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ÚVOD 

V podmínkách tržní ekonomiky je při řízení firem nezbytné disponovat  velkým 

množstvím informací, aby bylo možné správně a včas činit rozhodnutí strategická, 

taktická nebo operativní pro další úspěšné pokračování v činnosti podniku. Vedení 

podniků, management, ale i ostatní zainteresovaní uživatelé informací vycházející 

z firemního účetnictví pak na základě jejich analýzy podnik hodnotí z hlediska jeho 

výkonnosti. Dle svého uvážení přijímají a následně praktikují příslušná opatření. 

Rozsah a způsob zveřejnění účetních informací jsou určeny českými právními předpisy. 

Právnické osoby jsou povinny vést podvojené účetnictví. Ostatní účetní jednotky 

se mohou při splnění určitých podmínek rozhodnout vést účetnictví jednoduché nebo 

pouze daňovou evidenci. Účetní jednotky zapsané ve veřejném rejstříku vkládají výkazy 

účetní závěrky do sbírky listin, které spravují rejstříkové soudy. Účetní závěrka se 

skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce, případně přehledu 

o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. 

Pro jednotlivé uživatele představují vytvořené a zveřejněné finanční výkazy 

nenahraditelný podklad pro další rozhodování daných subjektů na trhu. Informace 

z těchto výkazů pak pomáhají dané účetní jednotce zhodnotit svou finanční pozici, 

ale také slouží externím uživatelům k vytvoření pohledu na hospodaření daného 

podniku.  

Každý má možnost do výkazů z účetních závěrek nahlížet nebo si pořídit kopie 

a výpisy. Účetní závěrku jako zdroj informací používají interní a externí uživatelé. 

Každý z těchto uživatelů pohlíží na účetní jednotku a její závěrku z různých důvodů 

a vyvozuje závěry dle povahy a svých potřeb. Informace pro jednotlivé uživatele jsou 

požadovány jinak podrobné, v jiném množství, čase a struktuře.  

Tato bakalářská práce se proto věnuje problematice uživatelů účetních informací 

z pohledu uspokojení jejich potřeb. 
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CÍL PRÁCE A METODIKA 

Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh struktury uživatelů a zdrojového pokrytí 

jejich informačních potřeb na základě provedení analýzy ve vybraném podnikatelském 

subjektu. Dílčími cíli práce jsou rozbory požadavků jednotlivých interních a externích 

uživatelů účetních výkazů, u kterých budou identifikovány konkrétní sledované 

ukazatele, přiřazení odpovědnosti za jejich získání a zpracování. Následným krokem 

bude určení druhu zdroje informací, z něhož je nutno informace čerpat přímo nebo 

report přímo pro tyto potřeby vytvořit. 

Práce se bude zaměřovat na podniky, které mají povinnost vést podvojné účetnictví 

na základě českých právních předpisů. Bude se jednat o nekotované právnické osoby 

(zejména a.s., s.r.o.). 

Při zpracování práce jsou použity odborné publikace, další informace jsou vyhledány 

v relevantních internetových zdrojích a elektronických odborných časopisech. 

V teoretické části práce je ve velké míře použita deskripce vycházející z platných 

právních předpisů na území ČR.   

Informace od jednotlivých uživatelů účetních informací byly získávány pomocí 

individuálních expertních rozhovorů. Tato metoda byla použita především u interních 

uživatelů. V případě externích uživatelů bylo použito dotazníkové nebo telefonické 

šetření, případně expertní rozhovor. Další použitou metodou byla u státních orgánů 

analýza evidenčních povinností souvisejících s administrací a platbou přímých 

a nepřímých daní. V případě chybějících informací byla použita metoda analogie. 
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1. KATEGORIZACE ÚČETNÍCH JEDNOTEK A SYSTÉMŮ 

EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

Podle novely zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví platné od 1. 1. 2016 se dělí účetní 

jednotky do čtyř kategorií podle stanovených kritérií k rozvahovému dni. Na základě 

velikosti a významu účetních jednotek bude určen rozsah a způsob vedení jejich 

účetnictví. Některým účetním jednotkám novela umožnila vést jednoduché účetnictví. 

Zákon určuje, v jakém rozsahu budou účetní jednotky vykazovat účetní záznamy 

pro potřeby státu.
1
 

Rozhodující kritéria k rozvahovému dni pro rozdělení účetních jednotek jsou tato: 

 aktiva celkem netto, 

 roční úhrn čistého obratu, 

 průměrný počet zaměstnanců.  

Účetní jednotky člení zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví, § 1b do těchto kategorií: 

 mikro účetní jednotka, 

  malá účetní jednotka, 

  střední účetní jednotka, 

  velká účetní jednotka. 

Tabulka 1: Kategorie účetních jednotek 

Kritéria Kategorie účetních jednotek 

Mikro Malá Střední Velká 

Překročení 

kritérií 

Nepřekračuje 

alespoň dvě 

z  kritérií 

Nepřekračuje 

alespoň dvě 

z  kritérií 

Nepřekračuje 

alespoň dvě 

z  kritérií 

Překračuje 

alespoň dvě 

z  kritérií 

Aktiva celkem  

(v mil. Kč) 
9 100 500 500 

Čistý obrat  

(v mil. Kč) 
18 200 1 000 1 000 

Průměrný počet 

zaměstnanců 
10 50 250 250 

Zdroj: vlastní zpracování dle zákona  563/1991 Sb., o účetnictví, 2016 

Tabulka 1 rozděluje účetní jednotky dle hodnotových kritérií do jednotlivých kategorií.  

                                                           
1
 Členění účetních jednotek [online]. 2015-11-17 [cit. 2015-11-17]. Dostupné z: 

http://www.spaudit.cz/cleneni-ucetnich-jednotek/ 

 

http://www.spaudit.cz/cleneni-ucetnich-jednotek/
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Evidenci podnikatelské činnosti je možné rozdělit takto: 

 účetnictví sestavené dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Vyhlášky  

č. 500/2002 Sb., České účetní standardy, 

 účetnictví v souladu s Mezinárodními účetními standardy a Mezinárodními 

standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS), 

 daňová evidence upravená dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Účetní jednotkou dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví se podnikatelský subjekt stává 

v těchto případech: 

 je právnickou osobu se sídlem v České republice nebo zahraniční právnickou 

osobou, která podniká na území České republiky,  

 je organizační složka státu, 

 obrat za předchozí kalendářní rok u fyzických osob dle zákona o dani z přidané 

hodnoty přesáhl částku 25 mil. Kč, 

 je fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 pokud se fyzická osoba sama dobrovolně rozhodne. 

Účetnictví mohu ekonomické subjekty sestavovat v plném nebo zjednodušeném 

rozsahu. Subjekty se nazývají fyzické i právnické osoby, které jsou účetní jednotkou.  

Od 1. 1. 2016 opět mohou dle § 1f) zákona 563/1991 Sb., o účetnictví vést mikro nebo 

malé účetní jednotky bez povinnosti auditu jednoduché účetnictví. Podmínkou je 

splnění těchto pravidel: 

 subjekt není plátcem DPH, 

 jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesahují 

3.000.000 Kč, 

 hodnota jejich majetku nepřesahuje 1.500.000 Kč a současně,  

 patří mezi spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve  

a náboženské společnosti, honební společenství. 

Daňovou evidenci může vést podnikatelský subjekt – fyzická osoba, která není účetní 

jednotkou. (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví) Tato osoba dosahuje příjmů z podnikání 

nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, její obrat v rámci podnikatelské činnosti 
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nepřesahuje za předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč a není povinna vést 

účetnictví podle zvláštních právních předpisů. Vedení daňové evidence a výdajové 

paušály jsou upravena zákonem č. 586/1992, o daních z příjmů. Evidence obsahuje 

skutečné příjmy a výdaje rozdělené dle potřeb pro zjištění základu daně. Dále se evidují 

údaje o závazcích, pohledávkách a majetku. Fyzické osoby se mohou rozhodnout, zda 

budou vést daňovou evidenci nebo použít výdajový paušál. Od roku 2015 mohou 

uplatnit paušál z maximálního limitu příjmů 2 mil. Kč. Pokud jejich příjem přesahuje 

2 mil. Kč, nelze již k těmto příjmům uplatnit žádné výdaje. Výdajové paušály se 

pohybují od 30 % do 80 % podle druhu příjmu. Osoby podnikající v zemědělství nebo 

osoby s příjmy z řemeslných živností mohou použít paušál 80 %, ostatní živnostníci 60 

%, nezávislá povolání 40 % a na příjmy z pronájmu lze aplikovat 30 %. 

Povinná evidence podnikatelské činnosti je dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

rozdělena takto: 

Fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, jejíž obrat z podnikatelské 

činnosti nepřesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 25 mil. Kč má 

možnost vést daňovou evidenci. 

Fyzická osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku, jejíž obrat z podnikatelské 

činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 25 mil. Kč, nebo 

podniká dle zvláštních právních předpisů, se stává účetní jednotkou, a proto je povinna 

vést podvojené účetnictví ve zkráceném rozsahu. 

Právnické osoby - mikro a malé účetní jednotky bez povinného auditu jsou povinny 

vést podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Pokud tyto osoby mají povinnost 

auditu, musí vést podvojené účetnictví v plném rozsahu. 

Právnické osoby – mikro a malé účetní jednotky mohou při splnění podmínek 

dle § 1f) zákona 563/1991 Sb., o účetnictví vést jednoduché účetnictví. 

Právnické osoby – střední a velké účetní jednotky jsou povinny vést podvojné 

účetnictví v plném rozsahu. Velké účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi 

a emitenty cenných papírů určených k obchodování na evropském regulovaném trhu,  

vedou kromě podvojného účetnictví v plném rozsahu i účetnictví dle  Mezinárodních 

účetních standardů  a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. 
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Tabulka 2: Rozsah vedení účetnictví účetních jednotek 

Rozsah vedení účetnictví Účetní jednotky 

Jednoduché účetnictví 

Volitelně – zákonem stanovené právnické osoby 

se sídle v ČR a zahraniční právnické osoby (§ 1f 

ZoÚ) 

Plný rozsah 
Povinně všechny účetní jednotky (§ 9 odst. 1 

ZoÚ) 

Zjednodušený rozsah 

Volitelně – příspěvkové organizace z rozhodnutí 

zřizovatele a zákonem stanovené mikro a malé 

účetní jednotky (§ 9 odst. 3 a 4 ZoÚ) 

Zdroj: vlastní zpracování dle Šindeláře, Müllerové 2015
2
 

V tabulce 2 jsou rozděleny možnosti rozsahu vedení účetnictví včetně povinnosti 

a volitelnosti daného rozsahu dle příslušných paragrafů zákona č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví. 

1.1 Rozsah účetní závěrky 

Účetní jednotky sestavují podle §18 Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Vyhlášky 

č. 500/2002 Sb., České účetní standardy účetní závěrky v plném nebo zkráceném 

rozsahu. Účetní závěrku v plném rozsahu mají povinnost vést velké a střední účetní 

jednotky a všechny auditované účetní jednotky. Prováděcí vyhláška určuje i podobu 

a  náležitosti výkazů v plném rozsahu. 

Rozvahu a výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu sestavují: 

 velká účetní jednotka, 

   střední účetní jednotka, 

 malá účetní jednotka a mikro účetní jednotka, které mají povinnost mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem. 

Účetní jednotky, které jsou emitenty cenných papírů určených k obchodování  

na evropském regulovaném trhu musí používat pro účtování a sestavování účetní 

závěrky mezinárodní účetní standardy. 

 

 

                                                           
2 ŠINDELÁŘ, Michal, MÜLLEROVÁ, Libuše. Novela účetních předpisů účinná od 1. ledna 2016. 

Daňový expert. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015[6], 26-36, ISSN 1801-2779. 
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Tabulka 3: Povinnosti účetních jednotek 

Kritéria 
Kategorie účetních jednotek 

Mikro Malá Střední Velká 

Vedení podvojného 

účetnictví 
ano  ano ano ano 

Povinný audit ne ne ano ano 

Plný rozsah rozvahy  

a výkazu zisku a ztráty 
ne ne ano ano 

Zveřejnění výkazu 

zisku a ztráty 
ne ne ano ano 

Povinnost sestavení 

přehledu o změnách 

vlastního kapitálu 

ne ne ano ano 

Povinnost sestavení 

výroční zprávy 
ne ne ano ano 

Povinnost sestavit 

výkaz o peněžních 

tocích 

ne ne ano ano 

Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 2016 

Tabulka 3 uvádí povinnosti jednotlivých kategorií účetních jednotek v oblasti 

vykazování účetních informací. Všechny uvedené kategorie mají povinnost vést 

podvojné účetnictví. Rozdíly jsou ve skladbě povinně zveřejňovaných výkazů 

a v povinnosti mít ověřenou účetní závěrku auditorem. 
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2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A JEHO FUNKCE 

2.1 Definice účetnictví  

„Účetnictví je informační systém bohatý na informace zobrazující probíhající výrobní, 

obchodní a další procesy.“ (Březnová 2014, s. 19) Tyto procesy jsou zaznamenány 

věcně a časově utříděnými účetními záznamy. Cílem je poskytnutí primárních detailních 

informací, ale také seskupení těchto údajů v žádané kvalitě. (Březinová 2014)  

2.2 Předmět účetnictví 

 „Účetnictví můžeme považovat za aplikaci obecné teorie systémů v ekonomii, jejímž 

předmětem zkoumání je účetní systém.“ (Máče 2013, s. 13) Účetní jednotka by měla 

usilovat o věrné zobrazení své ekonomické situace. Informace o stavu majetku, 

pohledávek, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů jsou cenné zejména 

pro majitele, banky, statistické úřady, finanční úřady, zákazníky, veřejnost aj. 

Podrobněji budou potřeby těchto subjektů popsány v další části práce. Účetnictví má 

poskytovat věrný obraz skutečnosti. Veškeré informace musí být průkazné, správné 

a úplné. Účetní záznamy vystihují stav a pohyb majetku a jeho zdrojů krytí, stav 

a pohyb nákladů, výnosů a následně výsledku hospodaření účetní jednotky. (Máče 

2013)  

2.3 Právní regulace finančního účetnictví 

Finanční účetnictví u nekótovaných společností podnikajících na území ČR se řídí 

následujícími právními předpisy: 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 metodické předpisy (Vyhláška č. 500/2002 Sb., České účetní standardy), 

 daňové předpisy, 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 ostatní předpisy (zdravotní a sociální pojištění, celní předpisy). 

Tyto právními předpisy musí účetní jednotky respektovat a tím zachovávat dané zásady 

a postupy. (Šteker, Otrusinová 2013) 
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2.4 Funkce účetnictví 

Mezi základní funkce účetnictví patří následující:  

 informační funkce – naturální a hodnotové informace o společnosti slouží 

především různým externím a interním uživatelům, 

 evidenční funkce – jedná se o zaznamenávání ekonomických hodnotových jevů, 

 důkazní prostředek – informace z účetnictví jsou využívány v jednání např. vůči 

věřitelům, dlužníkům při soudních sporech, 

 podklad pro hodnocení činnosti manažerů – podle dosažených výsledků jsou 

vlastníci schopni rozhodnout o ohodnocení řídících pracovníků, 

 podklad pro stanovení daňových povinností  - na základě účetních informací 

se určují základy pro výpočet daňových povinností. (Malíková, Horák 2010) 

Účetnictví má zásadní význam a smysl, pokud poskytuje věrný a poctivý obraz finančně 

majetkové situace jednotky. Při jeho tvorbě by nemělo být cíleně manipulováno 

a nemělo by být v rozporu s právními předpisy. Účetnictví musí být správné 

a  objektivní. 

Na účetnictví by nemělo být pohlíženo jako na správné, jen pokud není v rozporu 

s právními předpisy. Je mnoho možností, jak účetními metodami zkreslit věrný 

a poctivý obraz skutečnosti. Tato nezbytnost věrného a poctivého obrazu společnosti má 

prioritní důležitost, a proto je třeba tomuto přizpůsobit účetní postupy a tím se vyhnout 

cílenému manipulování obrazu účetní jednotky. Tímto je poukázáno na zásadu 

přednosti obsahu před formou. Právní předpisy by v žádném případně neměly směřovat 

k zastírání obsahu transakcí a skutečnosti. (Máče 2013) 

Z praxe je známo, že obrazů o podniku může být několik. Podnik si sám musí zvolit 

účetní politiku. Může se jednat např. o volbu metod účetních odpisů, oceňovací 

techniky při evidenci zásob, politiky tvorby rezerv a opravných položek aj. Některé 

účetní operace jsou vytvořeny na základě odhadů. Podnik by proto měl disponovat 

kolektivem profesionálních pracovníků, kteří se budou snažit o co největší subjektivnost 

a poctivost. V některých případech mohou nastat situace, kdy si např. zásada objektivity 

a opatrnosti ve vedení účetnictví protiřečí. (Kovanicová 2004) 
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2.5 Základní předpoklady účetnictví 

Aby bylo možné účetní informace považovat za kvalitní, jsou obecně ve světě 

požadovány dva hlavní předpoklady: 

 předpoklad trvání účetní jednotky – v době vzniku účetní operací a následně 

jejich zveřejnění nejsou známy žádné skutečnosti, které by znamenaly, že účetní 

jednotka nebude nadále existovat, 

 akruální princip – účetnictví zachycuje účetní transakce v určitém čase 

a věcných souvislostech s danými příčinami bez ohledu na časový údaj, 

ve kterém nastane peněžní tok, který se k těmto transakcím přímo vztahuje. 

(Prokůpková, Svoboda 2014) 

2.6 Cíle a charakteristika účetních výkazů 

Hlavním cílem účetních výkazů je podávat potřebné informace pro finanční 

rozhodování a vedení firmy. Ke splnění tohoto základního cíle se podřizuje struktura 

aktiv a pasiv v rozvaze, ale i rozdělení nákladů a výnosů ve výkazu zisku a ztráty. 

(Kovanicová 1997). 

„Účetní závěrka je formalizovaný výstup z informačního systému jménem účetnictví. 

Prostřednictvím velkého množství jednotlivých účetních zápisů v průběhu celého 

účetního období jsou zachycovány veškeré významné skutečnosti, které měly či mají vliv 

na finanční situaci či výkonnosti účetní jednotky. Minimálně jednou ročně, většinou 

k 31. prosinci je sestavován výstup z tohoto systému, jehož úkolem je v prvé řadě zajistit 

srozumitelnou informaci pro veškeré uživatele – zainteresované subjekty, osoby 

a organizace o finanční situaci a výkonnosti účetní jednotky k tomuto okamžiku.“  

(Prokůpková, Svoboda 2014, s. 28)  

Uživatelé účetních informací se často k jiné dokumentaci, která by dokládala finanční 

situaci podniku, nedostanou. Zákon o účetnictví proto nařizuje účetním jednotkám 

povinné zveřejnění účetních závěrek a výročních zpráv ve sbírce listin obchodního 

rejstříku. Tato povinnost se vztahuje na účetní jednotky, které mají povinnost řídit se 

zákonem o účetnictví. (Vašek 2014) 

Účetní závěrku dle § 18 odst. 1 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tvoří: 

 rozvaha (bilance), 
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 výkaz zisku a ztráty, 

 příloha, která vysvětluje a doplňuje informace o účetní jednotce, 

 přehled o peněžních tocích, 

 přehled o změnách vlastního kapitálu. (Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví) 

2.7 Charakteristiky informací z účetních výkazů 

Informace z finančního účetnictví by měly sloužit manažerům společnosti 

k efektivnímu řízení, sestavování analýz, finančních plánů a rozhodování o dalších 

podnikatelských aktivitách subjektu. K této činnosti je potřeba pracovat s informacemi, 

které mají dostatečnou vypovídací schopnost a představují věrný a poctivý obraz 

skutečnosti. (Hinke, Zborková 2012) Pomocí účetních dat management identifikuje 

slabé a silné stránky finančního hospodaření podniku a přizpůsobit svá rozhodnutí tak, 

aby docházelo k dobrým výsledkům podniku. (Malíková a Horák 2010) 

Informace obsažené v účetní závěrce musí odpovídat dle zákona o účetnictví určitým 

požadavkům. Tyto požadavky jsou uvedeny na obrázku 1. Pokud informace podávají 

věrný a poctivý obraz o účetní jednotce a jsou získány ve správném čase z hlediska 

významnosti a nákladů na jejich získání, je možné je považovat za spolehlivé. 

Srovnatelné informace poskytuje účetní jednotka v případě, že účetní metody jsou 

použité způsobem, který vychází z předpokladu nepřetržitého pokračování účetní 

jednotky. Současně musí účetní jednotka uvést v příloze účetní závěrky informace 

o použitých účetních metodách. Změny v uspřádání a označování položek v rozvaze 

a výkazu zisku a ztráty mohu být akceptovatelné pouze při změně v předmětu podnikání 

nebo z důvodu zpřesnění věrného zobrazení. Srozumitelnost informace spočívá 

v pochopení jejího významu. Informace by měly být posuzovány z hlediska 

významnosti. Za významnou je považována informace, která by při jejím chybném 

nebo žádném uvedení mohla ovlivnit rozhodování uživatelů účetní závěrky. (Vašek 

2014) 
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Obrázek 1: Základní požadavky na informace v účetní závěrce 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Prokůpkové, Svobody 2014, s. 30 

Podle Hýblové mezi další rysy účetní závěrky kromě výše uvedených by měly patřit 

následující charakteristiky:  

obsah nad formou  - obsah  a ekonomická realita má ve způsobu účtování 

a zveřejňování přednost před právní formou, 

opatrnost  - rozumný odhad rizik a nejistot, které mohou nastat, tato zásada souvisí 

s reálným oceněním majetku a závazků, 

úplnost – všechny účetní operace za dané období musí být zaúčtovány a zveřejněny, 

včasnost  - informace poskytuje účetní jednotka v období, kdy se rozhodování provádí, 

rovnováha mezi přínosem a náklady – náklady na získání informací by neměly 

překročit vynaložené náklady na jejich získání. (Hýblová 2010)  

2.8 Význam účetní závěrky 

Z účetní závěrky jsou čerpány informace zainteresovanými uživateli především 

o finanční pozici podniku a případných změnách a o výkonnosti. (Hýblová 2010) 

Mezi nejvýznamnější uživatele těchto informací patří management společnosti.  Z titulu 

své pozice v podniku jsou pro management podstatné informace především o  výsledku 

hospodaření. (Hýblová 2010) 
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Tabulka 4: Význam účetních výkazů 

Rozvaha – obraz majetkové struktury 

v určitém okamžiku 

Informace o finanční a majetkové 

struktuře 

Výkaz zisku a ztráty – rekapitulace 

operací během provozního období, 

který vysvětluje změny ve stavu 

rozvahy mezi oběma obdobími 

Informace o nákladovosti procesů ve 

srovnání s výkony 

Přehled o peněžních tocích – výkaz cash 

flow   

Informace o změně finanční pozice 

(přítoky a alokace peněžních prostředků) 

Příloha 
Doplňující informace k rozvaze, k výkazu 

zisku a ztráty 

Zdroj: vlastní zpracování dle MENDELOUVA UNIVERZITA V BRNĚ, 2016 

Tabulka 4 stručně představuje druh informací, které poskytují základní výkazy účetní 

závěrky. Kromě informací potřebných pro finanční řízení podniku poskytuje účetní 

závěrka informace, které slouží jako důkazní prostředek během soudních jednání 

a vedení sporů mezi věřiteli a dlužníky. V neposlední řadě je základem pro výpočet 

daňové povinnosti vůči finančnímu úřadu. (Kovanicová, Kovanic 2001) 
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3. UŽIVATELÉ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 

Každá skupina uživatelů se dívá na účetní jednotku z jiného úhlu, a proto má jiný důvod 

ke sledování jejích výstupů z účetnictví.  

