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Úvod

Zabezpeþit dlouhodobou prosperitu každé ¿rmy vyžaduje pravidelné investice do jejího rozvoje þi minimálnČ do obnovy stávajícího majetku a technologií. Bez nadsázky lze Ĝíci, že dobrá
investiþní politika je podmínkou pĜežití a rĤstu ¿rmy. Rozhodování o investicích, jejich volbČ,
zpĤsobu provádČní, ¿nancování, pĜípadnČ ukonþení nČjaké þinnosti, je záležitostí vlastníka,
neboĢ jde o rozhodování strategické a dlouhodobé. Vlastník se rozhoduje s podporou reportĤ,
které získává od pracovníkĤ investiþního controllingu, a je jistČ v zájmu obou stran, aby podkladové informace byly zpracovány co nejlépe a pĜitom aby poskytovaly vlastníkovi co nejjasnČjší
a nejpĜehlednČjší obrázek nutný pro další rozhodování.
Investice v podnikovém chápání nelze zužovat jen na kapitálové výdaje vČtšího rozsahu
nebo na nákupy urþené na obnovu potĜebného zaĜízení. Jde o kontinuální proces, ve kterém jsou
vyhledávány pĜíležitosti k efektivnímu umisĢování volných prostĜedkĤ, jsou vyhodnocovány
podle úþelu a cíle a následnČ je sledován a Ĝízen i proces realizace. Po ukonþení procesu jsou
znovu posuzovány efekty a jejich odchylky tak, aby se v dalších podobných pĜípadech mohlo
pozitivních vlivĤ využít, a naopak aby negativní mohly být vþas detekovány a eliminovány.
Co je tedy pĜesnČ obsahem investiþního controllingu?
Identi¿kovat potĜebu investování, vyhledávat možné investiþní projekty, kvanti¿kovat jejich parametry tak, aby bylo možné stanovit hodnotu investice, vybrat metodu, která odpovídá
úþelu a cíli investice, stanovit kritéria hodnocení, vyhodnotit výhodnosti investice, doporuþit
pĜijetí nebo zamítnutí, nalézt optimální a zároveĖ možný zpĤsob ¿nancování. V pĜípadČ pĜijetí
pak monitorovat prĤbČh investice, Ĝídit investiþní a provozní þásti s ohledem na maximalizaci
skuteþných pĜínosĤ a desinvestice. Pro dlouhodobou prosperitu celého podniku, vnímaného jako
soubor investic, je dĤležité provádČt i postaudity, jejichž závČry by se následnČ mČly promítat
do dalších podnikových investiþních projektĤ.
Publikace je výstupem Ĝešení výzkumného zámČru fakulty MSM 6138439905 s názvem
„Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptaþní procesy“.
Ke knize je možné si stáhnout na http://www.grada.cz/katalog/kniha/investicni-controlling_5762/stahuj/ pĜílohu v elektronické verzi.
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1 Pojem investice

Makroekonomické pojetí chápe investice jako „Aktiva, která nejsou urþena pro bezprostĜední
spotĜebu, ale jsou urþena pro užití ve výrobČ spotĜebních statkĤ nebo dalších kapitálových
statkĤ.“ (Synek, 2007)
V národohospodáĜském pojetí se rozlišují hrubé a þisté investice.
Hrubými investicemi se rozumí celková þástka uložená do investiþních statkĤ v celé ekonomice, zatímco þisté investice jsou tvoĜeny meziroþním pĜírĤstkem hodnoty investiþních statkĤ.
Investiþními statky jsou budovy, zaĜízení, stroje i know-how – to vše má sloužit k produkci
dalších statkĤ, aĢ už opČt výrobních (¿rma vyrábí tČžké stroje, které dodává další ¿rmČ do výrobního procesu) nebo spotĜebních.
PĜi omezeném množství kapitálu je zĜejmé, že jde o problém Ĝešení pomČru mezi spotĜebními
a investiþními statky – a to je spoleþné jak pro národohospodáĜské, tak pro podnikohospodáĜské pojetí.
Investice snižují momentální spotĜebu, zvyšují ale poptávku (jak po investiþních, tak po spotĜebních statcích), a tím i výrobu a poptávku po pracovní síle, þímž jsou zdrojem dlouhodobého
hospodáĜského rĤstu celé spoleþnosti.
Podnikové pojetí chápe investice:
•
•

buć v užším pojetí jako majetek, který není urþen ke spotĜebČ, ale je urþen k tvorbČ dalšího
majetku, a ten podnik pak prodává na trhu;
nebo v širším pojetí jako v souþasnosti obČtované prostĜedky na poĜízení majetku, který
bude dlouhodobČ pomáhat podniku pĜinášet vyšší užitky a v dĤsledku umožní získat i vyšší
¿nanþní efekty.

