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Výkonní manažeři jsou v současné době v nezáviděníhodné situaci. Denně je 
pronásledují Jobovy zvěsti – klesá spotřebitelská poptávka… zvyšuje se tlak 
na snižování nákladů… ubývá zakázek a klesají příjmy… personální náklady 
neodpovídají tržbám… 

V nejnovějším vydání časopisu Horizonty 
jsme se proto logicky zaměřili na to, jak 
v době krize řídit hotovost, zefektivnit 
výrobu a firemní procesy a redukovat 
personální náklady.

Může na řízení hotovosti vaše společnost 
zbohatnout? Bohužel ne, ale může 
uvolnit kapitál a zabezpečit budoucnost 
v nejistých časech. Když zpomaluje 
ekonomika, peněžní prostředky mohou 
přinést rozhodující konkurenční výhodu, 
neboť firmy nemusejí dělat věci, které 
firmy obyčejně dělají, když se začnou 
obávat recese – krátit výdaje na výzkum 
a vývoj, snižovat marketingové rozpočty 
nebo dokonce propouštět zaměstnance. 
Významným zdrojem peněžních 
prostředků je pracovní kapitál. Moderní 
přístupy k jeho řízení by se měly stát 
základem pro efektivní řízení 
vnitrofiremních toků finančních 
prostředků a jedním z hlavních úkolů 
finančního managementu.

Provoz a výroba představují nejnákladnější 
procesy ve firmě, a proto jsou první 
na řadě, když se hledají úspory. Zde 
mohou výrazně pomoci principy štíhlé 
výroby, které zavedla a v podnikatelském 
světě proslavila firma Toyota. Stále je to 
systém, který lze s obměnami aplikovat 
prakticky ve všech oblastech podnikání. 
Manažeři jsou pak velmi (příjemně) 
překvapeni, jakých výsledků lze dosáhnout 
– zvýšení kapacity, zkrácení doby 
realizace nebo zvýšení obrátky zásob 
v řádech desítek procent.

Nemine den, aby média neinformovala 
o tom, že se určitá firma rozhodla 
hromadně propouštět. Vzhledem k objemu 
prostředků, které spotřebovává, patří 
personální oblast mezi prioritní cíle, 
na něž se manažeři při hledání rychlých 
úspor zaměřují. Je to ale velmi citlivá 
záležitost a nevyplatí se k ní přistupovat 
unáhleně a bez předchozí pečlivé analýzy. 
V době prosperity a boomu mají totiž 
firmy tendenci nesledovat pečlivě své 
personální náklady. O to důsledněji se 
proto na ně musí zaměřit v době krize 
a racionálně využít potenciály úspor, 
které se zde nacházejí.

Krize je příležitostí podívat se podrobně 
na firemní procesy a struktury a položit 
si základní otázky. Fungují správně? 
Přinášejí nám užitek? Vynakládáme 
na ně prostředky účelně? Jednu 
z takových bohužel opomíjených oblastí 
představují data, respektive jejich 
správa, využívání a ochrana. Kvalitní 
data znamenají kvalitní informace, 
na jejichž základě lze dělat kvalitní 
a správná krátkodobá i strategická 
rozhodnutí. A to je především v době 
krize neocenitelná konkurenční výhoda. 

Může se zdát, že poslední dvě témata 
březnových Horizontů ne zcela zapadají 
do aktuálních debat o úsporách, hotovosti, 
zeštíhlování a redukcích. Opak je ovšem 
pravdou. Ekonomická krize v České 
republice nepostihne jen výrobní podniky, 
developery nebo finanční instituce. 
Pravděpodobně zasáhne také oblast 

cestovního ruchu, volnočasových 
a rekreačních aktivit. V minulém roce 
jsme provedli unikátní studii o tom, jak 
se v České republice provozují multifunkční 
haly, arény a zimní stadiony, v níž jsme 
se snažili poukázat na některé 
problematické oblasti v jejich řízení 
a financování. Jistě bude proto zajímavé, 
jak se tento segment s krizí vyrovná. 

Krize nutí nejen k racionalizačním 
a úsporným opatřením. Je i příležitostí, 
abychom se zamysleli nad novými 
obchodními modely, podnikatelskými 
příležitostmi a globálními trendy. Není 
pochyb, že jedním z klíčových témat 
21. století budou životní prostředí, boj 
proti oteplování, hledání alternativních 
zdrojů energie a společenská 
odpovědnost obecně. Je si toho vědoma 
nejen nová americká administrativa 
v čele s Barackem Obamou, pochopil 
to nejen automobilový průmysl, ale 
také většina společností, které 
představují špičky ve svém oboru. 
Dobře vědí, že společenská odpovědnost 
stále více ovlivňuje úspěšnost jejich 
hospodaření, zvyšuje hodnotu pro 
akcionáře, zefektivňuje řízení 
podnikatelských rizik a posiluje  
jejich image. 