Uživatelé účetních informací se rozdělují na interní a externí. 

Interní uživatelé jsou především vlastníci (např. sledování výnosnosti vložených 

prostředků, schvalování dlouhodobých plánů a investic, jmenování a odvolání 

manažerů), manažeři (odměňování podle dosažených výsledků) a zaměstnanci 

(schopnost podniku hradit mzdy). (Šteker, Otrusinová 2013) 

Externí uživatelé, kteří z nějakého důvodu spolupracují s hodnotícím podnikem, 

ovlivňují ho a současně jsou tímto podnikem ovlivňovány, se nazývají „stakeholdeři“. 

(Vochozka 2011)  

Základní rozdělení stakehodlerů:  

 investoři, 

 dodavatelé, 

 odběratelé, 

 banky, 

 stát, 

 veřejnost, 

 pojišťovny, 

 statistický úřad, 

 konkurence, 

 soudy a policie. 

Ve svých počátcích sloužilo účetnictví výhradně svým vlastníků, neboť byli současně 

manažery. S hospodářským růstem společností a přibývajícími komplikovanými 

operacemi se vlastnictví firmy oddělilo od řízení firmy. Následkem toho je vznik 

dalších skupin uživatelů účetních informací. (Malíková, Horák 2010) Na obrázku 2 jsou 

znázorněny interní a externí uživatelů účetních výkazů. 
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Obrázek 2: Interní a externí uživatelé účetních výkazů 

Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

Velké množství zájmových skupin způsobuje zvětšující se administrativní zátěž 

pro podnikatelské subjekty. Ta je především patrná v informačních povinnostech vůči 

státním institucím. Současně je kladen velký důraz na budování vztahů s partnery 

a společností.  Tyto vztahy mohou způsobovat příznivé podnikatelské prostředí a větší 

důvěryhodnost podniku. 

3.1 Potřeby uživatelů účetních výkazů 

Vedení a management podniku využívají účetní informace pro potřeby operativního 

a strategického finančního řízení podniku. Management může být v  podnicích 

hodnocen podle např. „dosažené hodnoty společnosti“. (Vochozka 2011) Management 

podniku disponuje dalšími podrobnějšími interními informacemi o finanční situaci 

a výkonnosti, které jsou pro řízení podniku a určení cílů přínosnější než účetní závěrka. 

Jedná se především o data dostupná z manažerského účetnictví. Účetní závěrka 

pro ně proto není jediný zdroj informací. Běžným uživatelům není manažerské 

účetnictví k dispozici.  (Vašek 2014)  
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Investoři, potencionální investoři a vlastníci, akcionáři, společníci firmy chtějí mít 

jistotu, že jejich vložené peníze jsou nebo budou vhodně investovány.  Zajímá je, zda 

výsledky činnosti podniku jsou srovnatelné s úrovní podobných podniků, vedení 

podniku by se mělo starat o stabilitu a likviditu podniku. Podstatnou informací jsou 

zprávy o trvání podniku a samozřejmě jeho rozvoj, který zajistí dostatečný disponibilní 

zisk a od něho se odvíjí výše dividend. (Kovanicová, Kovanic 2001) 

Držitelé úvěrových cenných papírů firmy (dluhopisů, zástavních listů aj.) – středem 

zájmu je především likvidita podniku a finanční stabilita. Tito uživatelé chtějí vědět, zda 

podnik včas a v dohodnuté výši splatí jejich cenný papír. (Kovanicová, Kovanic 2001)  

Dodavatelé – mají zájem o dlouhodobou stabilitu a o včasnou schopnost úhrady 

závazků. (Malíková, Horák 2010) 

Odběratelé – vybírají si své dodavatele a obchodní partnery (zejména při dlouhodobé 

spolupráci) podle schopnosti podniku dostát svým závazkům, tj. plnit dodávky 

v požadovaném čase a množství.  (Zemánková, Fedorová 2010) 

Zaměstnanci – středem zájmu je kvalita pracovních podmínek, vývoj mezd, sociální 

pojištění a možnost odborného růstu. (Šoljaková, Fibírová 2010) 

Finanční instituce – na základě údajů z účetnictví, které podniky předkládají, se tyto 

instituce rozhodují o poskytnutí úvěru či půjčky. V úvahu berou i předložené dostatečné 

záruky podniku. (Krajčová, Palochová, Pšenková 2014) 

Bankovní analytici používají pro získání potřebných informací o subjektu své vlastní 

finanční ukazatele, vytvářejí různé bonitní a bankrotní modely, aby bylo v dostatečné 

míře zajištěno včasné plnění závazků dlužníka. Banky získávají oproti ostatním 

externím uživatelů relativně aktuálnější údaje přímo od podniku, což jim umožňuje 

hodnotit podnik s větší spolehlivostí. Navíc dostávají údaje nejen z řádných ročních 

závěrek, ale průběžné pololetní či čtvrtletní výsledky hospodaření. (Vochozka 2011) 

Stát a jeho orgány – prvořadým zájmem státu je kontrola vykazovaných daní. 

Informace o podnicích jsou dále využívány pro statistické průzkumy. Zvýšená kontrola 

finančního zdraví se provádí především u podniků se státní účastí, které se podílí 

na státních zakázkách. Mezi objekty zájmu státu patří i subjekty využívající státní 

dotace a subvence. (Vochozka 2011) 
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Široká veřejnost a společenské organizace – mají zájem především o oblast ochrany 

životního prostředí a např. o rozvoj regionu. (Šoljaková, Fibírová 2010) 

Konkurenti – na základě srovnatelných údajů posuzují svoji výkonnost a pozici 

na trhu. Sledují různé finanční a poměrové ukazatele (např. velikost tržeb, zisk, 

likviditu, rentabilitu). (Malíková, Horák 2010) 

Daňoví poradci a účetní znalci, analytici sledují nejen konečné hodnoty hospodaření, 

ale upozorňují na nedostatky a doporučují způsoby jejich nápravy. (Malíková, Horák 

2010) 

Auditoři ověřují správnost účetní závěrky, účetní záznamy, objektivní zachycení 

účetních případů, dodržování stanovených předpisů.  Na základě svého zjištění 

vyhotovuje auditor písemnou zprávu, ve které vyjádří své stanovisko, zda je účetní 

závěrka sestavena v souladu s právními předpisy. (zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech 

a o změně některých zákonů 2016) 

Burzovní makléři obchodují s cennými papíry, a proto potřebují rozpoznat, zda 

do cenných papírů podniku investovat nebo je prodat. (Černohorský, Teplý 2011) 

Soudy a policie využívají účetní závěrky k prokazování trestné činnosti. 
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4. VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 

Při analýze účetních výkazů a interpretaci dat jednotlivými uživateli by měla být 

na  místě otázka, zda zveřejňovaná účetní data vypovídají o reálném obrazu podniku. 

„Prioritní, celosvětově uznávanou zásadou, je zásada věrného zobrazení skutečnosti. 

V ideální situaci by měly účetní výkazy být přesnou fotografií reálné ekonomické 

situace. Přes všestranné úsilí o takové zobrazení existují okolnosti, které získání 

žádoucího věrného obrazu znesnadňují.“ (Kovanicová 2001, s. 245) 

Základní oblasti, kde může vzniknout nepřesný obraz o společnosti, jsou dle Růčkové 

(2015) tyto: 

 orientace na historické účetnictví, 

 vliv inflace, 

 srovnatelnost v časové řadě s ostatními podniky, 

 vliv nepeněžních faktorů. 

4.1 Orientace na historické účetnictví 

Problém nastává z důvodu oceňování majetku a závazků historickými cenami v době 

pořízení. Je opomíjená tržní cena a tím i změna kupní síly účetní jednotky. (Růčková 

2015) 

4.2 Důsledky inflace 

Inflace se dotýká rozvahy i výkazu zisku a ztráty. Projevuje se ve vyjádření hodnoty 

dlouhodobého majetku, zásob ale i peněžních prostředků a pohledávek. Finanční situace 

se uživatelům účetních výkazů špatně posuzuje, neboť se ve finančních výkazech 

neprojevuje současná cenová úroveň. Např. materiál na skladě, nedokončená výroba 

a výrobky jsou z tohoto důvodu podhodnoceny. Ve výkazu zisku a ztráty jsou náklady 

vyjádřeny v nákupních cenách a výnosy v běžných cenách v době realizace.  

Jako východisko pro přesnější vyjádření položek, které jsou vyjádřeny historickými 

cenami, lze použít přepočet v závislosti na změnách cen v rámci podniku mimo systém 

účetnictví. Jako možné způsoby doporučuje Růčková (2015) tyto způsoby přepočtu: 

 pomocí indexu růstu cen se přepočítají veškeré položky majetku vyjádřené 

na bázi historických cen. Je zde použit předpoklad, že došlo ke stejnému růstu 
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cen u všech druhů zboží, výrobků a služeb. Většinou tento předpoklad 

nekoresponduje s realitou,  

 každá položka majetku se přepočte na základě individuálních běžných 

(reprodukčních) cen. Tato metoda je ovšem velmi pracná a nákladná a je otázka, 

zda takto vynaložené náklady vykompenzují užitek z užití této metody.  

4.3 Srovnatelnost v časové řadě s ostatními podniky 

V mezinárodním srovnávání účetních výkazů je nutné zdůrazni vyskytující se problémy.  

Zde mohou vzniknout problémy z důvodu jazykové bariéry, evidence v cizí měně, 

včasnosti informací, odlišné formě výkazů, rozsahu zveřejňovaných údajů, odlišnost 

v účetních principech.(Kovanicová 2001) 

4.4 Vliv nepeněžních faktorů 

Nepeněžní vlivy se přímo neprojeví v účetních výkazech, ale především pro investory 

jsou zajímavé např. informace o kvalitě pracovní síly, úrovni managementu, firemní 

značce. 

4.5 Volba účetních metody a postupů 

Informační účetní systém má poskytovat svým uživatelů komplexní pohled na finanční 

situaci a výkonnost podniku. Účetní metody mohou hrát v tomto pohledu významnou 

roli. V souvislosti s akruální bází zachycuje podnik transakce v časové a věcné 

souvislosti s příčinami těchto transakcí bez ohledu na časový okamžik, ve kterém 

dochází k pohybu peněžních prostředků souvisejících s touto transakcí. Akruální báze 

potom zajišťuje komplexnější zachycení informací, než by se tak stalo při pouhém 

zachycení peněžních toků. (Prokůpková, Svoboda 2014) 

Účetní postupy jsou v ČR regulovány, ale přesto může docházet k různým výsledkům 

v  účetních výkazech, i když účetní jednotka dodržuje platné předpisy. Jedná se např. 

o rozdílnost ve způsobu odepisování majetku, oceňování a účtování zásob, v aplikaci 

účetních metod. (Kraftová 2002) 

V účetnictví existují metody, jak zajistit výše zmiňovanou zásadu akruální báze, zásadu 

opatrnosti a zásadu úplnosti. Přehled metod je sestaven do tabulky 5. 
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Tabulka 5: Metody naplňování předpokladů a zásad v účetnictví 

Předpoklad akruální báze 
Účty příštích období 

Dohadné účty 

Zásada opatrnosti 
Rezervy 

Opravné položky 

Odpisování dlouhodobých aktiv 

Zásada úplnosti 
Rezervy 

Podrozvaha 

Zdroj: vlastní zpracování dle Prokůpkové, Svobody 2014, str. 63 

 

Mezi nejčastěji ji používané účetní metody patří účty časového rozlišení, rezervy, 

dohadné účty a opravné položky. Všechny tyto zmiňované metody se používají 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 
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5. AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM 

PRÁCE 

V oblasti českého výkaznictví je možné zaznamenat diskuze v níže uvedených 

oblastech. 

5.1 Zveřejňování účetních závěrek v obchodním rejstříku 

Jednou ze sporných otázek je povinné zveřejňování účetních výkazů a závěrek 

podnikatelských subjektů. Vlastníci podniků mají obavy v některých případech 

zveřejňovat veškeré údaje z účetních závěrek. Mají pocit, že zveřejněním účetních 

výkazů ztratí před externími uživateli závěrek určité výhody. Obavu mají především 

před konkurencí. Proto se snaží tyto data nezveřejňovat ve sbírce listin a tím porušují 

zákon. Stát se snaží přimět k dodržování zákona zvyšujícími se pokutami.
3
 

5.2 Elektronická podání 

Od roku 2014 se stala hodně diskutovanou otázkou problematika povinného 

poskytování informací elektronickou komunikací správci daně. Povinností se stalo 

dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty elektronické podání přiznání 

pro plátce DPH od roku 2014 a od roku 2016 současně kontrolního hlášení DPH pro 

všechny firmy a fyzické osoby dle podmínek zákona.  Od roku 2015 se povinnost 

elektronické komunikace vztahuje již na všechna podání k daním, přihlášky, registrace 

a oznámení pro právnické osoby a fyzické osoby disponující datovou schránkou. 

V souvislosti s novou povinností podávání kontrolního hlášení pro plátce DPH od roku 

2016 je spojeno ukládání poměrně velkých sankcí za nesplnění nebo pochybení v této 

povinnosti. Kontrolní hlášení pomáhá správci daně získávat větší množství informací 

o transakcích mezi firmami, a tím i rychlejší přístup k  možným daňovým únikům. 

Povinnost elektronického podávání přiznání způsobuje zejména menším firmám, hlavně 

podnikajícím fyzickým osobám, které mají zákonem danou tuto povinnost, 

administrativní zátěž a případně udělené pokuty pro ně mohou být likvidační. Z důvodu 

přísnosti při udělování pokut a krátkých lhůt na odstraňování chyb je již připravována 

novela zákona, kde dojde ke zmírnění dopadů při chybném podání přiznání a hlášení 

v oblasti DPH svému správci daně. (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) 
                                                           
3 BOKŠOVÁ, Jiřina, RANDÁKOVÁ, Monika. Zveřejňují podniky, které procházejí insolvenčním 

řízením, své účetní závěrky? Český finanční a účetní časopis [online časopis].  2013, 8(4), 164-171 [cit. 

2016-02-22]. ISSN 1802-2200. Dostupné z: http://www.vse.cz/cfuc/archiv.php 
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5.3 Změny v účtování a jejich vliv na účetní výkazy 

Na základě novely zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví došlo k některým změnám 

v účtování aktivace a změně stavu nedokončené výroby. Tyto účty byly do konce roku 

2015 výnosovými účty a v případě používání těchto druhů operací, se zvyšoval obrat 

firmy. Od 1. 1. 2016 se tyto výnosové účty ruší a nahradily je nákladové účty 

se stejnými názvy a obsahem. Výše aktivace nebo změny stavu nedokončené výroby se 

takto nedostane do celkového obratu firmy a to má vliv na zařazení do kategorie firem 

dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví nebo na povinnost stát se plátcem DPH. Tímto 

také nebude docházet ke zkreslenému pohledu externích uživatelů účetních informací 

na celkový obrat společností.  

5.4 Účetní jednotky v insolvenčním řízení 

Účetní závěrka je pro některé skupiny uživatelů jediným základním informačním 

zdrojem. Účetní jednotka by měla dávat dostatečný důraz na princip předpokladu svého 

trvání. V praxi by podle tohoto principu podnik měl vykazovat takové účetní operace, 

které dokazují, že podnik plánuje pokračovat ve své činnosti. Důsledkem by měla být 

důvěra uživatelů a potencionálních investorů a výhled do budoucna pro další růst a tím 

i ekonomický zisk. V souvislosti s předpokladem trvání podniku dochází k určitým 

transakcím jako např. tvorba rezerv, opravných položek nebo časové rozlišení nákladů 

a výnosů. Pokud by nastalo porušení tohoto předpokladu, musí toto účetní jednotka 

uvést ve své příloze k účetní závěrce podle § 7 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví. U podnikatelských jednotek, které procházejí insolvenčním řízením se 

v praxi takto neděje. Ke zlepšení této skutečnosti nepřispívá bohužel § 219  

Insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb.
4 Ocenění provedené insolvenčním správcem je 

sice provedeno na základě údajů z účetnictví dlužníka, ale neprojeví se přímo 

v účetnictví. Zájemci o korektní účetní informace je tudíž neobdrží aktuální a platné.
5
 

 

                                                           
4 BOKŠOVÁ, Jiřina. Účetní závěrky v České republice při porušení předpokladu trvání podniku. Český 

účetní a finanční časopis [online časopis]. 2014, 9(3), 156-164 [cit. 15.02.2016]. ISSN 1802-2200. 

Dostupné z: http://www.vse.cz/cfuc/416 

 
5 BOKŠOVÁ, Jiřina, RANDÁKOVÁ, Monika. Zveřejňují podniky, které procházejí insolvenčním 

řízením, své účetní závěrky? Český finanční a účetní časopis [online časopis].  2013, 8(4), 164-171 [cit. 

2016-02-22]. ISSN 1802-2200. Dostupné z: http://www.vse.cz/cfuc/archiv.php 
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5.5 Zkvalitnění služeb uživatelů účetních informací – auditorů 

Novelou zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech k 1. 1. 2015 nastaly změny, které mají 

posílit důvěryhodnost, kvalitu auditorských služeb a nedostatky evropského auditního 

systému. Kvalita auditů byla kritizována vnitrostátními orgány dohledu. Kritika 

spočívala především v hodnocení některých subjektů, kde byl výrok auditora  v rozporu 

s finančním zdravím podniku. Ověřené účetní závěrky auditorem by měly přispět 

k nárůstu důvěryhodnosti vůči externím i interním uživatelům finančních informací 

o stavu podniku a důležitou roli může hrát větší důvěra tuzemských i zahraničních 

investorů. Tím by bylo možné zlepšit situaci na finančních trzích a celkové 

podnikatelské prostředí. 

Novela se týkala dohledu nad auditem příslušnými orgány včetně úpravy podmínek 

spolupráce Komory auditorů a Rady pro veřejný dohled nad auditem. Další změny 

nastaly v oblasti vstupu do profese, uznávání vysokoškolských zkoušek a podmínek 

práce asistenta auditora. Ke změně došlo také u subjektů veřejného zájmu, zde výběr 

auditora podléhá pravidlům o zadávání veřejných zakázek, tímto je podporována snaha 

o nezávislost auditora. (European commission 2015) 

5.6 Omyly uživatelů auditovaných účetních závěrek 

Profese auditora přináší některé omyly uživatelů auditovaných účetních závěrek.  

Uživatelé účetních závěrek se mylně domnívají, že v auditované účetní závěrce se 

nemůžou vyskytovat chyby a očekávají od auditora pomoc při sestavování účetní 

závěrky. Auditor pracuje na principu hladiny významnosti, kterou si stanoví 

při posouzení rizika své činnosti v konkrétní účetní jednotce.   Současně nesmí 

vzhledem ke své kvalifikaci radit ani účetní závěrku pomáhat sestavovat, neboť by 

mohlo dojít k situaci, že by kontroloval svou vlastní práci. To by bylo v rozporu 

etickým kodexem auditora, který předpisuje nestrannost a nezávislost.  Auditor má 

zodpovědnost za vyjádření názoru na účetní závěrku, nikoli za vytvoření nebo pomoc 

při její tvorbě.   Za sestavení účetní závěrky nese plnou zodpovědnost statutární orgán 

společnosti. Pokud je auditor současně daňový poradce, nemůže sestavovat daňová 

přiznání a zastupovat účetní jednotku v daňovém řízení. Pro uživatele auditovaných 

účetních závěrek je auditor ještě stále spíše daňový a účetní poradce, přestože jeho 

činnost v těchto oblastech je velmi omezená a etika auditora velmi přísná. (Müllerová 

2015)  
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6. PŘEDSTAVENÍ PODNIKU 

6.1 Charakteristika podniku  

Společnost CZECH PRECISION FORGE a.s. je českou společností se sídlem v Plzni, 

Tylova 1/57. Právní forma společnosti je akciová společnost. V roce 2015 činil 

průměrný počet zaměstnanců 135. Aktivně působí nejen v rámci Evropské unie, ale 

i v dalších státech mimo Evropu. 

Vybraná firma CZECH PRECISION FORGE a.s. patří podle kategorie účetních 

jednotek mezi střední účetní jednotky, jelikož dle kritérií k rozvahovému dni 

dlouhodobě překračuje dvě tato kritéria – aktiva celkem a čistý obrat. Firma má 

povinnost vést podvojné účetnictví v plném rozsahu. 

6.2 Historie podniku 

Společnost CZECH PRECISION FORGE (CPF)
6
 byla založena v roce 2003, nicméně 

její kovárenská tradice, jakožto tzv. „malé kovárny“, se datují již od roku 1882, kdy se 

majitelem Valdštejnských strojíren stal Emil Škoda a v Plzni výrazně rozšířil obor 

metalurgie a kovárenství. 

V dubnu roku 2003 odkoupila společnost CZECH PRECISION FORGE a.s. (CPF) část 

koncernu ŠKODA Plzeň, která se zabývala výrobou kovových výkovků, jako jsou 

hřídele, nápravy nákladních automobilů, ozubená kola apod. Kapitál na financování 

akvizice a počáteční provozní kapitál ve výši 4,7 milionu EUR poskytla skupina Arca 

Capital.  

CPF začal řídit mezinárodní manažerský tým ve složení Vladimír Rada, Miloslav 

Havlík, Jack Levy a Henry Danziger. Ve firmě došlo k restrukturalizacím v oblasti trhů, 

financí a výrobních zařízení. Společnosti ukončila výrobu malých výkovků, protože 

v této oblasti existovala největší konkurence a výrobky přinášely nejnižší přidanou 

hodnotu. Firma rozšířila produktové portfolio CPF o výrobky pro nové trhy (letectví 

a automobilový průmysl) a opracování nových surovin (hliník, měď). 