Každý podnik se musí zabývat Ĝešením problematiky investic, protože jsou základní otázkou jeho
pĜežití v delším období. Jednou poĜízené výrobní prostĜedky þasem zastarají – a to jak fyzicky
(opotĜebení), tak morálnČ (zastaralá, nemoderní technologie), proto je potĜeba provádČt investice
do nových i jen pro pouhé zachování þinnosti. VČtšina ¿rem ale navíc smČĜuje k dalšímu rĤstu
a rozvoji, proto pĜi rozšiĜování þinnosti pĜestávají staþit stávající kapacity a je tĜeba investovat
do poĜízení dalšího majetku.
Bez nadsázky lze konstatovat, že není ¿rma, která by se investiþní problematikou nezabývala.
KvalitnČ Ĝízený podnik systematicky budující dlouhodobou prosperitu by mČl mít dlouhodobé
vize, cíle a strategii – z Ĝízení investic vyvolaného potĜebou nebo pĜíležitostí se stává souvislý
a dlouhodobČ sledovaný a Ĝízený proces (= investiþní controlling).
K základním úkolĤm investiþního controllingu patĜí rozhodnutí o:
•
•
•
•
•

investici (ve smyslu investování nebo neinvestování prostĜedkĤ);
vhodném naþasování investice;
volbČ investice s rĤznými cíli;
volbČ investice se stejným cílem;
pokraþování investice v pĜípadČ problémĤ.
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Každý z tČchto úkolĤ má samozĜejmČ dílþí podúkoly a k dispozici Ĝadu nástrojĤ použitelných
jako podporu k rozhodování.
Investiþní controlling se zabývá podnikovými projekty, které:
•
•
•

mají dlouhodobČ zvýšit hodnotu podnikových aktiv;
jsou spojené s jednorázovým nebo krátkodobým výdajem vČtšího objemu prostĜedkĤ;
pĜinášejí pozitivní penČžní efekty v delším þasovém období.

O investicích zásadního rozsahu nebo nového obsahu de¿nitivnČ rozhoduje vlastník podniku, o nutných provozních investicích v rámci pĜedem daného investiþního rozpoþtu þasto pĜímo management.
V obou pĜípadech ale rozhodnutí probíhá na základČ podkladĤ, které mu musí být dodány povČĜeným oddČlením, což bývá þasto oddČlení ¿nanþní nebo controllingové.
Toto oddČlení by mČlo v oblasti investic prĤbČžnČ:
•
•
•

získávat potĜebné informace o možných investicích,
tyto informace kvali¿kovanČ vyhodnocovat,
pĜedávat kompetentní pĜehled o vlivu provedených investic na budoucnost podniku.

1.1

Klasiﬁkace investic

V úplném zaþátku procesu Ĝízení investice je tĜeba ho speci¿kovat, tak aby mu bylo možné pĜiĜadit kvanti¿kovatelné charakteristiky a aby mohla být stanovena metoda sledování a hodnocení
konkrétního investiþního projektu, popĜípadČ aby mohly být urþeny kritické hodnoty zamítnutí.
Investiþní projekty lze klasi¿kovat z mnoha hledisek.
Podle podnČtu k investicím na:
•

•

interní, vzniklé z podnikové potĜeby, která ale mĤže nabývat nČkolika podob:
– potĜeba úspor nákladĤ, obnovy nebo rozvoje z dĤvodu nedostateþné kapacity;
– potĜeba umístnČní kapitálových zdrojĤ vytvoĜených v minulých obdobích tak, aby byly
efektivnČ využívány;
externí, za úþelem:
– rozvoje, rĤstu – nové pĜíležitosti trhu, nabídky nových kontraktĤ, nových technologií;
– regulace slabých stránek – legislativnČ vynucené investice do ochrany životního prostĜedí
nebo bezpeþnosti práce.