Na závěr bych vás chtěla upozornit 
na zajímavou sérii Mastering management: 
managing in a downturn, která vycházela 
v lednu a únoru 2009 jako příloha 
v nejznámějším světovém ekonomickém 
deníku Financial Times, a na které se 
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„Krize nutí nejen k racionalizačním a úsporným 
opatřením. Je i příležitostí, abychom se zamysleli 
nad novými obchodními modely, podnikatelskými 
příležitostmi a globálními trendy“.

podílely členské společnosti celosvětové 
sítě KPMG. Najdete v nich celou řadu 
analýz a návodů, jak postupovat 
v současné ekonomické krizi a jak se 
úspěšně vyrovnat s jejími dopady. 
Odkaz naleznete na našich webových 
stránkách www.kpmg.cz. 

V čínském písmu pojem krize znázorňují 
dva znaky – riziko a příležitost.  
Berme proto i současnou krizi, která naplno 
vtrhla do České republiky, nejen jako 
výzvu k úsporným a racionalizačním 
opatřením, ale také jako příležitost ke  
kritické analýze, kam naše podnikání míří 
a zda obstojí tváří tvář výzvám 21. století. 

Přeji vám příjemný čtenářský zážitek!
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1 The importance of preserving cash in a downturn. Insights from 2008 research into cash and working capital management, KPMG International 2008.
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Tak jako se mění vnější podmínky 
podnikání, mění se i pohled na finanční 
řízení podniků. V situaci zpomalujícího 
se ekonomického růstu a postupující 
finanční krize se firmy dostávají pod tlak 
v podobě ztíženého přístupu k finančním 
prostředkům a následného zhoršování 
ukazatelů likvidity a produktivity. 
Pokud se možnosti získání externích 
zdrojů financování zužují, pak je to 
sama společnost, která může (nebo 
nakonec musí) najít a uvolnit peněžní 
prostředky vázané v rámci svého 
pracovního kapitálu, případně dalších 
oblastí podniku. Cílem je flexibilně 
a rychle reagovat na měnící se podmínky 
na trhu, ke kterým patří nevyzpytatelná 
platební morálka zákazníků, sklady s příliš 
vysokými zásobami, přísnější pravidla pro 

dosažení bankovního úvěru a dodavatelé 
požadující krátkou dobu splatnosti.
Akcionáři a výkonný management 
společností se stále více soustředí 
na řízení pracovního kapitálu 
a generování hotovosti a finanční útvary 
musí adekvátně reagovat. Z průzkumu 
KPMG International, kterého se 
zúčastnilo přes 550 finančních ředitelů 
z celé Evropy1, vyplývá, že téměř pro 
čtvrtinu respondentů (24 procent) je 
řízení hotovosti hlavním cílem útvaru 
a pro dalších 61 procent respondentů 
patří řízení hotovosti k hlavním cílům 
společnosti jako celku. 

Současná ekonomická situace přinutila 
firmy zareagovat velmi rychle a aplikovat 
opatření s rychlým, ale krátkodobým 

efektem. Firmy začaly omezovat 
investice, odkládat platby, zpřísňovat 
kreditní linky zákazníkům či vyjednávat 
delší platební podmínky u dodavatelů. 
Pro aktivní řízení hotovosti a pracovního 
kapitálu je však nutné implementovat 
dlouhodobě udržitelné nástroje a přístupy, 
jako například systém předpovědí 
a plánování cash flow, provázání řízení 
hotovosti s motivačním systémem nebo 
zlepšení komunikace a reportingu mezi 
jednotlivými útvary a oblastmi společnosti.

proč řídit  
pracovní kapitál
Základem aktivního řízení pracovního 
kapitálu je komplexní pohled 
na kapitálovou náročnost fungování 
firmy, který umožňuje odhalit 

Peněžní prostředky ve firmě se nedají ovlivnit účetními přístupy, 
změnou stavu výrobků nebo rezerv, jako je tomu například 
v případě zisku. Disponibilní hotovost může firma ovlivnit například 
prodejem aktiv, emisí cenných papírů, krácením nákladů či 
zmrazením investic. Významným zdrojem peněžních prostředků se 
však může stát jedna konkrétní firemní oblast, kterou je možné řídit 
v rámci interních procesů a zdrojů, a tou je pracovní kapitál.
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slabá místa a rezervy a dosáhnout 
konkrétních finančních úspor. Jedná se 
o procesně finanční přístup zaměřený 
na dodavatelský, odběratelský, zásobovací 
a výrobní řetězec. Obsahem je řízení 
potřebných finančních zdrojů vedoucí 
k dosažení rovnováhy mezi provozně 
nutnou potřebou těchto zdrojů, kapitálovou 
fixací a efektivním fungováním procesů 
bez dopadu na kvalitu nebo spolehlivost 
dodávek pro zákazníka. Cílem je uvolnit 
nedostatečně efektivně vázané prostředky 
z oběžných forem majetku. 