                                                           
6 CZECH PRECISION FORGE [online]. Plzeň: CZECH PRECISION FORGE a.s., © 2015 [cit. 

17. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.cpforge.com/cs/ 

 

 

http://www.cpforge.com/cs/
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6.3 Činnost společnosti 

Díky jedinečným technologiím, možnosti kombinace volného a zápustkového 

kování, certifikacím a vlastním doplňujícím činnostem, jako je tepelné zpracování, 

vlastní výroba zápustek, kompletní zkoušení a povrchová úprava včetně obrábění, 

poskytuje CPF svým současným i potencionálním zákazníkům úplný servis při nákupu 

těch nejnáročnějších typů výkovků. CPF vyrábí výkovky nejen z uhlíkových a vysoce 

legovaných ocelí, nerezových ocelí, slitin hliníku a mědi, ale i ze speciálních 

materiálů jako je Titan nebo Nimonic.
7
 

Doplňkové aktivity společnosti jsou: 

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 

 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd. 

6.4 Výše základního kapitálu a akcie 

Základní kapitál společnosti činí 120 000 000,- Kč je rozvržen na 600 kmenových akcií. 

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet 

hlasů ve společnosti je 600. Výčet akcionářů je uveden na obrázku 3. 

Obrázek 3: Osoby podílející se na základním jmění společnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti CPF a.s., 2016 

                                                           
7 CZECH PRECISION FORGE [online]. Plzeň: CZECH PRECISION FORGE a.s., © 2015 [cit. 

17. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.cpforge.com/cs/ 
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Všichni akcionáři současně figurují ve statutárních orgánech společnosti, 

tj. v představenstvu i dozorčí radě.  

 

Obrázek 4: Představenstvo společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování dle Výroční zprávy společnosti CPF a.s., 2016 

 

Obrázek 5: Dozorčí rada 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy společnosti CPF a.s., 2016 

 

Obrázek 4 a 5 znázorňuje složení představenstva společnosti a dozorčí rady. 

6.5 Ekonomický vývoj společnosti 

Důsledkem ekonomické krize se i firma CPF a.s. musela vyrovnávat s negativními 

dopady na výši tržeb. Vývoj výsledku hospodaření je zachycen na obrázku 6. Krize se 

ve firmě projevila poklesem nových zakázek, zhoršením platební morálky firem, firma 

byla nucena hledat řešení ve formě rozsáhlých úspor. Bylo potřeba pronikat na nové 

trhy a najít nové odběratele. Nastalo utlumení investic a zmírnění růstu mezd. Rok 2012 
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neznamenal změnu  dobrým směrem oproti předchozím rokům.  Pozitivní byla orientace 

na nové zákazníky z Ukrajiny a Ruska. Firma zavedla nové technologie a docházelo 

k přísnému řízení nákladů. Tato opatření znamenala návrat k plánovaným tržbám. 

Začátek roku 2013 byl z hlediska tržeb pozitivní, ale ve druhé polovině roku se projevil 

důsledek recese. Velké potíže způsobily spory s obchodními partnery v zahraničí. 

V roce 2014 znamenal pro firmu problém ve formě devalvace kurzu CZK k euru. 

Společnost musela splatit uzavřené forwardové obchody a to bylo pro firmu finančně 

vyčerpávající. V důsledku těchto skutečností bylo nutné zajistit financování pomocí 

banky. Obrázek 6 ukazuje nepříznivý vývoj výsledku hospodaření v letech 2011-2014. 

Obrázek 6: Vývoj výsledku hospodaření firmy CPF a.s. v letech 2011-2014 

Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy firmy CPF a.s. z roku 2016 

 

Společnost dosahovala během roků 2012 -2014 průměrně 141 kmenových zaměstnanců.   

Společnost používá funkcionální organizační strukturu. Tato struktura je typická 

pro výrobní podniky. Nadřízení pracovníci jsou specializovaní v dané oblasti 

a disponují pravomocí a odpovědností pro danou pozici. Podřízení zaměstnanci jsou 

rozděleni v jednotlivých střediscích podle podobných činností. Struktura společnosti je 

naznačena na obrázku 7. 
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Obrázek 7: Organizační struktura 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy firmy CPF a.s., 2016 

6.6 Zásadní účetní postupy používané společností 

Účetní jednotka CZECH PRECISION FORGE a.s. se při vedení účetnictví 

a sestavování účetní závěrky řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu 

s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví v platném znění. Analyzovaný podnik účtuje v kalendářním roku. 
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Účetní závěrka je sestavována k 31.12. Finanční výkazy jsou zveřejňovány v tisících Kč 

v české měně. Podnik předkládá účetní závěrku v plném rozsahu.  

6.7 Audit účetní závěrky 

Dle platného zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v § 20 je účetní jednotka povinna mít 

účetní závěrku ověřenou auditorem při splnění těchto kritérií: 

 brutto hodnota aktiv je vyšší než 40 mil. Kč, 

 roční úhrn čistého obratu překračuje hodnotu 80 mil. Kč, 

 průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období přesahuje 50 

osob. (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) 

U akciových společností stačí splnit jedno z kritérií v běžném účetním období 

a v období předcházejícím. 

Podnik CZECH PRECISION FORGE a.s. splňuje všechna tři výše uvedená kritéria 

dlouhodobě. 
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7. NÁVRH STRUKTURY UŽIVATELŮ A ZDROJOVÉHO KRYTÍ 

JEJICH INFORMAČNÍCH POTŘEB 

U vybraného podniku je možné hovořit o interních uživatelích, kteří mají přímý vztah 

k výsledkům hospodaření firmy.  Těmito uživateli jsou především vlastníci a společníci, 

v tomto případě zastupují současně i kontrolní orgány představenstvo a dozorčí radu. 

Tito uživatelé jsou přímo zainteresování na ekonomických výsledcích podniku, neboť 

úspěšnost podniku a tím i zhodnocování vloženého kapitálu se odráží na zvyšování nebo 

snižování cen akcií, vyplácení případných podílů na zisku. Vlastníci jsou ve vybraném 

podniku zastoupeni i v managementu. Podílí se tím současně i na řízení podniku. 

Vlastníci, členové kontrolních orgánů a management, zastoupený stejnými osobami 

se současně ve firmě CPF a.s. podílejí na strategickém i operativním řízení.  

Ostatní interní uživatelé, tj. zbývající část managementu a zaměstnanci také participují 

na růstu podniku. V případě pozitivních výsledků hospodaření může docházet 

ke zvyšování jejich prospěchu. Může se jednat o růst mezd, odměn, podílů na výsledku 

hospodaření nebo zvýšení nepeněžních plnění. Nepřímý vliv se projevuje tím 

způsobem, že zmíněné benefity nastanou, pokud toto rozhodne a odsouhlasí i vlastníci, 

kontrolní orgány podniku.   

Externí uživatelé s přímým vlivem k podniku se vyznačují tím, že jim potřebné 

informace zajišťuje a předkládá sama účetní jednotka, aby zajistila bezproblémový chod 

společnosti. Tyto uživatele představují především orgány státní správy, bankovní 

a ostatní finanční instituce, statistické úřady, pojišťovny, poskytovatelé dotací 

a auditoři. Ostatní externí uživatelé s nepřímým vlivem k podniku si zajišťují potřebné 

informace sami především z veřejně dostupných zdrojů. Těmi jsou výkazy z účetních 

závěrek, výroční zprávy, ostatní internetové zdroje. 

Jednotlivým uživatelům jsou poskytovány informace z finančního nebo manažerského 

účetnictví. Na rozdíl od finančního účetnictví, které poskytuje veřejně dostupné účetní 

výkazy a jeho součástí jsou např. i operace sloužící k daňové optimalizaci, účetnictví 

manažerské se zaměřuje na poskytování informací průběžně během účetního období, 

v přijatelné vypovídající podobě. Tyto informace by měly být poskytovány 

s co nejmenším zpožděním, aby vedení podniku dokázalo včas vyhodnocovat průběh 

hospodářských operací a porovnávat je s předem stanovenými kalkulacemi, rozpočty 

a plánovanými cíli. 
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Tabulka 6: Struktura uživatelů a zdrojového krytí jejich informačních potřeb 

 

VZTAH 

VŮČI 

PODNIKU 

DRUH UŽIVATELE 
ZDROJ KRYTÍ 

INFORMAČNÍCH POTŘEB 

U
Ž

IV
A

T
E

L
É

 

Externí 

Přímý 

Správce daní  Finanční účetnictví 

Statistický úřad  

Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Vnitropodniková evidence 

Soudy a policie  
Finanční účetnictví 

Vnitropodniková evidence 

Auditoři  
Finanční účetnictví 

Vnitropodniková evidence 

Poskytovatelé 

externího kapitálu 

Leasingové 

společnosti 
Finanční účetnictví 

Bankovní a 

úvěrové instituce 

Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Vnitropodniková evidence 

Poskytovatelé 

dotací 

Finanční účetnictví 

Vnitropodniková evidence 

Pojišťovny  
Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Nepřímý 

Obchodní partneři 

Dodavatelé 
Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Odběratelé 
Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Konkurence  Finanční účetnictví 

Potencionální investoři  

Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Vnitropodniková evidence 

Veřejnost, vědecko- 

výzkumné instituce, 

univerzity, odborné 

organizace, nevládní a 

výrazové organizace 

 Vnitropodniková evidence 

Interní 

Přímý Vlastníci 

Společníci 

Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Vnitropodniková evidence 

Akcionáři 

Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Vnitropodniková evidence 

Nepřímý 

Dozorní/kontrolní 

orgány 

Představenstvo 

společnosti 

Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Dozorčí rada 
Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Management 

podniku 

Finanční účetnictví 

Manažerské účetnictví 

Vnitropodniková evidence 

Zaměstnanci  
Manažerské účetnictví 

Vnitropodniková evidence 

Odbory  
Finanční účetnictví 

Vnitropodniková evidence 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

V tabulce 6 jsou rozděleni jednotliví uživatelé podle vztahu k účetní jednotce 

a ke každému je přiřazena informace o zdroji krytí jejich informačních potřeb. 
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8. ANALÝZA NÁVRHU NA VYBRANÉM PODNIKU A TVORBA 

INFORMAČNÍHO KONCEPTU 

Firma CPF a.s. jako osoba zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném soudem má 

povinnost dle § 72 odst. 1 Rejstříkového zákona zakládat listiny do sbírky listin 

rejstříkovému soudu a to nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního 

období. Tuto povinnost plní firma bez prodlení, každý rok zakládá do sbírky listin 

dle ustanovení § 66 – 71 Rejstříkového zákona účetní závěrku, která je součástí výroční 

zprávy společnosti včetně zprávy auditora nejpozději ve stanoveném termínu 

dle zákona. Tyto zveřejněné dokumenty mají k dispozici všichni externí i interní 

uživatelé účetních výkazů společnosti CPF a.s. 

8.1 Externí uživatelé 

Údaje pro externí uživatele vychází především z účetnictví finančního, tedy z účetních 

výkazů a účetního deníku či hlavní knihy. Firma pomocí podrobné formy analytické 

evidence získává dostatečně podrobné údaje kvůli zefektivnění způsobu získávání 

potřebných informací. Informace poskytované státním institucím vyžadují velké 

množství dalších podpůrných vnitropodnikových evidencí, jedná se především 

o  potřebné podklady k vytvoření daňových přiznání a statistických výkazů.  

8.1.1 Správce daní 

Firma CPF náleží místně k Finančnímu úřadu v Plzeňském kraji. Je registrovaná k dani 

z příjmů, dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, k dani 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, k dani z přidané hodnoty, silniční dani 

a dani z nemovitostí. Pokud dojde k prodeji nebo koupi nemovitosti, pak nastává 

povinnost podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Součástí daňového přiznání 

k dani z příjmů jsou finanční výkazy v plném rozsahu. Správce daní má ze svého titulu 

možnost kontroly nad hospodařením firem a nad správným vyměřením daňové 

povinnosti. Správce daní kontroluje zveřejnění finančních výkazů ve sbírce listin. Pokud 

dochází k daňovým kontrolám ze strany správce daní prostřednictvím finančního úřadu, 

je nutno finančnímu úřadu dokládat veškeré účetní záznamy společnosti, na základě 

kterých dochází ke kontrole správnosti vedení účetnictví, vykázané daňové povinnosti 

apod. Finanční úřad ke kontrole požaduje veškeré prvotní účetní doklady, účetní knihy, 

inventury účtů a další doklady související s účetními operacemi.  
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Tabulka 7: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro správce daní 

Druh informace Zodpově

dný 

subjekt 

Zdroj informace 

Hodnota daně z příjmů právnických osob: 

- VH – rozdíl účetních nákladů a výnosů 

- hodnota a rozdělení nedaňových nákladů 

- hodnota daňových a účetních odpisů 

- nezaplacené odvody na pojistném za zaměstnance 

- neuhrazené závazky po splatnosti více než 36 

měsíců 

- poskytnuté dary a náklady na výzkum 

- seznam zaměstnanců se změněnou pracovní 

schopností 

- roční výše obratu 

- průměrný počet zaměstnanců za příslušný rok 

Finanční 

oddělení 

FÚ – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

analytická evidence nedaňových 

nákladů a výnosů,  

FÚ – karty dlouhodobého majetku 

FÚ – obraty účtu 336 

FÚ – seznam závazků po splatnosti 

FÚ – výkaz zisku a ztráty 

Darovací smlouvy 

Doklady a smlouvy o výzkumu 

Personální agenda – evidence 

zaměstnanců 

 

Hodnota daně z přidané hodnoty: 

- obraty účtu 343 

- seznam dokladů s přenesenou daňovou povinnosti 

- seznam dokladů vystavených pro zahraniční 

odběratele 

Finanční 

oddělení 

FÚ – položková evidence DPH 

Hodnota odvodu silniční daně: 

- SPZ vozidel 

- druh vozidla 

- datum první registrace  

- objem motoru v m3 

- počet náprav 

- datum pořízení vozidla 

- údaje o zaplacených zálohách 

 

Finanční 

oddělení 

FÚ – karty dlouhodobého majetku, 

karty drobného hmotného majetku 

Technické průkazy vozidel 

Bankovní výpisy 

Hodnota odvodu daně z nemovitosti: 

- parametry nemovitostí 

- datum pořízení 

- způsob užívání 

Finanční 

oddělení 

FÚ – karty dlouhodobého majetku 

Nabývací doklady, projektová 

dokumentace, výpisy z katastru 

nemovitostí 

Hodnota daně z nabytí nemovitých věcí: 

- parametry nemovitosti 

- nabývací údaje, datum prodeje či koupě 

- způsob užívání 

 

Finanční 

oddělení 

FÚ – karty dlouhodobého majetku 

Nabývací doklady – kupní smlouvy, 

znalecké posudky, výpisy z katastru 

nemovitostí 

Hodnota daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a funkčních požitků v ročním 

vyúčtování: 
- výše měsíčních odvodů daně 

- data odvodu daně 

- výše měsíčních daňových bonusů 

- průměrný počet zaměstnanců po měsících 

- měsíc, ve kterém bylo provedeno roční zůstávání 

daně 

- počet zaměstnanců k 1. 1. příslušného roku 

- seznam cizinců a daňových nerezidentů + výše 

jejich mezd a odvodů 

 

Finanční 

oddělení 

FÚ – mzdová agenda -  

měsíční rekapitulace mezd, bankovní 

výpisy, obrat účtu 342, mzdové listy 

Personální agenda – evidence 

zaměstnanců 

 

 

Hodnota daně vybírané srážkou podle zvláštní 

sazby daně v ročním vyúčtování: 

- výše měsíčních odvodů daně 

- data odvodu 

Finanční 

oddělení 

FÚ – mzdová agenda 

Mzdová agenda - měsíční 

rekapitulace mezd, Bankovní výpisy, 

obrat účtu 342 

Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů Českého statistického úřadu, 2016 
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Tabulka 7 vystihuje informační povinnosti firmy vůči státním institucím a jejich 

potřebné zdroje k řádnému vyplnění daňových přiznání a správnému odvodu daní. 

Matice byla sestavena po analýze povinností souvisejících s vyměřením a platbou daní. 

8.1.2 Statistický úřad  

Firma CPF má zpravodajskou povinnost poskytovat požadované statistické údaje 

pro statistická zjišťování, která vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 

službě. Seznam požadovaných statistických výkazů je znázorněn v tabulce 8. 

Většina statistických výkazů zaměřených na ekonomické ukazatele čerpá informace 

z finančního účetnictví, tj. z účetních výkazů a účetních knih. Při zpracování 

statistických výkazů zaměřených na určitou specifickou oblast je již potřeba čerpat 

rozsáhlé množství informací z vnitropodnikových evidencí. Statistické výkazy firma 

tvoří podle typu v roční, čtvrtletní nebo měsíční periodě. 

EP 5-01 (d) Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv - statistický 

výkaz týkající se především spotřeby jednotlivých druhů paliv a energie v měrných 

jednotkách i v peněžním vyjádření, které zajišťující plynulý chod výroby. Potřebné 

informace o je schopna účetní jednotka vyhledat v evidenci spotřeby energií střediska 

údržba v manažerském účetnictví. 

Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách vyplňuje vybraná 

jednotka z důvodu produkce odpadu. Odpad v měrných jednotkách musí být zařazen 

do kategorií, uvést kód původu odpadu a způsob jakým se s odpadem naložilo. Dále 

výkaz sleduje vyprodukované druhotné suroviny podle kategorií v měrných jednotkách 

a jejich způsob spotřeby. Evidenci druhů odpadu a jejich množství musí středisko 

údržba čerpat ze své sledované evidence o odpadech vycházející částečně z daňových 

dokladů a částečně z vnitropodnikové evidence o odpadech. 

P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví čerpá 

velké množství informací z finančních výkazů účetní závěrky, ale současně z hlavní 

knihy, která poskytuje podrobnější informace díky analytickému členění jednotlivých 

účtů. Jedná se především o údaje o výnosech, nákladech, aktivech a pasivech. Výkaz 

zahrnuje i informace o zásobách, třídění a pořízení dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku podle území, doplňkové finanční ukazatele, náklady a výnosy 
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z oblasti výzkumu. Z personální a mzdové oblasti je zde sledován ukazatel průměrného 

evidenčního počtu zaměstnanců a výše mezd bez osobních nákladů. 

Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu zachycuje strukturu tržeb v rozdělení podle druhu 

produkce, hodnotu dokončených výrobků v měrných jednotkách i finančním vyjádření. 

Dalším ukazatelem je struktura druhu tržeb z prodeje výrobků a nákladů za zboží 

neprůmyslové výroby.  U tržeb je sledován přímý prodej zahraničním osobám, 

tuzemským subjektům za účelem vývozu a zahraničím subjektů s dodáním v tuzemsku.  

Informace k tomuto výkazu získává firma z analytické evidence ve finančním 

účetnictví.  

ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce – tento výkaz shromažďuje data o počtu 

pracujících majitelů s hlavní činností ve firmě a jejich odpracované hodiny, stejné údaje 

i o spolupracujících členech domácnosti. Další ukazatele jsou průměrný evidenční počet 

zaměstnanců, průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený, počet odpracovaných 

a neodpracovaných hodin, počet osob pracujících na dohody o pracích mimo pracovní 

poměr. Tyto údaje poskytne personální agenda. Mzdová agenda doplní informace 

o mzdových nákladech, osobních nákladech, odstupném a odměnách.  

VTR 5-01 (a) Roční výkaz o výzkumu a vývoji - tento výkaz shromažďuje data 

o počtu zaměstnanců pracujících ve výzkumu (evidenční počet a průměrný počet 

přepočtený), data jsou k dispozici z personální agendy firmy. Sledovány jsou náklady 

na výzkum, zdroje financování nákladů na výzkum, nákup služeb výzkumu a prodej 

služeb výzkumu. Tyto údaje jsou k dispozici ve finančním účetnictví. Z personální 

agendy jsou čerpány data ohledně počtu osob ve výzkumu pracujících na dohody 

o provedení dohody o pracovní činnosti, jejich kvalifikace, občanství a věková 

kategorie. 

ŽP 1-01 Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí – firma poskytuje 

údaje o výdajích a zdrojích financování dlouhodobého hmotného majetku na ochranu 

životního prostředí, neinvestičních nákladech, poplatcích a odvodech, sleduje hodnotu 

tržeb v oblasti životního prostředí.   

P 3-04 (d) Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních 

odvětví sleduje průměrný počet osob přidělených agenturami získaný z personální 

agendy. Z finančního účetnictví jsou čerpány informace o rozdělení tržeb na tržby 
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za služby, výroby nebo zboží, o nákladech na prodané zboží, spotřebě materiálu, změně 

stavu zásob, aktivaci a osobních nákladech. Tyto data lze přečíst ve finančních 

výkazech. Přírůstky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku poskytnou karty 

majetku ve finančním účetnictví. Dopravní výkony zahrnují informace o počtu osobních 

nebo nákladních automobilů z karet majetku a počtu ujetých kilometrů evidovaných 

v knihách jízd. 

Prům 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu – tento výkaz sleduje vybrané ukazatele: 

průměrný evidenční počet zaměstnanců, hodnotu tržeb z prodeje výrobků, služeb 

a zboží bez daně z přidané hodnoty, výše mezd bez osobních nákladů, hodnotu vývozu 

(včetně vyčlenění hodnoty vývozu do Eurozóny), stav zakázek ve finančním vyjádření 

a nakoupená a prodaná energie v peněžním vyjádření. Zdrojem dat je finanční 

účetnictví, business plán a v manažerském účetnictví evidence nakoupené 

a spotřebované energie. 

Tabulka 8: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro statistický úřad 

Druh informace Zodpovědný 

subjekt 

Zdroj informace 

Informace pro výkaz EP 5-01 (d) 

- hodnoty spotřeby jednotlivých druhů 

paliv  

Středisko údržba MÚ – evidence spotřeby 

energií 

Informace pro výkaz Odp 5-01 

- množství spotřeby jednotlivých druhů 

odpadů 

Středisko údržba FÚ – daňové doklady 

Vnitropodniková evidence  

o odpadech 

Informace pro výkaz P 5-01 

- skladba nákladů, výnosů, aktiv a pasiv 

- hodnota zásob 

- hodnota pořízeného DHM aDNM 

Finanční oddělení FÚ – rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty 

Informace pro výkaz  

Prům 2-01 

- struktura tržeb z prodeje výrobků 

- hodnota nákladů za zboží 

neprůmyslové výroby 

- hodnota tržeb zahraničním subjektům 

Finanční oddělení 

Oddělení výroby 

FÚ – výkaz zisku a ztráty 

MÚ – evidence produkce  

ve výrobě 

Informace pro výkaz  

ÚNP 4-01 

- počet odpracovaných hodin pracujících 

majitelů 

- průměrný evidenční počet zaměstnanců 

- průměrný evidenční počet zaměstnanců 

přepočtený 

- odpracované hodiny 

- počet osob pracujících mimo pracovní 

poměr 

- mzdové, osobní náklady 

- hodnota odstupného, výše odměn 

Externí zpracovatel 

mezd 

Personální agenda 

Mzdová agenda – mzdové listy 

Informace pro výkaz Finanční oddělení FÚ  
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Druh informace Zodpovědný 

subjekt 

Zdroj informace 

VTR 5-01 (a) 

- hodnota nákladů na výzkum 

- hodnota tržeb při prodeji služeb ve 

výzkumu 

- počet osob pracujících v dané oblasti, 

personální údaje 

Personální oddělení Personální agenda 

Informace pro výkaz  

ŽP 1-01 

- hodnota nákladů a tržeb v oblasti 

životního prostředí  

Středisko 

Management 

jakosti 

FÚ – výkaz zisku a ztráty 

Informace pro výkaz  

P 3-04 (d) 

- průměrný počet osob získaných 

z personálních agentur 

- skladba nákladů a výnosů za zboží, 

materiál 

- hodnota aktivace 

- hodnota osobních nákladů 

- počet jednotlivých druhů dopravních 

prostředků 

- počet najetých km v období 

Personální oddělení 

Finanční oddělení 

Personální agenda  

FÚ – výkaz zisku a ztráty, 

karty dlouhodobého majetku 

Knihy jízd 

Informace pro výkaz 

 Prům 1-12 

- průměrný evidenční počet zaměstnanců 

- skladba a výše jednotlivých tržeb 

- hodnota identifikovaných zakázek 

- peněžní hodnota spotřeby energií 

Finanční oddělení 

Obchodní oddělení 

Oddělení údržby 

 

FÚ – výkaz zisku a ztráty 

Mapa zakázek 

MÚ – evidence spotřeby 

energií 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Pro vyplnění vybraných statistických výkazy dle tabulky 8 u vybrané účetní jednotky je 

potřeba čerpat z finančního i manažerského účetnictví, ale i z mnoha dalších 

vnitropodnikových evidencí. Matice byla vytvořena po analýze výkazů sestavovaných 

pro statistické úřady. Ukázky vyplněných výkazů jsou součástípřílohy A. 