Z hlediska zachycení v úþetnictví rozlišujeme investice na poĜízení:
•
•
•

dlouhodobého hmotného majetku (nové stavby, výrobní zaĜízení, dopravní prostĜedky, …);
dlouhodobého nehmotného majetku (licence, software, …);
dlouhodobého ¿nanþního majetku (vklady do investiþních spoleþností, dlouhodobé pĤjþky).
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Z úþetního pohledu není investicí poĜízení majetku, který má poĜizovací cenu nižší než 40 000 Kþ
u dlouhodobého hmotného majetku a nižší než 60 000 Kþ u dlouhodobého nehmotného majetku,
pĜiþemž doba používání musí být delší než jeden rok.1
Podle vztahu k rozvoji podniku rozlišujeme investice:
•
•
•

obnovovací (nutné k prosté reprodukci stávajícího výrobního zaĜízení);
rozvojové (vedoucí ke zvýšení stávající schopnosti podniku produkovat a prodávat výrobky
nebo služby);
regulatorní (musí být realizovány, aby podnik mohl dále fungovat napĜ. z hlediska nutnosti
pĜizpĤsobit se nové legislativní úpravČ).

Podle vzájemného vlivu více projektĤ rozlišujeme projekty na:
•

•
•

•

plnČ substituþní – vzájemnČ se vyluþující projekty – pĜijetí jednoho vyluþuje pĜijetí druhého,
a to pouze z podstaty investice, nikoli z nedostatku investiþních prostĜedkĤ pro oba projekty
(podnik potĜebuje novou výrobní linku a volí mezi dvČma dodavateli rĤzných linek);
zþásti substituþní neboli ekonomicky závislé, kdy mĤže dojít ve fázi prodeje „k boji o zákazníka“, který si vybírá právČ mezi tČmito produkty a volí jen jeden z nich;
nezávislé – mĤže (ale nemusí) být pĜijato více projektĤ najednou (projekt nákupu informaþního systému stavební ¿rmy nevyluþuje nákup nového jeĜábu), jejich pĜijetí a realizace mĤže
probČhnout soubČžnČ, ale spoleþné pĜijetí nepĜináší žádné synergické efekty;
komplementární – vzájemnČ se doplĖující projekty – pĜijetí jednoho projektu podporuje
pĜijetí druhého, efekty ze spoleþného provedení jsou vyšší, než kdyby investice byly provedeny nezávisle na sobČ. U tČchto projektĤ je tĜeba dbát na vazby vzájemnČ ovlivĖující se
(ne)úspČšnosti.

Podle vČcné náplnČ a jejího rozsahu je možné rozlišovat investice do:
•

•
•

•
•

•

1

nového výrobní zaĜízení – poĜízení nebo reprodukce hmotného statku, který bude sloužit
k produkci známého výrobku na známé trhy, cílem je obnova dosluhujícího zaĜízení nebo
úspora nákladĤ;
nového produktu – komplex aktivit, jejichž výstupem je realizace nového výrobku nebo
služby;
nové organizace – investice pĜedstavuje typ organizaþní zmČny, která se pĜímo nedotýká
produkce, ale jejímž výsledkem jsou kvalitativnČ lepší vztahy, informovanost, a tím i rychlejší
schopnost reakce na jakékoli problémy vyskytující se v organizaci (napĜ. inovace IC/IT );
nových trhĤ, tj. komplexu aktivit, jejichž cílem je zaujmout pozici na novém trhu;
nového okolí – akce mají za cíl pĜizpĤsobit se požadavkĤm mČnícího se okolí – aĢ už daným zákonnou úpravou (bezpeþnost práce, ochrana zdraví, záruþní doba, ochrana životního
prostĜedí) nebo novou spoleþenskou zmČnou (napĜ. mČnící se preference ve spotĜebČ – tlak
na úspornost spotĜebiþĤ);
nové ¿rmy – projekty koupČ ¿rmy v rámci rĤstu, rozšíĜení aktivit.

Zákon þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
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Typ investice pozdČji (viz kap. 3) ovlivní volbu metody, kterou ji budeme hodnotit, i kritéria
výbČru a zpĤsob Ĝízení investice. V pĜípadČ regulatorní investice asi nebude hlavním kritériem
¿nanþní zhodnocení, ale spíše nákladová kritéria, naopak u investice vyvolané pĜebytkem zdrojĤ
budeme spíš posuzovat relativní zhodnocení nebo vþasnou možnost vyvázání prostĜedkĤ pro
další investiþní pĜíležitosti.

