro zpracování Reportingu RWE  jsou uvedeny v harmonogramu CO/RWE TG.  

RACE 
Základní výkaz na bázi SAP v�etn� úprav IFRS, který obsahuje hlavní data prodeje 
plynu, rozvahy, výsledovky, Cash Flow, hodnotové ukazatele, investice a po�ty 
zam�stnanc�.  

L+E report Nákup a prodej plynu dle metodiky RWE.  
Report o odložené dani Kalkulace odložené dan� dle IFRS 

Short analysis Report o nákupu a prodeji plynu, položky výsledovky, rozvahy, toku pen�z, investic 
a zam�stnanc�

Short breakdown 
�tvrtletní report o tržbách za plyn, položkách výsledovky a o investicích. Srovnává 
skute�nost za dané období jak se srovnatelným obdobím minulého roku, tak 
s poslední prognózou daného roku. 
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E Související dokumentace 

Související procesy:

C.3. Controlling 

Související dokumentace:

Sm�rnice: 

• Finance  
• Controlling investic 

SLA 

• Smlouva o poskytování služeb v oblasti Financí, ú�etnictví a controllingu – zajiš�uje poskytování 
služeb mimo jiné i v oblasti související s plánováním a financováním. 

F Záv�re�ná a p�echodná ustanovení 

Tato sm�rnice je �ídicím dokumentem spole�nosti RWE Zákaznické služby, s.r.o., a nabývá platnosti 
dnem schválení a ú�innosti od 1. ledna 2008.  

P P�ílohy 
Tato sm�rnice neobsahuje žádné p�ílohy. 
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Příloha č.2: Směrnice společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. pro plánování a 

reporting.  
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Příloha č.3: Plánovací výkazy RWE. 
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Příloha č.4:  Detail segmentace zákazníků. 

Segmentace 

Pásmo 
spotřeby 

od do 
[MWh/rok] 

DO1, MO1 0,00 1,89 
DO2, MO2 1,89 9,45 
DO3, MO3 9,45 15,00 
DO4, MO4 15,00 20,00 
DO5, MO5 20,00 25,00 
DO6, MO6 25,00 30,00 
DO7, MO7 30,00 35,00 
DO8, MO8 35,00 40,00 
DO9, MO9 40,00 45,00 

DO10, MO10 45,00 50,00 
DO11, MO11 50,00 55,00 
DO12, MO12 55,00 63,00 
DO13, MO13 63,00 630,00 

SO1 630,00 1 000,00 
SO2 1 000,00 4 200,00 
VO1 4 200,00 10 000,00 
VO2 10 000,00 52 500,00 
VO3 52 500,00 105 000,00 
VO4 105 000,00 157 500,00 
VO5 157 500,00 525 000,00 
VO6 525 000,00 630 000,00 

VO7 630 000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