8.1.3 Soudy a policie 

Vůči soudům nebo policii nemá firma žádnou informační povinnost. Analogií bylo 

zjištěno, že v případě poskytování informací policii a případně soudům z důvodu 

soudních sporů nebo povinným srážkám zaměstnanců by součinnost probíhala v těchto 

oblastech: 

 obchodní vztahy k ostatním subjektům na trhu, 

 finanční situace firmy, 

 vlastnické vztahy mezi firmami, 

 součinnost ohledně zaměstnanců v případě exekučních příkazů a insolvencí. 
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Tabulka 9 vystihuje nejčastěji požadované informace ze strany soudů při soudních 

sporech a policie. Kromě údajů z finančního účetnictví je třeba vyhovět v požadavcích 

na informace o zaměstnancích, které je firma povinna poskytnout. 

Tabulka 9: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro soudy a policii 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Obchodní a finanční vztahy 

vůči ostatní subjektům na 

trhu 

Obchodní a finanční oddělení 

FÚ – kniha pohledávek  

a závazků 

Obchodní smlouvy 

Finanční situace firmy Finanční oddělení 

FÚ: rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty, výroční zpráva 

Auditorská zpráva 

Vlastnické vztahy a 

propojené osoby 
Vedení společnosti Finanční účetnictví 

Informace o pracovním 

poměru zaměstnanců, další 

personální údaje 

Personální oddělení Personální agenda 

Informace o mzdě 

zaměstnanců 
Externí zpracovatel mezd FÚ – mzdová agenda 

Informace o exekucích 

zaměstnance 
Externí zpracovatel mezd 

FÚ – mzdová agenda, 

evidence exekucí 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Matice byla vytvořena analogií s podobným podnikatelským subjektem na trhu. 

8.1.4 Auditoři 

Firma splňuje dle zákona 563/1992 Sb., o účetnictví podmínky pro povinný audit. Aby 

auditorská společnosti mohla zhodnotit správnost vedení finančního účetnictví 

a zpracovat kompetentní zprávu a výrok auditora, nestačí k předložení pouze roční 

výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně přílohy k účetní závěrce a účetní knihy. Je 

vhodné pro některé účetní operace předložit podklady a důvody k jejich provedení, 

výpočty a odhady. Tyto údaje jsou poskytovány z manažerského účetnictví. 

Tabulka 10: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro auditory 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Finanční informace o hospodaření 

podniku 
Finanční oddělení 

FÚ – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

přehled o peněžních tocích 

Komentovaný průběh účetního období Finanční oddělení 
Výroční zpráva, příloha k účetní 

závěrce 

Používané účty účtové osnovy Finanční oddělení FÚ - účtový rozvrh 

Definice druhů dokladů Finanční oddělení FÚ – seznam používaných dokladů 

Čísla zakázek, středisek Finanční oddělení FÚ – číselník zakázek, středisek 

Údaje o propojených osobách 

- hodnota výnosů a nákladů se 

spřízněnými osobami 

Obchodní oddělení 

Finanční oddělení 

Obchodní smlouvy 

FÚ – účetní deník, obraty účtů 

Majetkové vztahy Finanční oddělení Zpráva o vztazích mezi propojenými 
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Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

 osobami, informace o ovládajících 

osobách, přehled o změnách 

vlastního kapitálu 

Pravidla pro hospodaření, vedení 

společnosti a účtování 

Generální ředitel 

Finanční oddělení 

Společenská smlouva, stanovy, 

vnitropodnikové směrnice 

Informace o základním kapitálu – 

výše, splacení, změny 
Finanční oddělení 

Výpis z OR, přehled o změnách 

vlastního kapitálu 

Informace o naložení s výsledkem 

hospodaření 
Generální ředitel 

Zápis z valné hromady 

Vlastnická práva k nemovitostem Finanční oddělení FÚ - karty dlouhodobého majetku 

Zastavený majetek nebo zatížený 

břemenem 
Finanční oddělení 

Úvěrové smlouvy, exekuční příkazy 

Obchodní vztahy: 

- hodnota nákladů vycházející 

z pojistných, nájemních, leasingových a 

úvěrových smluv  

Obchodní oddělení, 

Finanční oddělení 

Uzavřené kupní, nájemné, 

leasingové, pojistné a úvěrové 

smlouvy 

Závazky vůči státním institucím a 

pojišťovnám 
Finanční oddělení 

FÚ – inventarizace závazkových 

účtů, daňová přiznání 

Výsledky daňových kontrol 
Finanční oddělení 

Zprávy finančních úřadů z daňových 

kontrol 

Obraty a zůstatky rozvahových a 

výsledkových účtu Finanční oddělení 

 FÚ - inventarizační zápisy 

 FU – obratová předvaha, účetní 

deník, hlavní kniha 

Hodnota a skladba pohledávek vč. 

určení  největších odběratelů 
Finanční oddělení 

FÚ – kniha pohledávek 

FÚ – saldo vydaných faktur 

Hodnota a skladba závazků vč. určení  

největších dodavatelů 
Finanční oddělení 

FÚ – kniha závazků 

FÚ – saldo přijatých faktur 

Hodnota a pohyb cenných papírů Finanční oddělení 

Smlouvy o nákupu cenných papírů 

FÚ – obratová předvaha, účetní 

deník, hlavní kniha 

Hodnota mzdových nákladů po 

měsících 
Finanční oddělení 

FÚ – mzdová agenda – měsíční 

rekapitulace mezd 

Hodnota rezerv, opravných položek Finanční oddělení 
FÚ – účetní deník, hlavní kniha 

Plán rezerv, opravných položek 

Vyčíslení odložené daně Finanční oddělení FÚ – účetní deník, hlavní kniha 

Stav a pohyb zásob 
Finanční oddělení 

Oddělení Nákup 

FÚ – účetní deník, hlavní kniha 

Inventarizační soupisy 

Hodnota a skladba dlouhodobého 

majetku vč. oprávek, odpisů a 

zůstatkové ceny 

Finanční oddělení 

FÚ – účetní deník, hlavní kniha 

Karty dlouhodobého majetku 

Obraty účtu 343 v návaznosti na 

daňové přizná k dani z přidané 

hodnoty 

Finanční oddělení 

FÚ – účetní deník, hlavní kniha 

Měsíční přiznání k dani z přidané 

hodnoty 

Průběh inventarizace: 

- zůstatky rozvahových účtů 

- vyčíslení inventarizačních rozdílů 

- zaúčtování inventarizačních rozdílů 

Finanční oddělení 

Oddělení Nákup 

Plán inventarizace 

FÚ – inventarizační zápisy 

FÚ – účetní předpisy v účetním 

deníku pro vyrovnání 

inventarizačních rozdílů 

Hodnody odvodů  daní Finanční oddělení 

FÚ – daňová přiznání k dani 

z příjmů právnických osob, k silniční 

dani, k dani z nabytí nemovitých 

věcí, k dani z nemovitostí 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Z tabulky 10 vyplývá, že tato skupina externích uživatelů potřebuje pro svou práci velké 

množství informací z finančního i manažerského účetnictví, ale i podrobné informace 

o způsobu fungování podniku. Matice byla sestavena po expertním rozhovoru 

s auditorem dané společnosti. 

8.1.5 Leasingové společnosti 

Vybraná účetní jednotka má uzavřeny smlouvy na operativní leasing vozidel s úvěrovou 

společností Unicredit leasing CZ a.s. 

Tabulka 11: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro leasingové 

společnosti 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Cíle a strategie firmy Generální ředitel 
Komentář k výsledku 

hospodaření, výroční zpráva 

Daňové odvody minulých let Finanční oddělení Daňová přiznání 

Bezdlužnost vůči státním 

orgánům 
Finanční oddělení 

Doklady o bezdlužnosti vůči 

finančnímu úřadu, okresní 

správě sociálního pojištění, 

zdravotním pojišťovnám a 

úřadu práce 

Struktura aktiv Finanční oddělení FÚ – rozvaha 

Struktura pasiv Finanční oddělení FÚ – rozvaha 

Likvidita Finanční oddělení FÚ – rozvaha 

Solventnost Finanční oddělení FÚ – rozvaha 

Zadluženost Finanční oddělení FÚ – rozvaha 

Rentabilita tržeb Finanční oddělení FÚ – výkaz zisku a ztráty 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Na základě expertních rozhovorů s obchodním zástupcem leasingové společnosti, s níž 

má firma sjednané smlouvy o finančním pronájmu jsou v tabulce 11 uvedeny 

požadavky leasingových společností v případě nově poskytovaných leasingových 

smluv. Informace vycházejí především z finančního účetnictví. 

8.1.6 Bankovní/ úvěrové instituce 

Vybraná účetní jednotka disponuje několika bankovními úvěry poskytovanými Českou 

spořitelnou, a.s. Bankovním institucím firma předkládá každoročně finanční výkazy 

rozvahu, výkaz zisku a ztráty. K těmto dokumentům je potřeba dokládat každý měsíc 

detailní rozpis pohledávek a závazků v časové struktuře.  Firma dále vytváří a poskytuje 

každý měsíc bance vybrané informace z manažerského účetnictví, tzv. manažerskou 

výsledovku a přehled o získaných zakázkách.  



 

47 
 

Tabulka 12: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro bankovní a 

úvěrové instituce 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Cíle a strategie firmy Generální ředitel 
Komentář k výsledku 

hospodaření, výroční zpráva 

Podnikatelský záměr 
Výrobní oddělení 

Obchodní oddělení 
Projektová dokumentace 

Údaje o zastavených 

nemovitostech 
Finanční oddělení Zástavní smlouvy 

Daňové odvody minulých let Finanční oddělení Daňová přiznání 

Rozpis pohledávek v časové 

struktuře 
Finanční oddělení 

FÚ – kniha pohledávek podle 

data splatnosti 

Rozpis závazků v časové 

struktuře 
Finanční oddělení 

FÚ – kniha závazků podle data 

splatnosti 

Bezdlužnost vůči státním 

orgánům 
Finanční oddělení 

Doklady o bezdlužnosti vůči 

finančnímu úřadu, okresní 

správě sociálního pojištění, 

zdravotním pojišťovnám a 

úřadu práce 

Přehled získaných zakázek Obchodní oddělení Mapa zakázek 

Identifikace budoucích 

zakázek 
Obchodní oddělení Mapa zakázek 

Struktura aktiv Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Struktura pasiv Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Ostatní úvěry Finanční oddělení Úvěrové smlouvy 

Podíl vlastního kapitálu Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Rentabilita tržeb Finanční oddělení 
FÚ – výkaz zisku a ztráty 

MÚ – manažerská výsledovka 

Rentabilita kapitálu Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Rentabilita vlastního kapitálu Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Likvidita Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Solventnost Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Zadluženost Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Na základě expertních rozhovorů s osobním bankéřem společnosti bylo zjištěno, 

že podle poskytnutých informací z tabulky 12 si banka vytváří vlastní reporty podle své 

metodiky a tím určují bonitu klienta pomocí scoringu. Bankovní instituce sledují 

zejména předpoklad schopnosti splácet poskytnutý úvěr. 

8.1.7 Poskytovatelé dotačních prostředků  

Firma CPF se účastnila řešení programového projektu EUREKA č. LF12026  Oprava 

velkých zápustkových bloků svařováním. Na tento projekt obdržela firma 
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od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dotaci. Pro získání 

této dotace firma předkládala finanční výkazy a hlášení dle potřeb poskytovatele dotace. 

Stejný postup byl použit při získání dotace výzkumného voucheru Plzeňského kraje 

na řešení projektu PV9/2014 – Optimalizace technologických procesů pomocí 

numerických simulací. 

Tabulka 13: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro poskytovatele 

dotací 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Cíle a strategie firmy Generální ředitel 
Komentář k výsledku 

hospodaření, výroční zpráva 

Podnikatelský záměr Výrobní oddělení Projektová dokumentace 

Požadovaná výše dotačních 

prostředků 
Výrobní oddělení Finanční rozpočet projektu 

Finanční situace firmy Finanční oddělení 

FÚ – rozvaha, výkaz zisku 

a  ztráty 

Auditorská zpráva 

Bezdlužnost vůči státním 

orgánům 
Finanční oddělení 

Doklady o bezdlužnosti vůči 

finančnímu úřadu, okresní 

správě sociálního pojištění, 

zdravotním pojišťovnám a 

úřadu práce 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Tabulka 13 informuje o potřebných poskytovaných informacích v případě žádosti 

o dotaci pro méně finančně náročné projekty. Matice byla sestavena po analýze 

dokumentace předkládané v minulých obdobích při čerpání dotací ze státního rozpočtu. 

8.1.8 Pojišťovny  

Pojišťovny vystupují jako externí uživatelé účetních výkazů v případě sjednávání 

pojistných smluv dvojího typu. V prvním případě se jedná se o smlouvy zaměřené 

na podnikatelská rizika vybrané účetní jednotky vůči ostatním subjektům, pojištění 

nemovitostí, automobilů. Druhou skupinou pojistných šetření ze strany pojišťoven jsou 

v případech sjednávání pojistných smluv stálých odběratelů firmy, kteří zajišťují 

výhodné pojistné podmínky pro obchodní kontrakty, a tím minimalizují svá rizika 

při obchodech s firmou CZECH PRECISION FORGE  a.s.  
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Tabulka 14: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro pojišťovny 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Cíle a strategie firmy Generální ředitel 
Komentář k výsledku 

hospodaření, výroční zpráva 

Daňové odvody minulých let Finanční oddělení Daňová přiznání 

Bezdlužnost vůči státním 

orgánům 
Finanční oddělení 

Doklady o bezdlužnosti vůči 

finančnímu úřadu, okresní 

správě sociálního pojištění, 

zdravotním pojišťovnám a 

úřadu práce 

Struktura aktiv Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Struktura pasiv Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Rentabilita tržeb Finanční oddělení 
FÚ – výkaz zisku a ztráty 

MÚ – manažerská výsledovka 

Likvidita Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Solventnost Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Zadluženost Finanční oddělení 
FÚ – rozvaha 

MÚ – manažerská rozvaha 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

V tabulce 14 je uveden výčet zásadních informací, které pojišťovny požadují v případě 

uzavírání pojistných smluv a následně při případném vyplácení pojistného plnění. 

Matice byla sestavena na základě expertního rozhovoru se zástupcem managementu 

společnosti, který je pověřen správou pojistných smluv. 

8.1.9 Dodavatelé 

Nákup materiálu tvoří ve firmě CPF podstatnou část nákladů. Dodavateli materiálu jsou 

především tuzemské výrobní firmy. Malými procenty se na dodávkách materiálu podílí 

i zahraniční firmy, především ze států Evropy. 

V rámci informovanosti svých obchodních partnerů společnost připravuje pro tuzemské 

i zahraniční dodavatele zkrácenou verzi výroční zprávy, tzv. malou výroční zprávu 

v anglickém jazyce. Tento dokument je vytvářen pro lepší informovanost a 

srozumitelnost obchodních partnerů. Stejná verze této zprávy je připravována a 

poskytována rusky mluvícím zahraničním dodavatelům v ruském jazyce. Finanční údaje 

jsou uváděny v eurech. Obě verze zprávy jsou v příloze B a C. 

Tato zpráva poskytuje svým obchodním partnerům dodavatelům tyto informace: 

 slovní popis výsledků společnosti v daném roce a naznačení strategie a výhledů 

v dalším ve fungování společnosti,  
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 graf zahrnující teritoriální rozdělení tržeb, 

 zkrácenou verzi účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty daného roku 

v anglické verzi v měně euro, 

 přehled celkových nákladů, celkových výnosů a výsledku hospodaření 

před zdaněním za posledních devět let, 

 přehled vývoje tržeb po následujících výrobních oborech za posledních devět let: 

 velké zápustkové výkovky, 

 volné opracované výkovky, 

 volné výkovky, 

 malé zápustkové výkovky, 

 ostatní. 

 

Tabulka 15: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro obchodní partnery 

- dodavatele 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Cíle a strategie firmy Generální ředitel Komentář k výsledkům 

hospodaření, Výroční zpráva 

Teritoriální rozdělení tržeb Finanční ředitel MÚ – manažerská výsledovka 

Zkrácená verze rozvahy Finanční ředitel MÚ – manažerská rozvaha 

Zkrácená verze výkazu zisku a 

ztráty 

Finanční ředitel 
MÚ – manažerská výsledovka 

Přehled celkových nákladů a 

výnosů a VH před zdaněním – 

analýza v čase 

Finanční ředitel 

MÚ – manažerská výsledovka 

Vývoj tržeb po oborech v čase Finanční ředitel MÚ – manažerská výsledovka 

Vývoj tržeb dle teritorií Finanční ředitel MÚ – manažerská výsledovka 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

V tabulce 15 je zobrazen výčet poskytovaných informací pro tuzemské i zahraniční 

obchodní partnery – dodavatele. Zdrojem je především manažerské účetnictví. Matice 

byla sestavena na základě analýzy pravidelně poskytovaných reportů dodavatelům. 

8.1.10 Odběratelé  

Firma CPF disponuje portfoliem odběratelů zejména v zahraničí. V posledních letech 

tvoří export více než 80 % celkové produkce. Na obrázku č. 8 je naznačeno rozložení 

tržeb z roku 2014 dle místa odbytu. 
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Obrázek 8: Skladba tržeb dle odběratelů v roce 2014 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních údajů firmy CPF a.s., 2016 

Tuzemským odběratelům je k dispozici stejná verze každoročně vytvářené zkrácené 

formy výroční zprávy a zahraničním odběratelům verze v anglickém a ruském jazyce. 

Tato zpráva poskytuje svým obchodním partnerům odběratelům tyto informace: 

 slovní popis výsledků společnosti v daném roce a naznačení strategie a výhledů 

v dalším ve fungování společnosti,  

 graf zahrnující teritoriální rozdělení tržeb, 

 zkrácenou verzi účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty daného roku 

v anglické verzi v měně euro, 

 přehled celkových nákladů, celkových výnosů a výsledku hospodaření před 

zdaněním za posledních devět let, 

 přehled vývoje tržeb po následujících výrobních oborech za posledních devět let: 

 velké zápustkové výkovky, 

 volné opracované výkovky, 

 volné výkovky, 

 malé zápustkové výkovky, 

 ostatní. 
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Tabulka 16: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro obchodní partnery 

- odběratele 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Cíle a strategie firmy Generální ředitel Komentář k výsledkům 

hospodaření, Výroční zpráva 

Teritoriální rozdělení tržeb Finanční ředitel MÚ – manažerská výsledovka 

Zkrácená verze rozvahy Finanční ředitel MÚ – manažerská rozvaha 

Zkrácená verze výkazu zisku a 

ztráty 

Finanční ředitel 
MÚ – manažerská výsledovka 

Přehled celkových nákladů a 

výnosů a VH před zdaněním – 

analýza v čase 

Finanční ředitel 

MÚ – manažerská výsledovka 

Vývoj tržeb po oborech v čase Finanční ředitel MÚ – manažerská výsledovka 

Vývoj tržeb dle teritorií Finanční ředitel MÚ – manažerská výsledovka 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

V tabulce 16 je zobrazen výčet poskytovaných informací pro tuzemské i zahraniční 

obchodní partnery – odběratele. Zdrojem informací je především manažerské účetnictví. 

Matice byla sestavena na základě analýzy pravidelně poskytovaných reportů 

odběratelům. 

8.1.11 Konkurence  

Konkurenční firmy podnikající v podobném oboru mají k dispozici jen údaje z veřejně 

dostupných zdrojů. Všechny dokumenty související s účetní závěrkou včetně auditorské 

zprávy a výroční zprávy je možné najít ve sbírce listin. Metodou analogie s požadavky 

na informace o své konkurenci dané společnosti CPF  bylo zjištěno, že pro konkurenci 

bude stěžejní zjišťování následující informací o firmách v podobném oboru: 

 prodejní metody, 

 ceny výrobků a služeb, 

 kvalita výrobků a služeb, 

 kvalita servisu, 

 sílové skupiny zákazníků, 

 dodavatelské a odběratelské firmy, 

 objem prodeje a tržby. 
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Tabulka 17: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro konkurenci 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Strategie a cíle Generální ředitel Výroční zpráva 

Komentář k VH 
Finanční ředitel Výroční zpráva, auditorská 

zpráva 

Hodnota výsledku hospodaření Finanční ředitel FÚ – výkaz zisku a ztráty 

Hodnota tržeb Finanční ředitel FÚ – výkaz zisku a ztráty 

Skladba a stav aktiv Finanční ředitel FÚ – rozvaha 

Skladba a stav pasiv Finanční ředitel FÚ - rozvaha 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Kromě výčtu informací, které konkurence zjišťuje svými vlastními silami, má 

dle tabulky 17 k dispozici volně dostupné účetní výkazy včetně výroční zprávy a zprávy 

auditora.  

8. 1.12 Investoři  

Potencionálním investorům jsou k dispozici dle tabulky 18 veřejně dostupné zdroje ve 

sbírce listin – výroční zprávy včetně účetní závěrky a zprávy auditora.  