1.2 Příprava a realizace investičních projektů
Vlastní pĜíprava k realizaci a následná realizace investiþních projektĤ je jednou ze základních
podmínek úspČchu v oblasti dlouhodobého strategického rozvoje podniku, a proto je tĜeba
vČnovat jí náležitou pozornost.
Celý investiþní proces si mĤžeme rozdČlit do þtyĜ základních fází:
1. PĜedinvestiþní se skládá z:
• identi¿kace projektĤ, jejímž cílem je nalézt potenciálnČ realizovatelné projekty, zjistit
jejich základní parametry úspČšnosti a na jejich základČ provést pĜedvýbČr;
• selekce projektĤ, jejímž cílem je na základČ velkého množství shromáždČných údajĤ
s vČtší pĜesností stanovit hodnotu projektĤ racionální metodikou;
• vyhodnocení a pĜípadné rozhodnutí o realizaci.
2. Investiþní – cílem je zabezpeþit podmínky pro úspČšný start investice.
3. Provozní – zabezpeþuje a Ĝídí vlastní provoz investice a pĜípadné reakce na nové podmínky.
4. Dezinvestice – zabývá se ukonþením provozu s minimálními náklady.
5. Postinvestiþní audit je etapou, která není pevnČ navázána na celý proces, ale její vþasné
a kvalitní provedení je v zájmu lepšího rozhodování a Ĝízení dalších podobných akcí.
CílĤm, postupĤm a nástrojĤm doporuþeným k používání v jednotlivých fázích se budeme podrobnČji vČnovat v dalších kapitolách.

1.3 Úloha controllingu v investičním procesu
Vlastní rozhodování o investicích je plnČ v rukou vlastníka, popĜípadČ (podle rozsahu a rozdČlených pravomocí v konkrétní ¿rmČ) povČĜeného manažera – a ti za rozhodování také nesou
odpovČdnost. Controller nikdy pĜímo nerozhoduje, ale podstatným zpĤsobem se na podpoĜe
rozhodování podílí kvalitou a zpracováním informací.
Musí zajistit:
•
•
•

správné informace,
zpracované správným zpĤsobem (s ohledem na jednotlivé investiþní fáze)
a ve správný þas.

Cílem investiþního controllingu je podpora procesĤ Ĝízení a rozhodování na všech hierarchických
úrovních podniku v prĤbČhu celého investiþního procesu. PĜevládající procesy v jednotlivých
fázích investiþního procesu je možné sledovat na obr. 1.1.
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Obr. 1.1 Intenzita podnikových þinností v jednotlivých etapách investiþního procesu

V pĜedinvestiþní fázi jde pĜedevším o inicializaþní procesy (hledání vhodné investice, základní charakteristiky), s postupem fáze k výbČru varianty nastupují více plánovací procesy (vyjádĜení, nejþastČji penČžní, nákladĤ a užitkĤ investice v dlouhodobém horizontu). Aktivita procesĤ se
snižuje v prĤbČhu samotného zavádČní investice (plány nákupu dlouhodobého majetku a zajištČní
ostatních výrobních faktorĤ) a pĜi provozu je nahrazena spíše provádČcími a Ĝídícími procesy
taktického a operativního charakteru (zásobování, platby, koordinace þinností). PĜed závČreþnou
dezinvesticí je aktivita ostatních procesĤ opČt potlaþena a zastoupena plánováním ukonþení
(dezinvesticí). Postaudit probíhá nezávisle na ukonþeném investiþním projektu a jeho podstatou
je analýza a porovnání pĤvodních plánĤ, upravených plánĤ a skuteþnosti, vlivu podniku a okolí
a nalezení pĜíþin odchylek, které by se v budoucnu mohly opakovat.
Controlling investic je ústĜední þástí podnikového plánování a dotýká se jak plánování
v dlouhodobém horizontu, tak krátkodobých operativních plánĤ. Controlling nemĤže sloužit
jen k samotnému plánování a vyhodnocování, ale musí být souþástí tvorby metodiky a rámcĤ
hodnocení celého investiþního procesu tak, aby probíhalo v souladu s podnikovými cíli.