Tabulka 18: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro potencionální 

investory 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Strategie a cíle Generální ředitel Výroční zpráva 

Komentář k VH Finanční ředitel 
Výroční zpráva, auditorská 

zpráva 

Hodnota výsledku hospodaření Finanční oddělení FÚ – výkaz zisku a ztráty 

Hodnota tržeb Finanční oddělení FÚ – výkaz zisku a ztráty 

Skladba a stav aktiv Finanční oddělení FÚ – rozvaha 

Skladba a stav pasiv Finanční oddělení FÚ - rozvaha 

Pro vážnější zájemce o investování: 

Plánované investice Generální ředitel Business plán 

Analýza zákaznického 

portfolia 
Obchodní ředitel Business plán, mapa zakázek 

Délka stávajících kontraktů Obchodní ředitel Business plán, mapa zakázek 

Rozbor pozice na trhu Obchodní oddělení Analýza podnikového porfolia 

Informace o technologiích ve 

výrobě 
Oddělení výroby Výrobní dokumentace 

Úroveň technologie Oddělení výroby 

Výrobní dokumentace, 

evidence dlouhodobého 

majetku 

Úzká místa ve výrobě 
Oddělení technické kontroly, 

výrobní ředitel 

Evidence z výstupních a 

mezioperačních kontrol 

Plnění finančních plánů 
Finanční ředitel, oddělení 

controllingu 
MÚ  

Plnění výrobních plánů Výrobní ředitel MÚ 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

 Při hlubším zájmu o investování do společnosti firma zpracovává „informační 

memorandum, které poskytuje vážnému zájemci další podrobnější informace 
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a souvislosti (viz tabulka 18), které se týkají prodeje nebo investičních příležitostí  

ve firmě. Tyto informace se poskytují zájemcům na základě smlouvy. Příslušná 

smlouva chrání firmu před zneužitím citlivých informací. Citlivé informace se týkají 

skutečností v oblasti financí, obchodu i výroby. Matice byla sestavena na základě 

analýzy informačního memoranda a expertního rozhovoru se zástupcem managementu 

společnosti. 

8.1.13 Veřejnost,  vědecko  –  výzkumné organizace, univerzity, odborné 

organizace, nevládní a výrazové organizace 

Vůči veřejnosti se firma presentuje na veřejných výročních akcích. V roce 2013 uběhlo 

10 let od svého založení. K této příležitosti výročí pořádala firma den otevřených dveří. 

Proběhla prohlídka bývalé malé kovárny Škoda a veřejnost tak mohla vidět výrobní 

prostory za provozu. Jako střední účetní jednotka pak vystupuje vůči veřejnosti jako 

potencionální zaměstnavatel.  

Tabulka 19: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro veřejnost, 

vědecko-výzkumné organizace, univerzity, odborné organizace, 

nevládní a výrazové organizace 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Strategie a cíle firmy Generální ředitel Výroční zpráva 

Volné pracovní pozice Personální oddělení 
Tištěná periodika, on-line 

inzerce 

Informace zaměřené na  

konkrétní problematiku, 

spolupráci 

Podle povahy spolupráce Podle povahy spolupráce 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Firma CPF spolupracuje s místními univerzitami, účastí na výzkumných projektech 

v oblasti tváření kovů a simulace kovářských procesů. Pro výše uvedené uživatele dle 

tabulky 19 nejsou informace z finančního účetnictví příliš podstatné. Požadované 

informace záleží na druhu a zaměření projektu, na kterém se může vyvinout spolupráce 

zejména pro univerzity a vědecko-výzkumné organizace.  Tematicky zaměřené 

výrazové organizace firmu CPF s regionálním nebo aktuálně řešeným problémem, který 

by se týkal činnosti firmy nebo působení, neoslovily.  Případný charakter spolupráce 

s těmito uživateli by se odvíjel od druhu zaměření a konkrétní problematice. Matice 

byla sestavena na základě analýzy dokumentace z průběhu uskutečněných veřejných 

akci a v minulosti uskutečněné spolupráce s těmito uživateli. 
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8.2 Interní uživatelé 

Interní uživatelé firmy CZECH PRECISION FORGE a.s. se snaží sladit finanční 

účetnictví a řízení společnosti. Jedná se především o akcionáře, představenstvo 

společnosti, dozorčí radu a manažery. Podstatnou složku potřebných údajů tvoří data 

z manažerského účetnictví, které firma pravidelně zpracovává. Dalšími interními 

uživatel jsou zaměstnanci a odborové organizace. 

8.2.1 Akcionáři, představenstvo společnosti, dozorčí rada a manažeři 

Vlastníci společnosti jsou zastoupeni v představenstvu společnosti nebo dozorčí radě.  

Současně také tvoří manažerský tým. Tato skupina interních uživatelů potřebuje ke své 

činnosti největší výčet kvalitních informací, které potřebují pro plánovací, rozhodovací 

a řídící činnosti ve firmě. Ekonomické oddělení firmy CPF zajišťuje veškeré účetní 

procesy ve firmě. Tyto procesy zahrnují nejen komplexní vedení finančního účetnictví, 

ale také tvorbu finančních plánů, kontrolu jejich plnění a zpracování výstupů 

o hospodaření firmy. Ekonomické oddělení připravuje podklady pro finanční 

management firmy. Statutární výkazy z účetnictví nejsou samotné schopny plnit funkci 

pro rozhodování při řízení. Řídící pracovníci proto pouze využívají informací 

z finančního účetnictví k tomu, aby vytvořili kvalitní podklady pro další krátkodobé 

i dlouhodobé rozhodování ve firmě. Z podkladů finančního účetnictví vytváří 

management firmy výstupy pro potřeby manažerského účetnictví.  Na základě 

různorodých reportů je vedení společnosti schopno analyzovat vývoj hospodaření firmy, 

rozhodovat a kvalitně řídit další vývoj. Ve firmě je proto úzce propojeno finanční 

účetnictví, manažerské účetnictví a controlling. 

Procesy, které probíhají ve firmě, lze charakterizovat následujícími dílčími kroky 

managementu: 

a) Sestavení plánu na budoucí období – business plán 

Sestavení business plánu je úkolem vedení společnosti, finančního oddělení 

a controllingu. Stanovují strategické cíle a dlouhodobé výhledy na dobu 5 nebo 3 let. 

Na základě těchto výhledů se vytvářejí plány střednědobé a krátkodobé. Jednotlivá 

oddělení předkládají požadované informace, na jejichž základě se tvoří finanční plán. 

Údaje jsou zpracovány na rok dopředu a jsou členěny na jednotlivé měsíce. Business 

plán se odsouhlasuje na poradách vedení společnosti. 
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Informace předkládají tato oddělení: 

 oddělení Prodej – marketing – překládá předpokládané tržby jednotlivých oborů, 

 oddělení Controlling – zpracovává předpoklady a finanční model, 

 Výroba – rentabilita oborů, 

 Údržba – program redukce nákladů, investic, 

 Odborná oddělení – strategie a cíle. 

V tabulce 20 je vyobrazena matice odpovědnosti pro vypracování Business plánu 

a následně pro kontrolu jeho plnění, hodnocení a aktualizace. Toto schéma přiřazuje 

jednotlivé činnosti související s Business plánem oddělení controllingu, vedoucím 

oddělní a vedení společnosti. Jsou zde přesně určeny činnosti, za které oddělení 

odpovídá, na kterých spolupracuje a o kterých je pouze informováno. 

Tabulka 20: Matice odpovědnosti - sestavení business plánu 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Definice úkolů a cílů Generální ředitel Strategické zadání 

Hodnota plánovaných tržeb po 

oborech a teritoriích 

Středisko Prodej MÚ - mapa zakázek, plán 

prodeje 

Ceny nakupovaného materiálu 

(jakost, druh, cena) 
Středisko Nákup MÚ - mapa zakázek 

Stanovené „ředitelské kurzy“ 

EUR, USD 
Středisko Controlling MÚ – mapa zakázek 

Hodnota variabilních sazeb Středisko Controlling MÚ – mapa zakázek 

Hodnota nastavení zmetkovosti 

zakázek 
Oddělení Technická kontrola MÚ – plán nákladů na jakost 

Hodnota budoucích nákladů: 

-  náklady na energie 

- náklady na externí 

zaměstnance 

- náklady na údržbu 

- osobní náklady 

- náklady na dopravu 

- ostatní náklady 

Středisko Technika 

Středisko Lidské zdroje 

 

Středisko Technika 

Středisko Lidské zdroje 

Středisko Controlling 

Středisko Controlling 

MÚ – plánovaný výkaz zisku a 

ztráty 

Stanovení plánovaných hodnot 

oběžných aktiv a závazků a 

stanovení doby obratu 

Středisko Controlling MÚ – plánovaná rozvaha 

Plán peněžních toků Středisko Controlling MÚ – plánované Cash flow 

Výše plánovaných nákladových 

sazeb  
Středisko Controlling MÚ – plán  nákladů a výnosů 

Stanovení výkonnostních 

ukazatelů pro vyhodnocení 

výkonnostních příplatků 

Středisko Controlling 
Systém odměňování a 

prémiový řád 

Hodnota plánovaných investic Středisko Technika 
MÚ – položkový plán 

investičních akcí 

Zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace firmy, 2016 
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Matice byla sestavena na základě expertních rozhovorů se zástupcem managementu 

podniku. Výše uvedená a zainteresovaná oddělení dle tabulky 20 vytvářejí podklady 

pro zpracování mapy zakázek. Mapa zakázek zahrnuje informace o plánu prodeje 

po oborech, ceník nakupovaného materiálu, stanovení ředitelských kurzů, stanovení 

variabilních sazeb, nastavení zmetkovosti a technologická data.  

Dalším výkazem, který je součástí business plánu je výsledovka, do které jsou zanášeny 

plánované náklady na energii, externí zaměstnance, údržbu, zmetkovosti, osobní 

náklady, dopravu na příští období. K rozhodovacím procesům slouží také informace 

o plánovaných investicích a sestavené cash flow. Tento dokument průběžně slouží 

k porovnání stávajícího stavu se stavem plánovaným. 

b) Vytváření reportů z finančního účetnictví 

Vedení společnosti sleduje plnění a vývoj základních ukazatelů firmy 

pomocí statutárních výkazů finančního účetnictví. Tyto výkazy jsou výkaz zisku 

a ztráty, rozvaha a měsíční účetní předvaha. Nejsledovanějšími údaji jsou především 

náklady firmy. K finančně nejobjemnějším druhům nákladů, tržbám, pohledávkám 

a závazkům firma vytváří samostatné reporty, které slouží k analýzám v hospodaření 

firmy. Firma si sestavuje výstupy z finančního účetnictví tak, aby ve svých činnostech 

sledovala ziskovost a tím v běžném období i v budoucnu mohla identifikovat 

nevýdělečné činnosti. Změna činnosti je pak může udělat rentabilní. Vhodným 

nastavením reportů se tak vedení podniku může dostat k potřebným informacím 

vypovídajícím o stavu podniku. 

Výkaz zisku a ztráty 

Oficiální výkaz zisku a ztráty vygenerovaný z účetního programu firmy plně 

neodpovídá požadavkům interních uživatelů, a proto jsou pomocí účetní předvahy 

a podrobné analytické evidence účtů vytvořeny lépe vypovídající reporty. Firma 

používá podrobné analytické členění účtů. Používané analytické účty představuje 

příloha A. Zůstatky jednotlivých analytických účtů z předvahy jsou poté podle druhu 

sumarizovány a pomocí převodového můstku začleněny do odpovídající položky 

v manažerské výsledovce v tabulce 21. Podrobné analytické členění nákladů 

v účetnictví tak umožňuje vytváření vlastních efektivnějších výstupů, ve kterých lze 

následně sledovat vývoj nákladů a výnosů pro potřeby vedení jsou v manažerské 

výsledovce náklady členěny na variabilní a fixní. Pro názornost je v příloze D uveden 
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příklad analytického členění účtu číslo 501 – Spotřeba materiálu. V manažerské 

výsledovce je materiál rozdělen na položku E101 – Materiál a E102 – Materiál ostatní. 

Tabulka 21: Měsíční manažerská výsledovka 

Položka (tis. Kč) 
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 Tržby       

R101 Tržby  za výrobky  

a služby 

      

R104 Tržby za zápustky       

R199 Změna stavu NV       

 Výroba       

 Variabilní náklady       

E101 Materiál       

E102 Materiál ostatní       

E103 Energie       

E110 Transport       

E111 Kooperace       

E112 Výrobní kooperace       

 Příspěvek       

 Fixní náklady       

E201 Údržba       

E206 Mzdy       

E211 Nájemné        

E214 Kvalita       

E215 Marketing       

E299 Ostatní náklady       

 Hrubý zisk       

 Ostatní příjmy       

R300 Šrot + ostatní 

Příjmy 

      

 EBITDA       

E402 Ostatní výnosy       

E403 Výnosy z prodeje 

IM 

      

E405 Odpisy       

E410 Rezervy       

 EBIT       

E406 Kurzové rozdíly       

E407 Finanční náklady       

E408 Daň z příjmů       

 EBT       

Zdroj: vlastní zpracování dle interních údajů firmy, 2016 
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Na obdobném principu jsou členěny ostatní druhy nákladů a výnosů (příloha E). 

Z manažerské výsledovky lze ve srovnání s výkazem zisku a ztráty čerpat navíc 

informace o zisku před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace EBITDA. Tento 

výsledek slouží k posouzení výkonnosti společnosti. Výkaz zisku a ztráty tento údaj 

neposkytuje, ale pro firmu je poměrně důležitým ukazatelem. Na obrázku 9 jsou 

sledovány údaje o měsíčních tržbách v porovnání s hodnotou EBITDA. 

Obrázek 9: Vývoj tržeb a EBITDA 

Zdroj: Interní dokumentace firmy, 2016 

 Mezi údaje, které obsahuje výkaz zisku a ztráty i manažerská výsledovka, patří údaj 

EBIT – výsledek hospodaření po odečtení odpisů před zdaněním. Tento ukazatel se 

ve výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu nazývá provozní výsledek hospodaření a je 

uveden na řádku č. 30. Dalším takovým ukazatelem je  EBT, který znázorňuje výsledek 

hospodaření před zdaněním. Ve výkazu zisku a ztráty se nachází na řádku č. 61.  

Manažerská výsledovka je vytvořena každý měsíc. Náklady jsou členěny druhově a jsou 

sledovány v členění na náklady fixní a variabilní. 

Manažerská rozvaha 

Členění měsíční manažerské rozvahy je v podstatě shodné s jeho oficiální podobou 

výkazu, menší rozdíly se vyskytují v členění některých položek. Opět pomocí 

převodového můstku jsou zůstatky z obratové předvahy převedeny na správné místo 

v manažerské rozvaze.  Je zde podrobněji rozčleněn dlouhodobý majetek. V tabulce 22 

je zobrazena podoba této rozvahy. 
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Tabulka 22: Měsíční manažerská rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Peníze Cizí zdroje 

Pohledávky Rezervy 

Z obchodního styku  Krátkodobé závazky 

Zálohy  Z obchodního styku 

Ostatní pohledávky Investiční závazky 

Opravná položka k pohledávkám Směnky 

Převod mezi roky Přijaté zálohy 

DPH Převod mezi roky 

Zásoby  Ostatní závazky 

Materiál Mzdové závazky 

Nedokončená výroba Dlouhodobé závazky 

Zboží Závazky k podnikům ve skupině 

Výrobky Bankovní úvěry 

Opravná položka k materiálu Krátkodobé 

Investiční majetek Dlouhodobé 

Nehmotný investiční majetek Přechodné účty pasivní 

Hmotný investiční majetek Výdaje příštích období 

Budovy, haly a stavby Kurzové rozdíly pasivní 

Stroje a zařízení Vlastní jmění 

Opravné položky ke strojům a zařízením Základní jmění 

Poskytnuté zálohy Fondy ze zisku 

Rozpracované investice Ztráta minulých let 

Přechodné účty aktivní Hospodářský výsledek 

Náklady příštích období  

Časové rozlišení úroků  

Kurzové rozdíly aktivní  

Zdroj: vlastní zpracování dle interních údajů firmy, 2016 

Přehled o peněžních tocích 

Firma CPF a.s. nemá povinnost sestavovat výkaz cash flow, přesto finanční oddělení 

sestavuje tento výkaz nepřímou metodou měsíčně. Pro vedení podniku je žádoucí znát 

reálný výsledek hospodaření, aniž by ho ovlivňovaly nepeněžní operace. Základní údaje 

pro sestavení přehledu o peněžních tocích poskytuje opět obratová předvaha. V tabulce 

23 je představena struktura tohoto výkazu. Provozní cash flow poskytuje 

informace k vyhodnocení rentability a plánování investic firmy. Firma disponuje 

několika úvěry a plusový výsledek z provozního cash flow je pozitivní informace 

při splácení úvěrů firmy.  
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Tabulka 23: Struktura přehledu o peněžních tocích 

 Cash Flow  

  1 Zisk po zdanění 

2 Odpisy 

 2.3 Prodej majetku 

 2.4 OP k IM 

 2.5 OP k zásobám 

 2.6 OP k pohledávkám 

3 ZS rezerv 

4 CF z provozní činnosti 

6 ZS pohledávek 

7 Pohledávky 

7a Ostatní krátkodobé pohledávky 

8 Pohledávky - převod mezi roky 

9 Náklady příštích období 

10 ZS závazků 

11 Závazky 

11a Ostatní krátkodobé závazky 

12 Závazky - převod mezi roky 

13 Výdaje příštích období 

14 ZS zásob 

15 ZS pracovního kapitálu 

17 CF z operativní činnosti 

19 Investiční výdaje 

21 CF po investiční činnosti 

23 Změna vlastního jmění 

24 ZS dlouhodobých závazků 

 24a ZS půjček ve skupině 

25 ZS dlouhodobých úvěrů 

26 ZS krátkodobých úvěrů 

27 CF z finanční činnosti 

29 CF po finanční činnosti 

31 Stav peněz na začátku období 

32 Stav peněz na konci období 

Zdroj: vlastní zpracování dle interní dokumentace firmy, 2016 

Obrátkovost pohledávek a závazků 

Přeměna hodnoty pohledávek a závazků na peněžní prostředky je podstatná informace 

pro obchodní oddělení, které sjednává smluvní a podmínky obchodu včetně splatnosti 

pohledávek a závazků.  Vývoj těchto ukazatelů je cestou k zajištění správné likvidity 

v podniku.  Údaje pro vytvoření dat o obrátkovosti pohledávek a závazků poskytuje 

finanční oddělení z evidence pohledávek a závazků dle jejich splatnosti. Obrázek 10 

sleduje vývoj ukazatelů v periodě dvou měsíců. 



 

62 
 

Obrázek 10: Vývoj obrátkovosti pohledávek a závazků 

Zdroj: Interní dokumentace firmy, 2016 

Obrátkovost zásob 

Řízení zásob je pro management jedna z klíčových oblastí. Pozornost je věnovaná 

uložení materiálu a nedokončené výroby na skladě, obrátkovosti zásob sledované 

ve dnech i několikrát do roka ve dvouměsíčních  intervalech. Na obrázku 11 je 

znázorněn vývoj tohoto ukazatele. Potřebné informace je mošno získat ze skladové 

evidence zásob a nedokončené výroby. 

Obrázek 11: Obrátkovost zásob 

Zdroj: interní dokumentace firmy, 2016 
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Vývoj potřeby pracovního kapitálu 

Pracovní kapitál znázorňuje přebytek oběžných aktiv (pohledávky z obchodního styku 

a zásoby) nad krátkodobými závazky z obchodního styku. Manažeři firmy hlídají, 

aby byl dostatečně likvidní. Tím mohou zajistit možnost dalších podnikatelských 

aktivit. při dostatečné likviditě těchto aktiv je podnik schopný hradit své závazky. 

Obrázek 12 znázorňuje vývoje pracovního kapitálu od roku 2011 do 2015 

v dvouměsíčních časových intervalech 

Obrázek 12: Pracovní kapitál 

Zdroj: interní dokumentace firmy, 2016 

Informace o množství kovaných tun ve výrobě  

V oblasti výroby se sledují ukazatele, které nenajde vedení firmy ve finančním 

účetnictví. Jedná se především o jednotkové hodnoty kovaných tun v jednotlivých 

měsících, hodiny kování, vykované kilogramy za časovou jednotku, využití strojů 

v procentech a ztráty. Tyto údaje si vytváří jednotlivá střediska ve výrobě. 

Tržby  

Tržby jsou intenzivně sledovanou částí reportů z účetnictví. Z toho důvodu jsou 

sledovány z různých úhlů pohledu.  Reporty v oblasti tržeb jsou členěny podle oborů 

v peněžních jednotkách i expedovaných tunách výrobků.  Každý obor má v účtové 

osnově svůj analytický účet. Tržby se evidují v tomto rozdělení měsíčně, čtvrtletně 

a kumulativně za rok. Tyto hodnoty se porovnávají s plánovanými hodnotami tržeb 
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v business plánu. Procentuálně jsou srovnávány tržby ve stejném období předchozího 

roku v expedovaných tunách. Údaje v peněžních jednotkách jsou čerpány z finančního 

účetnictví, údaje o vyrobených a expedovaných tunách je nutné získat z dokumentace, 

kterou poskytuje oddělení výroby. Na obrázku 13 je jeden z výstupů v evidenci tržeb 

po jednotlivých oborech ve výrobě v peněžních jednotkách i v procentech. 

Obrázek 13: Tržby po oborech 

Zdroj: interní dokumentace firmy, 2016 

 

Náklady na nejakostní výrobu 

Firma měsíčně monitoruje náklady na vadné výrobky. Podnik má snahu kontrolovat 

a případně snižovat tyto náklady na přijatelnou hodnotu. Pro přehlednost vypracovává 

měsíční vyhodnocení nákladů na tuto nejakostní výrobu za jednotlivé měsíce odděleně 

i kumulativně za dané období v peněžních jednotkách i v procentech. Tyto náklady 

porovnává s náklady na prevenci. Interní evidence reklamací poskytuje údaje 

o měsíčním počtu reklamací a z toho počet uznaných a neuznaných reklamací. Tato data 

firma porovnává s předchozími deseti lety. Z finančního účetnictví lze tyto údaje získat 

pomocí analytického členění a správného zařazení výdajů vynaložených na nejakostní 

výrobu. 
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Ceny a spotřeba energií 

Náklady na spotřebu energií tvoří průměrně druhou nebo třetí největší položku 

celkových nákladů firmy. Spotřeba elektrické energie a zemního plynu úzce souvisí 

především s výrobou. Podnik kontroluje rozložení spotřeby energie podle místa použití.  

Tyto ukazatele firma sleduje za jednotlivé měsíce, ale i kumulativně za rok. Kromě 

spotřebovaných jednotek v kWh a peněžních jednotkách firma porovnává měsíční vývoj 

cen energií. V tabulce 24 jsou uvedeny sledované hodnoty ve spotřebě energie 

na tepelné zpracování a na tlakovou vodu. 

Tabulka 24 : Tepelné zpracování a tlaková voda - sledované ukazatele 

Tepelné zpracování Náklady na tlakovou vodu 

Počet tun na lince Kč 

Podíl z celkového zpracování v tunách El. Energie kWh 

Hmotnost v tunách Kč/t 

kWh Hod. kování 

Kč Kč/hod. 