1.4 Základní funkce controllingu investic
V zúženém pojetí lze Ĝíci, že základní funkcí controllingu je poskytovat odpovídající informace,
zpracované jednoduše, pĜehlednČ, s rozlišením pro rĤzné úrovnČ rozhodování vlastníkĤ nebo
manažerĤ. Jde o jakýsi ¿ltr, mlýnek na maso, který semele, setĜídí a zpracuje veškeré vstupy
do jednoduchých, ale kvali¿kovaných výstupĤ v pĜímé souvislosti s cíli na dané úrovni Ĝízení.
Dobré reporty jsou však jen špiþkou ledovce – aby mohly vzniknout, musí controlling plnit
prĤbČžnČ ještČ metodické a koordinaþní funkce; výsledkem je servis pro rozhodování.

18 / Investiční controlling

V oblasti metodické je podmínkou:
•

výstavba smČrnic a postupu pĜi rozhodovacím procesu (nezávisle na konkrétní investici):
– rámcovČ – schémata a postupy pro opakované þinnosti,
– de¿nice a doporuþení používaných metod,
– nastavení systémĤ vþasného varování.

V oblasti koordinaþní je podmínkou:
•
•

organizace a koordinace procesĤ (souvislost þinností, þasu a ¿nanþních tokĤ) ve všech fázích,
s dĤrazem na pĜípravnou,
zajištČní komplexního sbČru systému datové základny (prĤbČžnČ) potĜebné pro další zpracování kvalitních podkladĤ manažerského rozhodování.

Kvalitní plnČní funkcí controllingu v oblasti metodické a koordinaþní je pouze pĜedpokladem
vzniku ne jedné kvalitní zprávy, ale dlouhodobČ vyváženého reportingu pro všechny oblasti
Ĝízení podniku a na všech potĜebných úrovních.
V oblasti servisu pro rozhodování by mČl controlling poskytnout:
•

•
•

•

plánování (zejména v pĜedinvestiþní fázi):
– tvorba plánĤ,
– rozpracování dílþích plánĤ a jejich koordinace,
– korekce plánĤ na základČ nových informací,
– rozpoþtování, kontrola vázanosti kapitálu (i v prĤbČhu investice),
zpracování výstupĤ pro podporu rozhodování managementu nebo vlastníka o dalším postupu
(zejména v pĜedinvestiþní fázi);
kontrola (zejména v provozní a postinvestiþní fázi):
– stanovení rozsahu a typu kontroly plánĤ,
– identi¿kace klíþových sledovaných veliþin,
– vyhodnocení odchylek tČchto veliþin,
– oznaþení pĜíþin odchylek,
– opatĜení k prevenci odchylek,
postaudit.

1.5 Reporting
Controlling bývá þasto ve všech oblastech, nejen investiþní, zužován na reporting, tj. na vypracování výstupní zprávy. Controlling není jen pouhé zpracování dat a jejich prezentace pĜíjemcĤm
informací. Zahrnuje i vyprojektování vhodné informaþní základny a relevantního hodnoticího
a navigaþního systému. Ani reporting nelze zúžit na pouhou distribuci informací. Jeho tČžištČm
sice zĤstává vypracování zprávy, což je jedna ze souþástí controllingového procesu, sice nezbytná, ale nikoli jediná nebo koneþná, jak bývá þasto chápáno.
Každá zpráva je východiskem dalšího rozhodovacího procesu (jinak bylo její zpracování
zbyteþné), který je opČt Ĝízen a monitorován a informace z nČj vstupují do dalších zpráv a dalších
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rozhodování. Reporting ani controlling rozhodnČ není þinností jednorázovou nebo nárazovou,
ale systematickou a prĤbČžnou, provázanou zpČtnými a dopĜednými vazbami.
Aby bylo dosaženo vysoké vypovídací schopnosti, je nutné vždy urþit již v oblasti metodické
(Mikovcová, Scholleová, 2002):
1. potĜebné údaje pro zpracování,
2. metodiku zpracování,
3. rozsah, strukturu a formu výstupĤ:
• z hlediska dat,
• z hlediska doporuþení.
Škála poskytovaných informací by mČla mít rozsah, strukturu a formu pĜizpĤsobenou cílovému
pĜíjemci – podle jeho:
•
•
•

pozice v managementu,
odbornosti,
þasových intervalĤ zpracování.