Kč/t kWh/hod. 

Elektrická energie v kWh  

Zemní plyn - MWh  

Zdroj: interní dokumentace firmy, 2016 

Obrázek 14 sleduje měsíční hodnoty ve vývoji cen energií v kWh. 

Obrázek 14: Vývoj ceny energií CZK/kWh 

Zdroj: interní dokumentace firmy, 2016 
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Údržba 

Středisko údržba si jako jediné oddělení vytváří svou samostatnou výsledovku. Náklady 

na údržbu jsou sledovány v peněžních jednotkách měsíčně i kumulativně pro daný rok. 

Výše těchto nákladů se opět srovnává s předpokládanými údaji z business plánu. 

Součástí údržby je i kontrola prostojů jednotlivých strojů z důvodu opravy.  Analytické 

účty skupiny 511 jsou rozděleny podle druhu oprav anebo údržby.  V tabulce 25 je 

vyobrazena podoba výsledovky střediska Údržba. 

Tabulka 25: Výsledovka - středisko Údržba 

Druh náklad Popis Kč za 

období/hod. 

Energie Spotřeba elektrické energie  

Materiál Kancelářské potřeby  

 Spotřeba materiálu – obaly, dráty  

 Ostatní režijní spotřební materiál  

Odpisy Účetní odpisy HIM – budovy a stavby  

Osobní náklady   

- z osobních nákladů Náklady na školení pracovníků   

 Ostatní služby nemateriální povahy  

 Telekomunikační služby  

 Výkony mobilních operátorů  

 Ostatní provozní náklady  

Náklady celkem   

Výnosy   

Výnosy - náklady   

Odpracované hodiny   

Zdroj: interní dokumentace firmy, 2016 

Nákup materiálu 

Reporty z oblasti nákupu materiálu jsou poměrně obsáhlé.  Ve výkazu zisku a ztráty je 

veškerá spotřeba materiálu sečtena do jednoho údaje. Management ve svých reportech 

pracuje se zůstatky jednotlivých analytických účtů 501 – spotřeba materiálu. Materiál je 

každý měsíc podrobně členěn podle dodávek od jednotlivých dodavatelů v peněžních 

jednotkách, v nakoupených kilogramech a podle jednotlivých druhů. Podnik sleduje 

i vývoj ceny za jednotku každého nakupovaného druhu materiálu po měsících a účelné 

využití nakoupeného materiálu. Dalšími výstupy je evidence nákupu materiálu a stavu 

zásob každý měsíc a kumulativně za rok. Na obrázku 15 je zobrazena výše zásob 

materiálu ve skladu za jednotlivá období.  
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Obrázek 15: Stav skladových zásob 

Zdroj: interní dokumentace firmy, 2016 

Hodnoty skladové evidence se porovnávají s předešlými obdobími, v neposlední řadě se 

sleduje vývoj cen materiálu. Tyto informace zpracovávají pracovníci v oddělení nákupu.  

Mzdová agenda, fond pracovní doby a přesčasová práce 

Předmětem monitorování mzdové agendy je vývoj výše mzdových nákladů.  Ten je 

sledován v manažerské výsledovce za jednotlivé měsíce i kumulativně za celý rok 

a následně porovnán s business plánem.  Další údaje jsou čerpány z reportů 

personalistiky a mezd. Jedná se především o tyto oblasti: 

 vývoj přesčasové práce v procentech podle jednotlivých středisek v jednotlivých 

letech, 

 procentní vývoj přesčasových hodin z celkového počtu odpracovaných hodin po 

měsících,  

 vývoj podílu odpracovaných hodin z výroby zboží na celkovém fondu pracovní 

doby, 

 podíly odpracovaných hodin základním pracovním fondem, přesčasovými 

hodinami a externími firmami, 

 nemocnost vyjádřená v procentech po měsících a jednotlivých letech. 

 

Tabulka 26 poskytuje údaje o charakteru informací, které pro své řízení a rozhodování 

potřebuje management podniku spolu s akcionáři a společníky. 
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Tabulka 26: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro vlastníky 

a management podniku 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Finanční plány – krátkodobé, 

dlouhodobé 

Finanční ředitel, vedení 

společnosti 

Business plán 

Předpokládané tržby Finanční ředitel, vedení 

společnosti 

Business plán 

Obchodní kontrakty stávající, 

připravované 

Obchodní ředitel Mapa zakázek, business plán 

Strategie a cíle Vedení společnosti Business plán 

Údaje o nákladech Finanční ředitel MÚ – manažerská výsledovka 

Údaje o investicích stávajících, 

budoucích 

Finanční ředitel MÚ – manažerská rozvaha 

Rentabilita výroby Výrobní ředitel MÚ 

Výsledek hospodaření – 

daňový základ 

Finanční ředitel FÚ – výkaz zisku a ztráty 

VH – EBITDA Finanční ředitel MÚ –manažerská výsledovka 

VH – EBIT Finanční ředitel MÚ – manažerská výsledovka 

VH – ETB Finanční ředitel MÚ – manažerská výsledovka 

Pohyb finančních prostředků Finanční ředitel MÚ: Přehled o finančních 

tocích 

Vyhodnocení správnosti 

vedení účetnictví 

Auditorská společnosti Auditorská zpráva 

Obrátkovost pohledávek 

a závazků 

Finanční ředitel FÚ – knihy pohledávek 

a závazků 

MÚ 

Obrátkovost zásob Finanční ředitel MÚ 

Vývoj pracovního kapitálu Finanční ředitel MÚ 

Výrobní ukazatele Výrobní ředitel MÚ 

Tržby – různé členění Finanční ředitel MÚ 

Náklady na nejakostní výrobu Středisko Technická kontrola MÚ 

Energie – spotřeba a ceny Investice a energetika MÚ 

Ukazatele údržby Středisko Údržba MÚ 

Nákup materiálu – množství, 

ceny, výběr obchodních 

partnerů 

Středisko Nákup MÚ 

Ukazatele mezd, fond pracovní 

doby, přesčasové hodiny 

Externí zpracovávatel mezd MÚ 

Výstupy ze mzdové agendy 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

Matice byla zpracována na základě expertních rozhovorů se zástupcem managementu 

podniku. 

c) Kontrola skutečného stavu hospodaření s plánovaným stavem 

Business plán je kontrolován 1x měsíčně na poradách vedení. Dochází ke srovnání 

skutečných a plánovaných hodnot ekonomických ukazatelů. Po srovnání těchto dat, 

musí vedení společnosti provést opatření v problémových oblastech, která vedou 

k zajištění plnění business plánu pro další období. Cílem je v první řadě plnění 

plánovaných hodnot uvedených v business plánu. V případě dodržení plánovaného 

zisku je procentuální výše rozdělena mezi pracovníky středisek ve formě prémií. 
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Z detailně a kvalitně zpracovaných údajů z finančního účetnictví a manažerského 

účetnictví může firma dobře hodnotit ekonomickou situaci ve firmě a rozhodovat 

o dalším vývoji. 

Finanční oddělení vypracovává čtvrtletní dokument Management report, kde jsou 

shrnuty všechny údaje a vytvořené reporty jednotlivých oddělení. Kromě vytvoření 

povinné výroční zprávy se připravuje shrnující dokument „Komentář k hospodářským 

výsledkům a vyhodnocení business plánu, který je předkládán na valné hromadě. 

8.2.2 Zaměstnanci 

Firma poskytuje všem svým zaměstnancům přístup na CPF Intranet. Zde je možno 

sledovat ukazatele plnění tržeb a příspěvku po jednotlivých měsících, který se případně 

projeví ve mzdách ve formě prémie nebo odměny. Ukázka základního ukazatele plnění 

plánu tržeb je vidět na obrázku 16. 

Obrázek 16: Plnění plánu tržeb - měsíčně 

Zdroj: interní údaje firmy CPF a s. 

Tyto údaje slouží k výpočtu měsíčních prémií pro zaměstnance firmy. 
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Tabulka 27: Matice odpovědnosti - informace a jejich zdroj pro zaměstnance 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Strategie a cíle firmy Generální ředitel Business plán  

Vyhodnocení výsledku 

hospodaření 

Finanční ředitel, generální 

ředitel 

FÚ - výroční zpráva, komentář 

k VH 

Ukazatele plnění tržeb Finanční ředitel MÚ – manažerská výsledovka 

Vývoj příspěvku měsíčně Finanční ředitel MÚ – manažerská výsledovka 

Rozvrh a čerpání dovolené Oddělení lidských zdrojů Personální agenda 

Způsob odměňování Finanční ředitel Personální agenda 

Způsob poskytování 

dostupného 
Finanční ředitel Personální agenda 

Poskytování sociálních výhod Oddělení lidských zdrojů Personální agenda 

Zdroj: vlastí zpracování, 2016 

Tabulka 27 ukazuje, že pro zaměstnanci firmy jsou podstatné informace o budoucí 

prosperitě, která má vliv na platové podmínky, příznivé pracovní prostředí a sociální 

zázemí. Matice byla zpracována na základě expertního rozhovoru se zástupcem 

zaměstnanců a na základě dotazníku. 

8.2.3 Odbory 

Firma CZECH PRECISION FORGE, a.s. má uzavřenou kolektivní smlouvu se základní 

organizací odborového svazu KOVO Škoda, Kovárny, s.r.o. a CPF, a.s. na základě této 

smlouvy jsou upraveny kolektivní i individuální vztahy mezi zaměstnanci 

a zaměstnavatelem. Smlouvy konkretizují práva a povinnosti těchto smluvních stran. 

Opatření a právní úkony zaměstnavatele vyžadují souhlas odborového orgánu, který má 

právo kontroly nad dodržováním pracovně právních a vnitřních předpisů. 

Tabulka 28: Matice odpovědnosti a jejich zdroj pro odborovou organizaci 

Druh informace Zodpovědný subjekt Zdroj informace 

Vyhodnocení výsledku 

hospodaření 

Finanční ředitel, generální 

ředitel 

FÚ - výroční zpráva, komentář 

k VH 

Strategie a cíle firmy Generální ředitel Business plán 

Změny v pracovních poměrech 

členů odborů 
Personální oddělení Personální agenda 

Rozvrhy čerpání dovolené Personální oddělení Personální agenda 

Důvody pro hromadné placené 

volno 
Výrobní a finanční ředitel Personální agenda 

Způsoby zajištění BOZP Pracovník BOZP Agenda BOZP 

Odměňování zaměstnanců 
Personální oddělení, externí 

zpracovatel mezd 
Personální a mzdová agenda 

Poskytování placeného volna Personální oddělení Personální agenda 

Poskytování odstupného 
Personální oddělení, externí 

zpracovatel mezd 
Personální a mzdová agenda 

Poskytování sociálních výhod 

zaměstnanců 
Personální oddělení Personální a mzdová agenda 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Odborové organizace zajímají informace ohledně finanční situace podniku, které získají 

z finančních výkazů (příloha F a G), komentáře k výsledku hospodaření a výročních 

zpráv. Středem jejich zájmu je ovšem ochrana práv zaměstnanců, dodržování předpisů 

dle zákona č. 262/2006, Zákoníku práce a předpisů bezpečnosti práce BOZP.   

Matice byla zpracována analýzou práv a povinností vyplývajících z kolektivní smlouvy 

mezi firmou a odborovou organizací a na základě expertního rozhovoru se členem 

odborového svazu KOVO Škoda, Kovárny, s.r.o. a CPF, a.s. 

8.3 Souhrn zjištěných skutečností 

Tvorbou vhodných výstupů se zabývá především finanční oddělení a oddělení 

controllingu. Kvalitní podklady jsou potom využívány pro tvoření finančních plánů, 

kalkulaci, tvorbu rozpočtů a v neposlední řadě pro vyhodnocování investic a finanční 

analýzy. Na základě získaných informací při psaní této bakalářské práce lze konstatovat, 

že informace z manažerského účetnictví slouží především interním uživatelům 

a potřebám při řízení firmy. Z finančního účetnictví lze přímo využit jen omezené 

množství informací. Některé operace účetnictví jsou zachycovány v důvodu různých 

optimalizací, a proto není žádoucí dělat strategická rozhodnutí na základě podkladů 

nezakládajících se na korektní pravdě. 

Pro externí uživatele naopak slouží především informace z účetnictví finančního. 

Většinou jsou jejich požadavky na informace požadovány ve formálně stejné podobě 

jako od ostatních subjektů na trhu. Tento postup je charakteristický pro instituce 

poskytující finanční prostředky, pojišťovny, ale především pro správce daní.  

Obecně bylo možné vypozorovat přímou úměru mezi vztahem uživatele informačních 

potřeb a zainteresovanosti na výsledcích hospodaření podniku. Nejvíce zainteresovaní 

na profitu firmy jsou ve vybraném podniku CZECH PRECISION FORGE a.s. vlastníci, 

akcionáři a manažeři. Ti disponují nevětším množstvím informací a potřeb 

pro různorodé výstupy z finančního a především manažerského účetnictví. Naopak je 

tomu u většiny externích uživatelů, kteří předkládané informace nevyžadují kvůli svému 

zisku a prospěchu, ale kvůli kompatibilnímu sběru informací a následnému použití 

pro vyměření daní, poskytování finančních prostředků nebo k využití pro svůj vlastní 

profit. Skupina uživatelů, mezi které patří např. zaměstnanci nebo odbory sice mohou 

z dobře hospodařícího podniku mít svůj prospěch, ale je závislý na rozhodnutí 

statutárních orgánů a vlastníků podniku. 
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Při celkovém pohledu na požadovaný obsah informací o účetní jednotce pro různé 

druhy uživatelů lze konstatovat, že pouze informace z finančního účetnictví jsou 

směrodatné a dostačující pro malé množství uživatelů. Finanční účetnictví poskytuje 

údaje, které nemají úplnou a někdy ani správnou vypovídací schopnost a nelze na jejich 

základě dostačujícím způsobem vytvářet rozhodnutí právě těch uživatelů, kteří jsou 

nějakým způsobem přímo zainteresování na prosperitě dané společnosti, nebo jejich 

činnost přímo navazuje a tím i souvisí s užitkem vlastním. 
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9. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat potřeby uživatelů účetních výkazů. 

Po identifikování všech uživatelů účetních výkazů vybraného podniku byla navržena 

jejich struktura z hlediska přímého a nepřímého vztahu k firmě. Poté byly na základě 

této analýzy návrhu struktury uživatelů vytvořeny informační koncepty pro jednotlivé 

uživatele. 

Vybraná účetní jednotka se neomezuje jen na informace z finančního účetnictví. 

V zájmu dobrého řízení využívá finanční účetnictví k tvorbě dalších druhů výstupů. 

Tyto výstupy mají takovou podobu, aby odpovídaly potřebám především řídících 

orgánů společnosti.  

Firma CZECH PRECISION FORGE a.s. díky svému dlouholetému působení na trhu 

dokáže kvalitně využívat výstupy finančního účetnictví pro své interní potřeby. 

Finanční oddělení a oddělení controllingu je doplní o další výstupy, které následně 

porovnává s vytvořenými rozpočty a plány. 

Pomocí těchto kontrolních mechanismů je prováděna včasná pravidelná kontrola 

nad hospodařením firmy, která může odhalit problémové oblasti ve finančním řízení 

firmy, a tím zajistit pravdivý obraz o finanční situaci společnosti především pro řídící 

orgány firmy, ale i pro ostatní uživatele těchto informací. 
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Dear business partners, 

during preparation of the business plan for 2014, the Company´s management took into 

consideration its recent experience with the market development in 2013. As the results 

demonstrate, this conservative approach was definitively correct.  

Our critical market segments became quite unstable throughout the course of the year and 

signs of improvement were sporadic.  

The policies of CNB became a significant problem for the Company, specifically the CNB’s 

late 2013 devaluation of CZK exchange rate to the Euro. From the commercial point of view 

this brought advantages as regards selling prices in Euros, but considering the fact that the 

company´s purchasing activities are executed mainly in EUR, it brought disadvantages for 

purchasing. 

However the crucial influence of CNB actions was on the Company’s historical CZK/EUR 

forward transactions. The instalments arising from these transactions put the Company at the 

edge of financial exhaustion.  

Nevertheless the company´s management in cooperation with its financing bank found a 

solution that spreads these liabilities over six years and once again affords the Company the 

assurance of financing and long-term development.  

This very important fact, together with the improving situation in essential market segments, 

is a guarantee for the stable and optimistic development of the Company.  

 
Ing. Vladimír Rada 

Chairman of the Board of Directors and the Executive Director of 

CZECH PRECISION FORGE a.s. 
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Current Acc. Period Previous Period
Net Net

TOTAL ASSETS 001 15 104,25 10 413,31
B. Fixed assets 003 9 721,38 6 315,13
B. I. Intangible fixed assets 004 3 802,80 6,00

3 Software 007 48,25 6,00
4 Valuable rights 008 3 746,95 0,00
8 Advances granted for intangible fixed assets 012 7,60 0,00

B. II. Tangible fixed assets 013 5 918,58 6 309,13
2 Structures 015 1 850,98 1 952,00
3 Separate movable items and sets of mavable items016 4 067,60 4 357,13

C. Current assets 031 5 345,27 4 098,18
C. I. Inventory 032 2 928,33 2 561,31
C. I. 1 Materials 033 1 028,69 829,85

2 Work - in - progress and semifinished products 034 1 899,64 1 731,45
C. II. Long-term receivables 039 5,49 4,36

7 Other receivables 046 5,49 4,36
C. III. Short-term receivables 048 2 232,47 1 364,07
C. III. 1 Trade receivables 049 1 803,56 1 052,55

6 Tax receivables due from the State 054 238,44 220,07
7 Short - term advances granted 055 183,56 84,87
9 Other receivables 057 6,91 6,58

C. IV. Financial assets 058 178,98 168,44
2 Bank accounts 060 178,98 168,44

D. I. Accruals 063 37,60 0,00
D. I. 1 Deferred expenses 064 37,60 0,00

TOTAL LIABILITIES 067 15 104,25 10 413,31
A. Equity 068 2 711,53 1 503,42
A. I. Registered capital 069 4 363,64 4 363,64

1 Registered capital 070 4 363,64 4 363,64
A. II. Capital funds 073 0,00 -345,45

3 Valuation differences from revaluation of assets a 076 0,00 -345,45
A. III. Funds created from net profit 080 72,00 72,00
A. III. 1 Legal reserve fund / invisible fund 081 72,00 72,00
A. IV. Profit (loss) of previous years 083 1 160,18 -816,58

2 Accumulated losses from previous years 085 -2 586,76 -816,58
3 Other profit(loss) of previous years 086 3 746,95 0,00

A. V. Profit (loss) of current period () 087 -2 884,29 -1 770,18
B. Total Liabilities 088 11 942,95 8 606,73
B. I. Reserves 089 62,15 55,96

4 Other reserves 093 62,15 55,96
B. III. Short-term payables 105 2 854,15 2 627,85
B. III. 1 Trade payables 106 2 476,62 1 805,16

5 Payables to employees 110 117,24 105,71
6 Payables to social security and health insurance 111 68,04 56,87
7 Due to the State - Taxes and subsidies 112 19,24 16,29
8 Short - term advances taken 113 137,35 273,16
10 Estimated payables 115 29,09 18,18
11 Other payables 116 6,58 352,47

B. IV. Bankl loans 117 9 026,65 5 922,91
B. IV. 1 Long - term bank credits / loans 118 3 557,05 1 495,49

2 Short - term bank credits / loans 119 5 469,60 4 427,42
C. I. Accruals 121 449,78 303,16
C. I. 1 Accrued expenses 122 449,78 303,16

CZECH PRECISION FORGE a.s.
Balance Sheet 
(in thousands EUR)
Period:  2014

 

CZECH PRECISION FORGE a.s.

Income Statement

(in thousands EUR)

Period:  0114 - 1214
Previous Period:  0113  - 1213

Current Accounting Period Previous Period
II. Production 04 13 992,72 12 795,95
II. 1 Revenues for sale of own products and services 05 13 824,52 13 138,10

2 Variation in inventory of own production 06 168,20 -342,15
B. Production consumption 08 10 466,72 9 261,10
B. 1 Materials and energy consumption 09 7 958,48 7 059,56
B. 2 Services 10 2 508,24 2 201,54

+ Value added 11 3 526,00 3 534,84
C. Personnel expenses 12 2 411,44 2 674,77
C. 1 Wages ane salaries 13 1 756,04 1 989,24
C. 3 Social security and health insurance 15 597,53 631,73
C. 4 Social expenses 16 57,87 53,80
D. Taxes and fees 17 14,15 21,86
E. Depreciation(amortization)of intangible and tangib 18 764,82 710,62

III. Revenues from disposals of fixed assets and 19 184,88 43,43
III. 1 Revenues from sales of fixed assets 20 184,88 4,06

2 Revenues from sales of materials 21 0,00 39,37
F. Net book value of fixed assets and material sold 22 178,87 0,00
F. 1 Net book value of fixed assets sold 23 178,87 0,00
G. Additions to/reductions in reserves and adjustment 25 32,82 -95,41

IV. Other operating revenues 26 166,91 174,22
H. Other operating expenses 27 381,48 395,24

* Operating profit ( loss ) 30 94,21 45,42
X. Interest received 42 0,82 0,02

N. Interest paid 43 166,79 180,62
XI. Other financial revenues 44 122,86 171,98

O. Other financial expenses 45 2 935,40 1 807,00
* Profit ( loss ) from financial operations 48 -2 978,50 -1 815,61
** Ordinary income 52 -2 884,29 -1 770,19
*** Profit ( loss ) of current accounting period (+/-) 60 -2 884,29 -1 770,19
**** Profit ( loss ) before taxation (+/-) 61 -2 884,29 -1 770,19  

 
 
 

 
exchange rate CZK/EUR: 27,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zdroj: interní dokument firmy CPF, a.s. 

 

 CZECH PRECISION FORGE a.s Annual Results 2014 

Economic results in time 

(in thousands of EUR) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Income in total 19 731 22 311 29 978 17 026 12 932 17 737 18 627 13 186 14 468 

Total Costs 19 721 21 172 29 772 17 676 13 276 17 220 19 271 14 956 17 353 

EBT 10 1 139 205 -650 -344 517 -644 -1 770 -2 884 

Development of revenues 

(in thousands of EUR) 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

Big close die forging 10 544 12 986 15 069 10 677 6 731 8 892 12 540 8 179 8 962 

Open die machined forging 2 141 3 029 4 587 2 929 1 530 2 439 2 147 1 822 2 270 

Open die forging 2 850 2 658 2 655 1 407 1 325 1 517 1 302 908 937 

Small close die forging 1 925 1 853 2 730 789 1 032 2 766 1 790 1 884 1 293 

Other 554 568 1 172 1 609 394 511 525 345 361 

Revenues Total 18 015 21 094 26 213 19 152 11 012 16 124 18 303 13 138 13 825 

Contact: 

CZECH PRECISION FORGE a.s. 

Tylova 1/57 

316 00 Plzeň 

Czech Republic 

Sales Department 

dagmar.svecova@cpforge.com 

+420 777 729 175 
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CZECH PRECISION FORGE a.s   Годовой отчет за  2014 г. 
                                                                                                             
Уважаемые торговые партнеры, 
 
При подготовлении бизнес-плана на 2014г. менеджмент компании предусматривал 
опыт  развития рынка в 2013г. и как показывают  результаты, этот консервативный 
подход был вполне подходящим . Решающие сегменты на рынке  показывали весь год 
значительную нестабильность но также спорадически наблюдались  признаки 
улучшения ситуации. 
 
Очень значительной проблемой компании стала политика Чешского национального 
банка и  девальвация курса чешской кроны относительно  Евро. С точки зрения 
коммерческого аспекта принесла выгоды со стороны продаж, но также принесла 
невыгоды со стороны покупок, потому что  покупка компании происходит  в 
значительном объёме в Евро . Значительное влияние на нашу компанию этот фактор 
политики ЧНБ оказал по причине исторически заключенных договоров, форвардовых 
биснесов. Оплаты в рассрочку по этим договорам привели компанию к убыли.  
 
Руководство компании совместно с финансирующим банком приняло решение о том, 
что оплата по форвардовым договорам будет производиться в течение ближайших 
шести лет , что в свою очередь снова предоставляет возможность финансирования 
банком и долговременного развития компании и её финанцовую достоверность.  
 
Этот факт наряду с улучающейся ситуацией  решающих сегментах рынка  являются 
гарантией стабильного и оптимистического развития компании. 
 
 
Владимир Рада 
Председатель правления и исполнительный директор CZECH PRECISION FORGE a.s. 
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Баланс

(в тысячах Евро)
Период: 2014

Текущий расч. период Предыдущий период
 Нетто  Нетто 

 ИТОГО АКТИВЫ (стр.02+03+31+63) 001 15 104 10 413
B. Долгосрочное имущество (стр.04+13+23) 003 9 721 6 315
B.I. Долгострочное нематериальное имущество 004 3 803 6

      3. Програмное обеспечение 007 48 6

      4. Оцениваемые права 008 3 747 0

      8. Предоставленные авансы на долгоср.немат.имущество 012 8 0

B.II. Долгосрочное материальное имущество 013 5 919 6 309

      2. Сооружения 015 1 851 1 952

      3. Самост.движимое имущество и комп.движ.имущества 016 4 068 4 357

C. Оборотные активы  (стр.32+39+48+58) 031 5 345 4 098
C.I. Запасы 032 2 928 2 561

C.I.  1. Материал 033 1 029 830

      2. Незавершенное производство и полуфабрикаты 034 1 900 1 731

C.II. Долгосрочная задолженность 039 5 4

      7. Друдая задолженность 046 5 4

C.III. Краткосрочная задолженность 048 2 232 1 364

C.III.1. Задолженность по коммерческой деятельности 049 1 804 1 053

      6. Государство - налоговая задолженность 054 238 220

      7. Предоставленные краткосрочные авансы 055 184 85

      9. Другая задолженность 057 7 7

C.IV. Краткосрочное финансовое имущество 058 179 168

      2. Счета в банках 060 179 168

D.I. Временное различение (стр.64+65+66) 063 38 0
D.I.  1. Расходы будущих периодов 064 38 0

 ИТОГО ПАССИВЫ (стр.68+86+119) 067 15 104 10 413
A. Собственный капитал (стр.69+73+79+82+85) 068 2 712 1 503
A.I. Уставный капитал 069 4 364 4 364

A.I.  1. Уставный капитал 070 4 364 4 364

A.II. Kапитальные фонды 073 0 -345

      3. Оценочные разн.по переоценке имущества и обязател. 076 0 -345

A.III. Резервныe и прочие фонды от прибыли (стр.80+81) 080 72 72

A.III.1. Законный резервный фонд/Неразделимый фонд 081 72 72

A.IV. Хозяйстевнный итог прошлых лет 083 1 160 -817

      2. Непогашенный убыток прошлых лет 085 -2 587 -817

      3. Прочие доходы от предыдущих лет 086 3 747 0

A.V. Хозяйственный итог текущего расчет.периода 087 -2 884 -1 770
B. Чужие источники (стр.87+92+103+115) 088 11 943 8 607
B.I. Резервы 089 62 56

      4. Прочие резервы 093 62 56

B.III. Краткосрочные обязательства 105 2 854 2 628

B.III.1. Обязательства по коммерческой деятельности 106 2 477 1 805

      5. Обязательства к персоналу 110 117 106

      6. Обязательства по соц.обеспечению и леч.страхованию 111 68 57

      7. Государство - налоговые обязательства и дотации 112 19 16

      8. Полученные краткосрочные авансы 113 137 273

     10. Оценочные счета - пассивные 115 29 18

     11. Другие обязательства 116 7 352

B.IV. Банковские кредиты и пособия 117 9 027 5 923

B.IV. 1. Банковские долгосрочные кредиты 118 3 557 1 495

      2. Банковские краткосрочные кредиты 119 5 470 4 427

C.I. Временное различение (стр.120+121) 121 450 303
C.I.  1. Затраты будущих периодов 122 450 303  

CZECH PRECISION FORGE a.s.

Отчет о прибылях и убытках 
(в тысячах Евро)
Период: 0114 - 1214
Предыдущий период:  0113  - 1213

Текущий расчет. 
период

Предыдущий 
период

II. Результаты деятельности 04 13 992,72 12 795,95
II.1. Выручка от реализации собственного товара и услуг 05 13 824,52 13 138,10
   2. Изменение состояния запасов собственной деятельн. 06 168,20 -342,15
     B. Расходы выработки 08 10 466,72 9 261,10
     B.1 Расходы материала и энергии 09 7 958,48 7 059,56
     B.2 Услуги 10 2 508,24 2 201,54
+ Добавленная стоимость (стр.03+04-08) 11 3 526,00 3 534,84
     C. Индивидуальные расходы 12 2 411,44 2 674,77
     C.1 Расходы на оплату труда 13 1 756,04 1 989,24
     C.3 Расходы по социал.обеспечению и лечеб.страхованию 15 597,53 631,73
     C.4 Социальные расходы 16 57,87 53,80
     D. Налоги и  сборы 17 14,15 21,86
     E. Амортизация долгосроч.нематер.и материал.имущества 18 764,82 710,62
III. Выручка от продажи долгосроч.имущества и материала 19 184,88 43,43
III.1. Выручка от продажи долгосрочного имущества 20 184,88 4,06
III.2. Выручка от продажи материала 21 0,00 39,37
    F. Остаточная стоимость прод.долгоср.имущества и мат. 22 178,87 0,00
    F.1 Остаточная стоимость проданного долгоср. имущества 23 178,87 0,00
     G. Измен.сост.резервов и корректир.под опер.деятельн. 25 32,82 -95,41
IV. Прочие операционные доходы 26 166,91 174,22
     H. Прочие операционные расходы 27 381,48 395,24
* Операционный хозяйственный итог 30 94,21 45,42
X. Процентный доход 42 0,82 0,02
     N. Процентный расход 43 166,79 180,62
XI. Прочие финансовые доходы 44 122,86 171,98
     O. Прочие финансовые расходы 45 2 935,40 1 807,00
* Финансовый хозяйственный итог 48 -2 978,50 -1 815,61
** Хозяйств.итог по стандарт.деятельности (53-54-55) 52 -2 884,29 -1 770,19
*** Хозяйств.итог за расчетный период (стр.52+58-59) 60 -2 884,29 -1 770,19
**** Хозяйственный итог до налогообложения (30+48+53-54 61 -2 884,29 -1 770,19  

 
 
 
 

 
 
 
 
Обменный курс: CZK/EUR: 27,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zdroj: interní dokument firmy CPF, a.s. 

 

 CZECH PRECISION FORGE a.s Годовой отчет за 2014 г. 

Экономические результаты в течение 2006 – 2014 гг. 

(в тысячах Евро) 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

Доходы всего 19 731 22 311 29 978 17 026 12 932 17 737 18 627 13 186 14 468 

Расходы всего 19 721 21 172 29 772 17 676 13 276 17 220 19 271 14 956 17 353 

Хозяйственный итог 10 1 139 205 -650 -344 517 -644 -1 770 -2 884 

Развитие выручек в течение 2006 – 2014 гг. 

(в тысячах EBPO) 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

Большая объемная штамповка 10 544 12 986 15 069 10 677 6 731 8 892 12 540 8 179 8 962 

Свободная ковка с обдиркой 2 141 3 029 4 587 2 929 1 530 2 439 2 147 1 822 2 270 

Свободная ковка 2 850 2 658 2 655 1 407 1 325 1 517 1 302 908 937 

Малая объемная штамповка 1 925 1 853 2 730 789 1 032 2 766 1 790 1 884 1 293 

Другие 554 568 1 172 1 609 394 511 525 345 361 

Всего 18 015 21 094 26 213 19 152 11 012 16 124 18 303 13 138 13 825 

Контакт: 

CZECH PRECISION FORGE a.s. 

Tылова 1/57 

301 00 г. Пльзень 

Чешская республика 

Коммерческий отдел - продаж 

dagmar.svecova@cpforge.com 



 
 

Příloha D  - Analytické členění účtu 501 – spotřeba materiálu 

Položka v manažerské 

výsledovce 

Analytický účet Název analytického účtu 

E101 501000 Suroviny a materiál v pořiz. 

cenách 

E101 501099 Materiál 

E101 501104 Materiál bronz a Cu slitiny 

E101 501106 Ingoty 

E101 501108 Kované tyče 

E101 501112 Ohrubované tyče 

E101 501114 Materiál válcovaný 

E101 501116 Materiál hliník 

E101 501118 Nehrubovaný blok 

E102 501020 Nákup náhradních dílů 

E102 501021 Nástroje na obrábění 

E102 501022 Náhradní díly 

E102 501080 Ochranné nápoje 

E102 501098 Dohadná položka režijní 

materiál 

E102 501100 Spotřeba materiálu – obaly, 

dráty 

E102 501102 Formovací materiál 

E102 501110 Normální nářadí 

E102 501111 Speciál tooling 

E102 501113 Brusivo 

E102 501120 Spotřeba ochranných pomůcek 

E102 501130 Spotřeba ostatního mater. – 

NC stroje 

E102 501140 Materiál na zápustky 

E102 501998 Interní zmetky 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů firmy, 2016 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha E – Účtová osnova –analytické členění účtů 

Číslo účtu Název účtu Číslo účtu Název účtu 

013100 Software 341000 Záloha na Daň z příjmů PO 

014000 Know-how 342000 Daň ze závislé činnosti 

021100 Budovy 342060 Employee tax 

021198 Dotace EU budovy 343000 Konsolidace DPH 

022050 Moving Die Shop 343112 DPH 22% - dovoz 

022060 Beche Rams and repair 343113 DPH 19% - dovoz 

022100 Samostatné movité věci 343117 DPH 15% tuzemsko 

022110 Zapustky owed by CPF for 

production 

343119 DPH 19% nákup 

022198 Dotace EU budovy 343121 DPH 5% tuzemsko 

022199 Dotace EU 343122 DPH22% tuzemsko 

041000 Pořízení nehmotného majetku 343210 DPH 5% výstup 

042000 Pořízení hmotného majetku 343219 DPH 19% výstup 

042001 Pořizovací náklady přemístění pil 343220 DPH 22% výstup 

042002 Pořizovací náklady karusel.pec b.3 343222 DPH 10% výstup 

042003 Pořizovací náklady šacht.pec 2 b.29 343619 DPH EU 19% vstup 

042004 Pořizovací náklady tryskač 343114 DPH 9% tuzemsko 

042006 Pořizovací náklady stěhování 

zápustkárny 

343110 DPH 20% dovoz 

042007 Generální oprava BECHE 35 343123 DPH nákup odpadu §92a 

042008 Pořizovací náklady tlumiče pro 
BECHE 

343519 DPH EU 19% výstup 

042010 IT camera-reader projects Kryl 343115 DPH 10% tuzemsko 

042011 Pec B29 P1434 343116 DPH 14% tuzemsko 

042012 Descaler 343120 DPH 20% nákup 

042013 CNC machine 343221 DPH 20% výstup 

051000 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 

343620 DPH EU 20% vstup 

073100 Accumulated deprecation 

SOFTWARE 

343223 DPH 21% výstup 

074100 Oprávky k ocenitelným právům 343621 DPH EU 21% vstup 

081100 Oprávky k budovám 345001 Silniční daň 

082060 Oprávky k samostatným - Beche 

rams 

345002 Daň z nemovitostí 

082100 Oprávky k samostatným věcem 

movitým 

346000 Projekt FR-TI1/493 (MPO ČR) dotace 

082110 Accumulated deprecation 

Zaupustky 

355001 Loan to V. Rada 

082999 Oprávky dohadná položka 355002 Loan to J. Levy 

111001 Pořízení materiálu 355003 Loan to M. Havlik 

112000 Materiál JIS Sklad 355004 Loan to H. Danziger 

112100 Sklad náhradních dílů 365000 Půjčky All Fin 

112200 Sklad materiálu pro zápustky 373000 Currency hedging per audit 

121000 Nedokončena výroba 378000 Neidentifikované platby - přeplatky 

122000 Polotovary vlastní výroby bloky 379000 Závazky k celnici 

123000 Hotové výrobky 381050 30% záloha na leasing 

213000 Ceniny 381100 Náklady příštích období 

221001 Hlavní bankovní účet VUB 11068 
111 0001 

383000 Výdaje pristich obdobi 

221002 VUB - VUB 383001 Dohadná položka energie 



 
 

Číslo účtu Název účtu Číslo účtu Název účtu 

221101 Kontokorent Česká spořitelna CZK 

1358012 

383002 Dohadná položka mzdy 

221102 Česká spořitelna EUR 1358282 383011 Dohadná položka úroky 

221103 Česká spořitelna USD 1486292 383012 Dohadná položka Usinor 

221104 Mzdový účet Česká spořitelna CZK 383060 Accrue external workers 

221105 Payroll Clearing Česká spořitelna 
CZK 3358702/0800 

383004 Maintenance accrual 

221107 CRMZB CZK 6116500100/4300 383005 Dohadná položka nájemné 

221106 účet CZK 3996202/0800 (pro 

grant) 

383006 Dohadná položka materiál ostatní 

221109 Česká spořitelna CZK 5851162 383007 Dohadná položka na dopravu 

221509 J&T 383061 Accrue Ko-operace 

221605 ABN CZK 383062 Dohadná položka na kvalitu 

221651 ABN EUR 383064 Reserve for modernization of open die forging 

221110 Termínovaný vklad ČS 383600 Accrued sales 

221108 Česká spořitelna EUR 

5215852/0800 

383601 HSW accruals 

231000 Short term loan less then 1 year 384000 Accrued expenses year end invoices not received 

231001 CS úvěr č. 2565/09 LCD (003305-
008) 

388100 Reserve for defects quality problems 

231002 CS Top Podnik Loan 9/2006 389000 Estiamted accrual 

231003 CS úvěr č. 2565/09 LCD (003305-

008) 

389001 Náklady minulého období 

231004 CS č. 1072/09/LCD, 003305-007 

(25.6.2009) 

391000 Opravné položky k pohledávkám - daňové 

231008 Úvěr Octavia 391001 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám 
daňové 

231010 CS Top Podnik Loan 3/2008 No. 

3305005 

391999 Opravné položky k pohledávkám - nedaňové 

231011 CS úvěr č. 2566/09 LCD (003305-

009) 

395000 Vnitřní zúčtování 

231012 CS úvěr č. 1991/10/LCD (003305-
010) 

395010 Petrol reimbursement 

231030 Úvěr Deutsche Leasing carosel pec 395020 Náhrady za telefony - zaměstnanci 

231031 Úvěr Deutsche Leasing aluminum 

pec 

395030 Payroll import adjustment account 

231013 CS úvěr č. 1042/11/LCD (003305-

013) 

411000 Zakladni kapital 

231032 Úvěr UniCredit Leasing 
1211400007 

413001 1st phase energy grant C02 reduction 

231033 CS 1312/12/LCD No. 3305-014 414000 Currency hedging per audit 

231034 CS 286/13/LCD No. 3305-015 419000 Změny základního kapitálu 

231035 CS 260/13/LCD No. 3305-016 421000 Zákonný rezervní fond 

231036 CS 1243/14/LCD No. 3305-020 423000 Dividendy 

261000 Penize na ceste 425000 Oprava výsledků hospodaření minulých let 

311000 Odběratelé 428000 Nerozdělený zisk z minulých let 2004 & 2005 

311001 Odběratelé od roku 2012 429000 Ztráty minulých období 

311100 Odběratelé - kurzový rozdíl 431010 2004, 2005 Profit 

311010 Ostatní krátkodobé pohledávky 451000 Rezervy na opravy 

314000 Zálohy dodavatelům 451001 Rezerva na budoucí reklamace 

314020 Kovárny - účet zápočtů 459001 Záloha na daň z příjmu PO 

315050 Payroll sent to GAP for processing 459002 Rezerva na budoucí reklamace 

315051 Payroll sent to "payroll account" 461000 CS Bankovní úvěry AR+Invenetory 

315100 Ostatní pohledávky 461001 CS Top Podnik Loan 9/2005 

321000 Dodavatelé 461002 CS Top Podnik Loan 9/2006 



 
 

Číslo účtu Název účtu Číslo účtu Název účtu 

321001 Dodavatelé od roku 2012 461003 CS EU Funds Bridge Loan 9/2006 

321007 S autoleasing 2 VW 11/2006 461004 CS č. 1072/09/LCD, 003305-007 (25.6.2009) 

321050 Dodavatelé 461005 CS Top Podnik 10/2006 čerpání úvěru - Inves 

321100 Dodavatelé - kurzové rozdíly 461007 S autoleasing 2 VW 11/2006 

324000 Zálohy od odběratelů 461008 Loan for Octavia 06/2007 

325000 Závazek z postoupené pohledávky 461010 CS Top Podnik Loan 3/2008 No. 3305005 

325015 Srážky odborům 461011 CS úvěr č. 2566/09 LCD (003305-009) 

331000 Zaměstnanci 461030 Úvěr Deutsche Leasing carosel pec 

331003 ESPP 461031 Úvěr Deutsche Leasing aluminum pec 

333001 Penzijní připojištění - II. pilíř 461032 Úvěr UniCredit Leasing 1211400007 

335000 Pohledávky za zaměstnanci 461033 CS 1312/12/LCD No. 3305-014 

335001 Pohledávky za zaměstnanci 461034 CS 286/13/LCD No. 3305-015 

333000 Payroll pension funds to pay 461035 CS 260/13/LCD No. 3305-016 

336000 Sickness Benefits 336 461036 CS 1243/14/LCD No. 3305-020 

336999 Payroll social tax to pay 461099 Accrue FX on Loan 

342099 Employee Payroll Tax Withheld 

Payroll Related 

473004 Atmos receivable penalty invoice explosion related 

342100 Daň srážková 473005 Atmos payable long term dispute explosion related 

336100 Sociální pojištění 473006 Atmos payable long term dispute wxplosion related 

336200 Zdravotní pojištění 473007 Atmos receivable penalty invoice explosion related 

    481000 Odložený daňový závazek 

 

 

 

501000 Suroviny a materiál v pořizovacích 

cenách 

524104 Sociální pojištění 2004 JM 

501020 Nakup nahradnich dilu 524109 Senior Manger Socail/Health 

501021 Nástroje pro obrábění 524200 Zdravotní pojištění 000 

501022 Náhradní díly 524202 Zdravotní pojištění 2004 AM 

501080 Ochranné nápoje 524203 Zdravotní pojištění 2004 OM 

501098 Dohadná položka režijní materiál 524204 Zdravotní pojištění 2004 JM 

501099 Dohadné položky v pořizovací ceně 
- materiál 

524209 Senior Manger Socail/Health 

501100 Spotřeba materiálu - obaly,dráty 524400 Projekt FR-TI1/493 

501102 Formovací materiál 527010 Náklady na rehabilitační péči a péči o zdraví zamě 

501104 mater. bronz a Cu slitiny 527100 Penzijní pojištění 

501106 Ingoty 527300 Stravenky daňově uznatelné 

501108 kované tyče 528000 Ostatní sociální výdaje - stravenky 

501112 ohrubované tyče 528001 Ochranné nápoje 

501110 Normální nářadí 528010 Meal Coupons invoice 

501111 Special tooling 528091 Náklady na rehabilitační péči pro zaměstnance nad 

501113 Brusivo 528200 Stravenky (dodanění) 

501114 Mater. válcovaný 528202 Kontrola ( THZ ) 

501116 mater. Hliník 528203 Kontrola ( THZ ) 

501118 nehrubovaný blok 19663 528204 Kontrola ( THZ ) 

501120 Spotřeba ochranných pomůcek 528209 Senior Manger Meanl Coupons 

501130 Spotřeba ostatního materiálu - NC 

stroje 

531011 Silniční daň placená v tuzemsku i v cizině. 

501140 Materiál na zápustky/Die Block 532011 Daň z nemovitostí 



 
 

Číslo účtu Název účtu Číslo účtu Název účtu 

501998 Interní zmetky 532030 Daň z elektřiny 

502001 Dohadné náklady na energie 538011 Darovací daň, daň dědická. 

502100 Spotřeba elektrické energie 538091 Ostatní daně a poplatky 

502200 Spořeba vody (pitná, užitková, 

tlaková, průmyslová 

541000 Zůstatková cena prodaného HIM a NIM 

502300 Spotřeba ostatní energie 542000 Zůstatková cena prodaného materiálu 

503010 Spořeba topné páry- teplo 543000 Dary 

503020 Spotřeba pracovní páry 544011 Pokuty a penále z odpovědnosti za vady tuzemské a 

503030 Spotřeba stlačeného vzduchu 545091 Ostatní pokuty a penále placené 

503040 Spotřeba zemního plynu+vzduch 548000 Ostatní provozní náklady daňový 

503050 Spotřeba zemního plynu 548015 DHIM (inventář) telefony 

503060 Spotřeba technických plynů 548016 Počítače, notebooky do 40 000,- Kč 

503070 Spotřeba všech druhů paliv, 
např.:uhlí, koksu, top 

548017 Kancel. elektrotechnika do 40,000CZK 

511000 Náklady na běžné provozní opravy 

neúčt. zak č. dru 

548018 Kancel. nábytek do 40,000 Kč 

511002 Náklady na měření přesnosti strojů, 

náklady na jej 

548020 Hardware tonery 

511005 Opravy a udržování DHIM 548025 Kuchyňská výbava 

511008 Opravy a udržování ostatního 
hmotného majetku 

548029 CLO customs 

511011 Udržování HIM 548030 Náhrady škod z odpovědnosti za vady tuzemské a za 

511012 383 Udržování HIM 548035 Náklady na likvidaci odpadů (stavební suť, odpadní 

511013 Čištění a mazání strojů 548040 Marketing in USA/Japan 

511014 Náklady na běžné opravy HIM 548055 Osobní mycí, čistící a desinfekční prostředky 

511115 Udrzba Keramic 548061 Auto Petrol 

511018 Náklady na opravy zápustek 548070 Software 

511400 Projekt FR-TI1/493 548071 Podpora softwaru a sítě 

512010 cestovné nad limit- tuzemské 548072 Ostatní hmotný majetek do 40 000,- Kč 

512015 cestovné nad limit- tuzemské - 

jakost 

548073 Ostatní elektronika do 40,000 

512035 Cestovné tuzemské do výše 

stanovené zák. 