Zdrojem potĜebných dat a podpĤrným prostĜedkem pro zpracování by mČl být informaþní systém podniku. Systém Ĝízení v každé spoleþnosti vyžaduje pro pĜijímání správných a vþasných
rozhodnutí dostatek odpovídajících informací. Informace, se kterými se v bČžné podnikové praxi
pracuje, nejsou svou strukturou pro tato rozhodování dostaþující. Ve vČtšinČ pĜípadĤ se jedná
o þistČ úþetní, nebo naopak ryze výrobní pohled na þinnost ¿rmy. PotĜeba mít k dispozici provázané komplexní informace ze všech oblastí þinnosti ¿rmy a využívat je jak pro operativní, tak pro
strategické Ĝízení, vyvolala nutnost vzniku a rozvoje nadstavbových manažerských informaþních
systémĤ (IS). Speciálním pĜípadem nadstavbového IS je controllingový informaþní systém.
Controllingový informaþní systém neslouží jako pouhý nástroj zobrazování dat, která již ve
stejné struktuĜe existují v základním informaþním systému spoleþnosti pro standardní potĜeby
úþetní a provozní evidence, ale transformuje je do podoby controllingových kategorií. Tím
umožĖuje vytváĜet rĤzné pohledy na ekonomickou skuteþnost z pohledu výsledkĤ a zodpovČdnosti za výsledky.
Obr. 1.2 ukazuje vazbu controllingového systému na bČžné provozní, základní informaþní
systémy.
Controllingový systém poskytuje kvalitní servis jen tehdy, jde-li o pevnČ postavenou a po
všech stránkách vyváženou stavbu. PĜedstavme si ho jako dĤm, jehož základy jsou tvoĜeny
vlastní þinností podniku, pochopitelnČ ovlivnČnou okolím. O této þinnosti získáváme informace
(základní dveĜe domu) z úþetnictví, ale i informace provozního charakteru, z rĤzných úsekĤ –
mohou to být hodiny prostojĤ zpĤsobené absencí, poruchami nebo špatnou koordinací procesĤ,
zmetkovitost, reklamace, práce se zásobami, … Všechny informace jsou nadále zpracovávány již
podle controllingových algoritmĤ, které jsou de¿novány v metodické þásti a vytyþují priority – co
a v jakých souvislostech se sleduje. Za tímto úþelem je tĜeba základní informaþní toky doplnit
dalšími vstupy – mohou to být pĜevodní tabulky mezi výrobky téhož typu, ale starší a nové
verze, kalkulaþní pĜiĜazení k procesĤm, pĜevody mezi technickými a korunovými sledovanými
veliþinami, tabulky hierarchie odpovČdností apod.
Je tĜeba najít rovnováhu mezi informacemi, které jsou k dispozici, a tČmi, které jsou skuteþnČ
potĜebné (tj. informace objektivnČ nutné ke splnČní daných úkolĤ). Ideální by bylo, kdybychom
vždy potĜebovali a umČli zpracovat právČ ty informace, které informaþní základna poskytuje.

-
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Obr. 1.2 Vazby controllingového informaþního systému (upraveno podle Mohelská, 2005)

Skuteþnost však vypadá daleko prozaiþtČji. I když se podaĜí sladit skuteþnou potĜebu informací
s požadavky na jejich získání, pĜesto je k dispozici nadbytek irelevantních informací.
Na základČ potĜebných (nikoli všech) informací probíhá s využitím controllingových nástrojĤ a principĤ nepĜetržitý proces plánování, vyhodnocování výsledkĤ a modelování budoucích
možností a jejich dopadĤ jak na plánování, tak srovnávání. Možnost sestavovat komplexní
provázaný plán jako odraz dlouhodobého a následnČ i krátkodobého pohledu na budoucí vývoj
spoleþnosti by mČla být samozĜejmou souþástí takového systému. Pro zabezpeþení podpory všech
controllingových funkcí v rámci systému Ĝízení je tĜeba, aby tento nástroj umožĖoval modelování
dopadu pĜedpokládaných opatĜení (investiþních zámČrĤ, strategií ¿nancování, marketingových
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Obr. 1.3 Vztah informaþních zdrojĤ zpracovávaných pĜi reportingu