548074 Ostatní vybavení kanceláře do 40,000 Kč 

512045 Cestovné zahraniční do výše 
stanovené zák. 

548075 Kancelářské potřeby 

512400 Projekt FR-TI1/493 548076 Ostatní režijní spotřební materiál 

513010 Reprezentace 548077 Kancelářské potřeby ESF 

513011 Reprezentace ESF 548080 Spotřeba pohonných hmot u pronajatých automobilů. 

518000 Jubilejní odměny a odměny za 25 

let zaměstnání v p 

548085 Spotřeba pohonných hmot, např.: benzín, nafta, maz 

518005 Marketing 548090 Spotřeba veškerého režijního materiálu na výrobu 

518006 Dohadné náklady marketing 548095 Spotřeba režijního materiálu určeného pro výchovné 

518015 Nábor zaměstnanců a náklady na 

výchovu žáků v cizí 

548105 Vadné výrobky opravitelné vnější tuzemské. 

518016 Trade Fair / Training 548110 Vadné výrobky opravitelné vnější zahraniční. 

518025 Nájemné - operativní leasing - auta 548115 Vadné výrobky vzniklé z nejasných obchodních 
podmí 

518030 Nájemné - ostatní (hm. majetku, 

lahví apod.) 

548120 Vícepráce na vadné výrobky neopravitelné 

518040 Nájemné za CAD/CAM 548121 Vícenáklady na přepravu 

518041 Nájemné informační systém 

Energis 

548125 Zpracovací náklady odběratele do okamžiku zjištění 

518045 Nájemné za pozemky, budovy a 
stavby,(VHD) 

548991 Reserve for defects quality problems 

518046 Dohadné náklady nájemné za 

pozemky 

548999 Ostatni provozni naklady 



 
 

Číslo účtu Název účtu Číslo účtu Název účtu 

518048 Rent for parking 549000 Škody a manka vzniklé z inventarizace 

518050 Nákladů za školení pracovníků 

podniku prováděné j 

551000 Účetní odpisy HIM -budovy a pozemky 

518055 Náklady na energetický audit 551010 Odpisy zlividovaného IM 

518060 Náklady na certifikaci a 
recertifikaci systému jak 

551999 Dohadné náklady oprávky 

518065 Náklady na certifikaci nebo 

schvalování výrobků. 

552000 Tvorba rezervy 

518070 Náklady na činnost externích 

zkušeben. 

558000 Opravné položky k pohledávkám - daňové 

518075 Náklady na externí inspekce a 
přejímky jakosti. 

559999 Opravné položky k pohledávkám - nedaňové 

518080 Náklady na externí kalibraci 

měřidel 

562000 Uroky 

518082 Accrue Ko-operace 562011 Úroky z úvěrů od bank a spořitelen. 

518083 Náklady na externí kooperace 

výkresy 

562021 Úroky z prodlení v placení dodavatelských faktur a 

518084 Náklady na externí kooperace - 
zápustky 

562081 Deutsche Leasing úroky 

518085 Náklady na externí kooperace. 562090 Nedaňové úroky All finance 

518087 Náklady na externí opracování 

materiálu 

562999 Dohadné náklady úroky 

518088 Náklady na externí tepelné 

zpracování 

563000 Kurzové ztráty 

518089 Náklady na externí kooperace - 
tryskání 

563001 Dohadná položka kuzové ztráty 

518090 Náklady na externí pracovníky 563011 Kurzové ztráty z pohledávek a závazků 

518091 Dohadné náklady na externí 

pracovníky 

563021 Kurzové ztráty při přepočtu valut, deviz, cenných 

518092 Náklady na externí pracovníky - 

brusiči 

568000 Bankovní poplatky 

518093 Náklady na externí pracovníky - 
kováři 

568010 Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnanců 

518094 Náklady na externí pracovníky - 

jeřábníci 

568021 Bankovní poplatky. 

518095 Náklady na obchodní propagaci 

podniku 

568060 CNC Finance leasing cost 

518096 Náklady na externí pracovníky - 
soustružníci 

568061 Finance charge blasting machine 

518097 Náklady na externí pracovníky - 

pilaři 

568065 Descaller Finance Charge 

518098 Náklady na externí pracovníky - 

frézař 

568081 Ostatní finanční náklady daňové. 

518099 Náklady na externí pracovníky - 
kalič 

568082 urok dodavatel 

518100 Náklady na poradenskou činnost při 
budování systém 

568090 Payroll small fee 

518103 INZERCE 568091 Ost. fin. nákl. nedaňové 

518105 Náklady na průzkum trhu 568092 Náklady bankovní záruky 

518106 Sporthotel Olympia - Bussines plan 

2005 

582091 Škody - materiál 

518110 Náklady na přepravu vadných 

výrobků vnějších 

582100 škoda za odcizený vůz 

518120 Náklady na služby podnikové 
ochrany a požárního út 

588000 Zaokrouhlovací rozdíly 

518125 Náklady na technický rozvoj 

ATMOS 

588011 Halířové rozdíly v platbách 

518130 Náklady na výchovné programy k 

jakosti. 

588400 Náklady spojené s výbuchem 

518135 Náklady spojené s likvidací HIM 591000 income tax 

518140 Náklady spojené s pronájmem 
systému JIS 

591001 Záloha na daň z příjmu 

518174 údržba automobilů (mytí, kola) 592000 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená 

518175 Úklidové práce 601010 Kování hliníkových slitin 

518180 Ostatní náklady nemateriální 

povahy - nedaňové 

601011 Volné výkovky z hliníku 



 
 

Číslo účtu Název účtu Číslo účtu Název účtu 

518195 Ostatní poradenství 601012 Kování hliníkových slitin zápustkové CZ 

518200 Ostatní přepravné (tuzemské) 601020 Kování měděných slitin 

518205 Ostatní výkony materiální povahy. 601021 Zap. 

engineering/documentation/programming/drawing 

518215 Pojistné 601022 Volné výkovky z Cu - tuzemsko 

518220 Právní poradenství 601040 Opracované volné výkovky 

518230 Přepravné externí (tuzemské) - 
silniční doprava 

601042 Zápustkové výkovky malé CZ 

518231 Dohadné náklady na externí 

dopravu 

601050 Výkovky ocelové zápustkové 

518232 Leasing strojů- pořizovací cena 601051 Výkovky nerezové volné 

518235 Přepravné externí (tuzemské) - 

železniční 

601052 Výkovky ocelové zápustkové velké CZ 

 

 

518237 Přemístění strojů 601060 Výkovky ocelové volné 

518238 Finanční poplatky za leasing 

vozidel 

601061 Opracované volné výkovky 

518239 Leasing vozidel - pořizovací cena 601062 Výkovky ocelové volné CZ 

518241 Car Rental 601070 Opracované zápustkové výkovky 

518250 Přepravné zahraniční 601071 Prodej výrobků 

518251 Přepravné interní - kooperace 601072 Opracované zápustkové výkovky 

518252 Přepravné spojené s likvidací 
odpadů 

601082 Volné výkovky z hliníku CZ 

518253 Ostatní služby nemateriální povahy 601101 Dobropisy za vadné výrobky - export 

518255 Účetní audit 601102 Dobropisy za vadné výrobky - tuzemsko 

518256 Účetnictví GAP 601900 Zápustka 

518265 Výkony mobilních operátorů 601901 Sales Accrual 

518270 Telekomunikační služby 602010 Kování - bez zakoupení materiálu 

518280 Služby spojené s odběry energii 602021 Zap.engineering/documentation/programming/drawin

g 

518300 Překladatelství 602031 Tržby za služby - VHD 

518301 Zajištění záv. stravování 602040 Tepelné zpracování 

518302 Poštovní služby 602059 Mimořádné výnosy -externí 

518303 Praní prádla 604080 Tržby z prodeje materiálu 

518304 Repropráce 611000 Nedokončená výroba ve standardních cenách 

518306 Práce celních deklarantů 611400 Projekt FR-TI1/493 

518307 Provize za zprostředkování 611001 Zapusty Nedokončená výroba ve standardních cenách 

518308 Deratizace, desinsekce,dezinfekce 612000 Změna stavu polotovarů vlastní výroby 

518442 VW leasing 1 passat 613000 Výrobky ve standardních cenách 

518443 Saw Leasing 613010 Products/In standard costs blocks 

518460 CNC leasing 613011 Depreciation blocks 

518461 Brinel 624000 Aktivace dlouhodobeho hmotneho majetku 

518465 Descaller leasing 641000 Tržby z prodeje HIM a NIM 

518466 splátka úvěr Deutsche Leasing - 

Ocelová paleta 

642000 Tržby z prodeje materiálu 

518467 italian manipulator 644998 Smluvní pokuty přijaté 

518468 Tryskací stroj leasing2007 644999 poplatek z prodlení neuhrazený - nedaňové 

518999 Nedaňové náklady 648001 Šrot 

521000 Základní mzda 000 648002 Šrot speciál 

521001 Prémie 000 648008 Tržby z prodeje náhradních dílů 

521099 Dohadné náklady mzdy 648010 Ostatní provozní výnosy 



 
 

Číslo účtu Název účtu Číslo účtu Název účtu 

521202 Mzdové náklady 2004 AM 648100 Pojistné plnění z odcizení vozu 

521203 Mzdové náklady 2004 OM 648331 Deductions from Employees For expenses 

521204 Mzdové náklady JM 648400 Dotace od estimated revenue 

521205 Mzdové nákl. Jack 648410 Dotace od Atmos invoice 

521206 Konzultanti/DPP/DPC 648900 Ostatní provozní výnosy nedaňové 

521208 Konzultanti/DPP/DPC 662000 Uroky 

521209 Senior Manger Salaries 662031 Přijaté úroky - terminované vklady - externí 

521302 Health? 663000 Kurzové zisky 

521303 Health 663011 Kurzové zisky z pohledávek a závazků 

521304 Health 668000 Audit adjustment - Bartos control 

521400 Projekt FR-TI1/493 688000 Cash co-opertiva realted to explosion 

524000 Náklady na sociální pojištění 688010 Zaokrouhlení 

524100 Sociální pojištění 000 odmena   

524102 Sociální pojištění 2004 AM 511400 Projekt FR-TI1/493 

524103 Sociální pojištění 2004 OM 512400 Projekt FR-TI1/493 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dokladů firmy, 2016 

 

 

 



Příloha F: Rozvaha k 31.12.2014

ROZVAHA

v plném rozsahu k Název, sídlo a IČ účetní jednotky

 31.12.2014 CZECH PRECISION FORGE a.s.

Tylova 1/57

301 00 Plzeň

Účetní období

2014 26700239

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ.    a AKTIVA                                                                                                                                    

b

řád.    č.      c Běžné účetní období

Minulé úč.období      Netto                                      

4

Brutto                            1
Korekce                                   

2
Netto                             3

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 605 716 251,47 190 348 202,29 415 368 049,18 286 365 677,09

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 456 819 092,71 189 480 834,53 267 338 258,18 173 666 316,48

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12) 004 108 530 655,83 3 954 076,83 104 576 579,00 165 303,00

B.I.   1. Zřizovací výdaje 005 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Software 007 2 726 058,83 1 398 676,83 1 327 382,00 165 303,00

4. Ocenitelná práva 008 105 595 997,00 2 555 400,00 103 040 597,00 0,00

5. Goodwill 009 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 208 600,00 0,00 208 600,00 0,00

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 348 288 436,88 185 526 757,70 162 761 679,18 173 501 013,48

B.II.   1. Pozemky 014 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Stavby 015 72 864 344,50 21 961 884,91 50 902 459,59 53 680 063,59

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 275 424 092,38 163 564 872,79 111 859 219,59 119 820 949,89

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 -0,00 0,00 -0,00 -0,00 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 147 863 500,45 867367,76 146 996 132,69 112 699 360,61

C.I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 80 529 017,79 0,00 80 529 017,79 70 435 773,77

C.I.   1. Materiál 033 28 288 644,50 0,00 28 288 644,50 22 820 949,70

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 52 240 373,29 0,00 52 240 373,29 47 614 824,07

3. Výrobky 035 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Zboží 037 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0,00 0,00 0,00 0,00

C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 151 376,00 0,00 151 376,00 119 780,00

C.II.  1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Pohledávky za společníky, čl.druž. a za účastníky sdružení 043 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Dohadné účty aktivní 045 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Jiné pohledávky 046 151 376,00 0,00 151 376,00 119 780,00

8. Odložená daňová pohledávka 047 0,00 0,00 0,00 0,00

C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 62 261 087,89 867 367,76 61 393 720,13 37 512 052,63

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 50 465 555,43 867 367,76 49 598 187,67 28 944 563,26

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Pohledávky za společníky, čl.druž.a za účastníky sdružení 052 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Stát – daňové pohledávky 054 6 556 988,00 0,00 6 556 988,00 6 052 428,00

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 5 048 279,07 0,00 5 048 279,07 2 333 795,98

8. Dohadné účty aktivní 056 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Jiné pohledávky 057 190 265,39 0,00 190 265,39 181 265,39

C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 4 922 018,77 0,00 4 922 018,77 4 631 754,21

C.IV. 1. Peníze 059 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Účty v bankách 060 4 922 018,77 0,00 4 922 018,77 4 631 754,21

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0,00 0,00 0,00 0,00

D.I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 1 033 658,31 0,00 1 033 658,31 0,00

D.I.   1. Náklady příštích období 064 1 033 658,31 0,00 1 033 658,31 0,00

2. Komplexní náklady příštích období 065 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Příjmy příštích období 066 0,00 0,00 0,00 0,00



Označ.       a PASIVA                                                                                                                                       

b

řád.       č.        

c

Stav v běžném účet. 

období                           5

Stav v minulém účet. 

období                               

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 +118) 067 415 368 049,18 286 365 677,09

A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 74 566 944,93 41 344 282,15

A.I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 120 000 000,00 120 000 000,00

A.I.   1. Základní kapitál 070 120 000 000,00 120 000 000,00

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0,00 0,00

3. Změny základního kapitálu 072 0,00 0,00

A.II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 0,00 -9 500 000,00 

A.II.   1. Emisní ážio 074 0,00 0,00

2. Ostatní kapitálové fondy 075 0,00 0,00

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0,00 -9 500 000,00 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 0,00 0,00

5. Rozdíly z přeměn společností 078 0,00 0,00

6.  Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 0,00 0,00

A.III. Fondy ze zisku (ř. 81 + 82) 080 1 980 407,80 1 980 407,80

A.III.  1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 081 1 980 407,80 1 980 407,80

2. Statutární a ostatní fondy 082 0,00 0,00

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 + 86) 083 31 904 471,35 -22 456 006,71 

A.IV.  1. Nerozdělený zisk minulých let 084 0,00 0,00

2. Neuhrazená ztráta minulých let 085 -71 136 125,65 -22 456 006,71 

3.  Jiný výsledek hospodaření z minulých let 086 103 040 597,00 0,00

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ 087 -79 317 934,22 -48 680 118,94 

B. Cizí zdroje (ř. 89 + 94 + 105 + 117) 088 328 432 214,25 236 684 742,94

B.I. Rezervy (ř. 90 až 93) 089 1 709 330,00 1 538 886,00

B.I.   1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 090 0,00 0,00

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 091 0,00 0,00

3. Rezerva na daň z příjmů 092 0,00 0,00

4. Ostatní rezervy 093 1 709 330,00 1 538 886,00

B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104) 094 0,00 0,00

B.II.   1. Závazky z obchodních vztahů 095 0,00 0,00

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 096 0,00 0,00

3. Závazky - podstatný vliv 097 0,00 0,00

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 098 0,00 0,00

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 099 0,00 0,00

6. Vydané dluhopisy 100 0,00 0,00

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 101 0,00 0,00

8. Dohadné účty pasivní 102 0,00 0,00

9. Jiné závazky 103 0,00 0,00

10. Odložený daňový závazek 104 0,00 0,00

B.III. Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116) 105 78 489 555,11 72 266 049,64

B.III.  1. Závazky z obchodních vztahů 106 68 107 326,34 49 641 833,60

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 107 0,00 0,00

3. Závazky - podstatný vliv 108 0,00 0,00

4. Závazky ke společníkům, čl.dr. a k účastníkům sdružení 109 0,00 0,00

5. Závazky k zaměstnancům 110 3 224 216,00 2 906 731,00

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 111 1 871 085,00 1 564 414,00

7. Stát – daňové závazky a dotace 112 528 696,00 447 793,00

8. Krátkodobé přijaté zálohy 113 3 777 172,77 7 512 421,04

9. Vydané dluhopisy 114 0,00 0,00

10. Dohadné účty pasivní 115 800 000,00 500 000,00

11. Jiné závazky 116 181 059,00 9 692 857,00

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120) 117 248 233 329,14 162 879 807,30

B.IV.  1. Bankovní úvěry dlouhodobé 118 97 819 297,67 41 126 090,00

2. Běžné bankovní úvěry 119 150 414 031,47 121 753 717,30

3. Krátkodobé finanční výpomoci 120 0,00 0,00

C.I. Časové rozlišení (ř. 122 + 123) 121 12 368 890,00 8 336 652,00

C.I.   1. Výdaje příštích období 122 12 368 890,00 8 336 652,00

2. Výnosy příštích období 123 0,00 0,00

Sestaveno dne: 26.2.2015

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: kovářství

Podpisový záznam:

Zdroj: interní dokument firmy CPF, a.s., 2016



Příloha G: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ 

v zjednodušeném rozsahu k Název, sídlo a IČ účetní jednotky

 31.12.2014 CZECH PRECISION FORGE a.s.

Tylova 1/57

301 00 Plzeň

Účetní období

2014 26700239

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Označ.         a TEXT                                                                                                                                       b číslo řádku             

c
Skutečnost v účetním období

sledovaném                                  

1

minulém                                  

2

I. Tržby za prodej zboží 01 0,00 0,00

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0,00 0,00

+ Obchodní marže (ř.01 - 02) 03 0,00 0,00

II. Výkony 04 384 799 906,82 351 888 525,75

B. Výkonová spotřeba 05 287 834 785,08 254 680 313,25

+ Přidaná hodnota (ř.03 + 04 - 05) 06 96 965 121,74 97 208 212,50

C. Osobní náklady 07 66 314 637,61 73 556 184,10

D. Daně a poplatky 08 389 001,00 601 143,00

E. Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku 09 21 032 561,76 19 541 939,97

III. Tržby z prodeje DM a materiálu 10 5 084 293,00 1 194 264,75

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 11 4 919 032,20 0,00

G. Změna stavu rezerv a opr.p. v prov.obl. a komp.nákl. p.obd. 12 902 579,02 -2 623 736,26 

IV. Ostatní provozní výnosy 13 4 589 941,35 4 791 125,27

H. Ostatní provozní náklady 14 10 490 673,16 10 869 010,46

V. Převod provozních výnosů 15 0,00 0,00

I. Převod provozních nákladů 16 0,00 0,00

* Provozní výsledek hospodaření            (ř06-07-08-09+10-11-12+13-14+15-16) 17 2 590 871,34 1 249 061,25

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 0,00 0,00

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0,00 0,00

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 0,00 0,00

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 0,00 0,00

K. Náklady z finančního majetku 22 0,00 0,00

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 0,00 0,00

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 0,00 0,00

M. Změna stavu rezerv a oprav.pol. ve finanční oblasti 25 0,00 0,00

X. Výnosové úroky 26 22 608,30 635,24

N. Nákladové úroky 27 4 586 770,83 4 966 920,64

XI. Ostatní finanční výnosy 28 3 378 748,12 4 729 481,02

O. Ostatní finanční náklady 29 80 723 395,78 49 692 379,26

XII. Převod finančních výnosů 30 0,00 0,00

P. Převod finančních nákladů 31 0,00 0,00

* Finanční výsledek hospodaření (ř18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-29+30-31) 32 -81 908 810,19 -49 929 183,64 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 0,00 0,00

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř17 + 32 - 33) 34 -79 317 938,85 -48 680 122,39 

XIII. Mimořádné výnosy 35 4,63 4,15

R. Mimořádné náklady 36 0,00 0,70

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 0,00 0,00

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř35 - 36 - 37) 38 4,63 3,45

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 0,00 0,00

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.34 + 38 - 39) 40 -79 317 934,22 -48 680 118,94 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.40 + 37 + 33) 41 -79 317 934,22 -48 680 118,94 

Sestaveno dne: 26.2.2015

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: kovářství

Podpisový záznam:

Zdroj: interní dokument firmy CPF, a.s., 2016



Abstrakt 

KOLÁŘOVÁ, Lenka. Analýza potřeb uživatelů účetních výkazů. Plzeň, 2016. 80 s. 

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 

Klíčová slova: účetnictví, uživatel, účetní výkazy, analýza potřeb, informace 

Bakalářská práce na téma „Analýza potřeb uživatelů účetních výkazů“ má za cíl analyzovat 

potřeby uživatelů účetních výkazů a vytvořit koncepty jejich informačních potřeb. Práce 

nejdříve rozebírá teoretické vymezení účetních jednotek dle kategorií, vysvětluje pojem 

účetnictví jeho funkce a cíle. Jsou identifikováni jednotliví uživatelé účetních výkazů, jejichž 

konkrétní informační potřeby jsou rozebrány v praktické části. Následuje určení druhu zdroje 

informací a odpovědného subjektu za dodání požadovaných informací. V závěru práce je 

okomentována potřeba finančních účetních výkazů nebo jiných druhů reportů pro různé 

uživatele účetních informací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

KOLÁŘOVÁ, Lenka. The Needs Analysis of Financial Statement Users. Plzeň, 2016. 80 s. 

Bachelor Thesis. University of West Bohemia. Faculty of Economics. 

Key words: accountancy, user, financial statements, needs analysis, information 

The aim of the Bachelor´s thesis “The Needs Analysis of Financial Statement Users” is to 

analyze the needs of financial statement users and establish the concepts of their information 

needs. The thesis discusses the theoretical definition of accounting units under categories, 

explains the accountancy, its functions and objectives. There are identified individual users of 

the financial statements in the thesis and their information needs are discussed in the practical 

part. After that the types of information sources and entities responsible for providing of 

information are identified. Finally, there is commented the necessity of financial reports and 

other types of reports for different users in the thesis.                  