Pojem investice / 21

strategií apod.) na celo¿remní výsledky hospodaĜení tak, aby uživatel mohl již skuteþnost využít
jako výchozí bod pro své projekty. Cílem controllingového informaþního systému není pouze
poskytovat zrcadlo minulosti a souþasnosti, ale prĤbČžnČ porovnávat s cíli ¿rmy, které se odráží
v rĤzných úrovních plánu, a to tak, aby mohly fungovat jako systém vþasné výstrahy pro reakci
pĜi zaznamenaných odchylkách.
Nadstavba de¿nuje, v jakém þase, struktuĜe, pro koho a kdy se zpracované informace reportují.
Výstupy sledované v rámci controllingového informaþního systému a sloužící pro vnitĜní
potĜebu, pro Ĝízení ¿rmy z pozice managementu je vhodné strukturovat podle cílových uživatelĤ.
Top management zajímají agregovaná data, která charakterizují vývoj celé ¿rmy za sledované období, s možností dalšího rozpadu do vČtšího detailu, v pĜípadČ potĜeby s možností vyhodnocovat pĜíþiny vzniku problémĤ, napĜ. rĤstu hodnoty, vývoje rentability ve vazbČ na ziskovost a zadluženost.
Na nižších úrovních Ĝízení jsou z analyticko-operativního pohledu vyhodnocovány napĜ. detailní informace o vývoji prodeje dle výrobkové a regionální segmentace, spotĜeby nákladĤ
na jednotlivé produkty, spotĜeby nákladĤ na konkrétních odpovČdnostních stĜediscích v rámci
organizaþní struktury apod.
StejnČ jako se mraky kouĜe jen tak nerozpouštČjí v atmosféĜe, tak ani v podniku by se oblaka
reportovaných zpráv nemČla jen tak rozpustit, ale mČla by být použita k dalšímu rozhodnutí,
jehož dĤsledky se projeví v základech domu, ¿nanþnČ vstupují pak do úþetnictví nebo provozních
informací, ty jsou controllingovČ zpracovány…

Nejčastější problémy reportingu
Controllingový informaþní systém zavádČný ve výše popsaném rozmČru vyžaduje spolupráci
ekonomických odborníkĤ a informatikĤ na stranČ implementátora a sladČní s konkrétními požadavky uživatele, tzn. že vyžaduje uzpĤsobit Ĝešení zcela potĜebám Ĝízení dané ¿rmy.
Je-li tato zásada porušena už v pĜípravČ výstavby, controllingový systém se zhroutí jako domeþek z karet. Jak poznáme hroucení nemateriálního systému a jaké jsou jeho nejþastČjší pĜíþiny?
Informaþní systém, resp. jeho výstupy by mČly být produktem pro cílového uživatele –
v našem pĜípadČ je to manažer pĜíslušné úrovnČ. Je nutné vnímat ho jako zákazníka, který chce
kvalitní informaþní servis, tzn. požadované informace ve srozumitelné formČ.
Co tedy oþekává? Nikoli maximální obsažnost, podrobnou analýzu na 100 stranách, ale
výstižnou zprávu, kde pĜemíra þísel neznemožĖuje jejich þitelnost a pĜehlednost. ZároveĖ ale
ví, že kdykoli bude v nČjaké oblasti chtít podrobnČjší výstup, je možné ho vygenerovat také.
Vrcholným výstupem, urþitou špiþkou ledovce by mČlo být omezené množství dat, která
mohou vést k pĜijetí opatĜení a k dalšímu rozhodovacímu procesu. NicménČ þasto je metodika
zpracování dat paradoxnČ postavena naopak – výstupem je širší spektrum dat, než bylo na vstupu,
a tudíž není možné tyto informace k rozhodování bez dalšího zpracování využít.
Controller by si tedy již pĜi tvorbČ metodiky mČl uvČdomit, že byĢ jsou mnohá þísla velmi
zajímavá, cílem zprávy není odpadkový koš, kde nutnČ musí vysoce obsažné, leþ nepĜehledné
tabulky skonþit, ani manažer s kalkulaþkou v ruce, který provádí vlastní výpoþty.
Jednou ze slabých stránek informaþních systémĤ je situace, kdy se zpracovávají výkazy
zbyteþnČ, resp. jen proto, že existuje povinnost tyto výkazy vytváĜet, popĜ. se jedná o urþitou
setrvaþnost podnikového výkaznictví, aniž se výkazy používají.
Dalo by se Ĝíci, že tvorba efektivních výstupĤ je výsledkem kvalitní komunikace mezi manažery a controllery. V okamžiku, kdy controller nedostává zpČtnou vazbu, pĜíslušný manažer
s ním nekomunikuje, má velmi jednoduchý nástroj, jak zjistit, zda místo zpráv nevytváĜí papíry
do sbČru. Staþí pozdržet pravidelnou zprávu – nebude-li se po ní nikdo shánČt, pravdČpodobnČ
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nebyla tou správnou podporou rozhodování a je þas zaþít diskutovat a vytváĜet lépe nastavený
informaþní systém.

Shrnutí
Investice jsou nepostradatelné pro perspektivu pĜežití a úspČchu každé ¿rmy. Rozumíme
jimi jednorázové nebo krátkodobé obČtování prostĜedkĤ, které mohly být v souþasnosti
použity na spotĜebu za úþelem získání pĜínosĤ v dlouhodobČjším þasovém horizontu.
Základní fáze investiþního procesu jsou – pĜedinvestiþní, investiþní, provozní i dezinvestiþní vþetnČ nezbytného postauditu.
Úlohou controllingu investic je poskytovat informaþní servis pro rozhodování o investicích a Ĝízení celého investiþního procesu za použití vhodných nástrojĤ, které se
v jednotlivých fázích investiþního procesu liší. Pro dlouhodobou prosperitu by informaþní
toky nemČly být jednorázovou záležitostí, ale souþástí prĤbČžnČ pracujícího podnikového
controllingového informaþního systému, na jehož vybudování se controlleĜi podílejí
zejména metodickým nastavením.

Příklady k samostatnému řešení
Příklad 1
Zařaďte popsané investice do klasiﬁkačního rámce z kap. 1.
a) Knihař Jan Vazba potřebuje koupit novou laminovačku, protože ji dosud neměl a stálí
zákazníci, kteří přicházejí kvůli kopiím, se často ptají, zda by jim mohl kopii důležité
listiny také zalaminovat.
b) Paní Vazbová navrhuje využít přebytku prostředků, půjčit si a koupit bývalé knihařství
ve vedlejší čtvrti, a tím rozšířit podnikání.
c) Kopčič, důvěrný přítel rodiny, radí – „Kupte si laminovačku, ta se hodí, na další krám
bych se teď vykašlal, nebude tolik zákazníků, ale jestli nevíte, co s prachama, tak byste
si mohli koupit nějaký počítač a software a udělat si tady trošku pořádek v evidenci –
takhle to dál nejde – nástěnka a tisíc papírů a všechny dodáky v krabici od bot… No
a zbytek mi půjčte, sepíšeme smlouvu, stanete se podílníky v mojí nové ﬁrmě a já vám
peníze zhodnotím za rok o 20 %, mám teď něco rozjetého…“

Příklad 2
Souhlasíte?
A. Koupě technologie, která ﬁltruje odpad z ﬁrmy, není investicí, ale jen výdajem peněz.
B. Investicí je každé umístění vlastního kapitálu.
C. Nákup mobilních telefonů pro pracovníky středního managementu není investicí, protože nelze měřit budoucí peněžní přínosy.
D. Pořízení dlouhodobého majetku, u kterého se předpokládá, že se bude podílet na tvorbě
budoucích peněžních přínosů, je investicí.
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Příklad 3
Rozhodněte, jaký je vzájemný vztah popsaných investic:
Firma Strojspol rozhoduje o rozšíření výroby o 100 mil. kusů součástek ročně a vybírá
výrobní zařízení s potřebnou kapacitou. Rozhoduje se mezi stroji uvedenými i s charakteristikami v tabulce. Komentujte vzájemný vztah mezi investicemi.
Stroj

Kapacita (mil. kusů)

Cena (mil. Kč)

Roční provozní náklady (mil. Kč)

AB

100

2,5

1,2

CD

110

3

1

EF

120

3

1

GH

50

1

0,5

IJ

60

1,5

0,5

Všechny stroje v nabídce slouží k výrobě požadovaných součástek.

Příklad 4
Souhlasíte?
A. Úkolem controllera je spočítat, co mu manažer zadá.
B. Ke zpracování všech podkladů pro controlling investic stačí zprávy běžně dostupné
z účetnictví.