K jednotlivým složkám pracovního kapitálu 
přitom není možné přistupovat izolovaně. 

Oblasti pracovního kapitálu jsou provázané 
a při optimalizaci se musí brát v úvahu 
vazby mezi těmito složkami, vazby 
mezi divizemi v rámci podniku i vztahy 
ve skupině. Při hledání finančních úspor 
v pracovním kapitálu nelze opomenout 
procesní záležitosti, které mohou mít 
často větší efekt než aspekty čistě 
finanční (například doby splatnosti, výše 
úroků apod.). Procesní optimalizace 
dokáže odkrýt například zbytečnou 
vázanost finančních prostředků z důvodu 
dlouhého a neefektivního procesu 
fakturace, nadbytečné zásoby polotovarů 
z důvodu špatného toku výroby nebo 
nedostatečné komunikace a plánování ve  

výrobě, vysoké zásoby materiálu způsobené 

velkými nákupními dávkami apod. 

Časová dimenze řízení 
pracovního kapitálu
Další ne úplně správnou cestou je 

spojovat řízení pracovního kapitálu 

s krátkodobými aktivy a pasivy. 

Efektivní řízení pracovního kapitálu 

bezpochyby přesahuje do strategických 

dimenzí. Jde o stanovené cíle 

a oblasti řízení, jako jsou redesign 

dodavatelského řetězce, treasury 

management a cash forecasting, 

změny ve výrobních procesech, 
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„Při hledání 
finančních úspor 
v pracovním 
kapitálu nelze 
opomenout 
procesní záležitosti, 
které mohou mít 
často větší efekt 
než aspekty čistě 
finanční (například 
doby splatnosti, 
výše úroků)“.

Vázané finanční 

prostředky

Prodejní řetězec

• Analýza plateb
• Metody placení
• Smluvní podmínky
• Vztahy ve skupině
• Efektivní fakturace
• Konsignační sklady
• Prodejní limity

Dodavatelský řetězec

• Platební podmínky
• Množstevní slevy
• Spolehlivost dodávek
• Posouzení skont
• Vazba na plánování
• Velikost dodávky

Řetězec zásob

• Vztahy prodeje  
a výroby

• Plánování výroby
• Snížení stavu zásob
• Štíhlá výroba
• Úzká mista výroby
• Externí sklady

Které z následujících kroků podnikáte proto, abyste řešili problémy 
související se zhoršenými podmínkami na úvěrových trzích?

0% 60%20% 80%40% 100%10% 70%30% 90%50%

Prodej nevýdělečných aktiv

Snížení úvěrových limitů 
vůči zákazníkům

Zaměření na možnosti 
zvýšení likvidity

Jiné (prosím specifikujte)

Revidování struktury závazků

Vyjednávání o delší lhůtě 
splatnosti dodavatelských faktur



Peter Lupták
Senior Manager

+420 222 123 945 
pluptak@kpmg.cz 

Řízení rizik  
a poradenské služby

závěr
Je zřejmé, že v postoji společností 
k řízení likvidních prostředků, 
definování peněžních KPIs a hledání 
samofinancování uvnitř podniku 
nastává změna. V tomto duchu 
roste význam pracovního kapitálu. 
Firmy, které pochopí výhody jeho 
managementu až ke strategické 
rovině, získají významnou konkurenční 
výhodu, která může v boji 
s konkurencí i při překonávání krize či 
hospodářského poklesu rozhodnout. 
Moderní přístupy řízení pracovního 
kapitálu v kombinaci s nástroji kontroly 
musí být základem efektivního řízení 
vnitrofiremních toků finančních 
prostředků a jedním z hlavních úkolů 
finančního managementu firem.
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motivace manažerů stavěná 

na peněžních KPIs a další. Takového 

rozsahu chápání pracovního kapitálu lze 

docílit pouze s podporou vrcholového 

managementu a jako každá změna 

ve společnosti je tento proces spojen 

s určitým rizikem. Mnohdy bude nutné 

změnit myšlení v určitých procesech, 

delegovat pravomoc a odpovědnost 

při realizaci těchto změn a vyčlenit 

potřebný rozpočet (čas, motivovaný 

kvalifikovaný manažer a tým).

Přístup k pracovnímu kapitálu se 

v mnoha místech prolíná s řízením 

ziskovosti a managementem investic. 

Tento průnik je založen na postoji 

do čeho investovat – komu prodávat 

a za jakou cenu – kde jsou peněžní 
prostředky vázány. Důležité je tedy 
správně vyhodnotit investiční varianty, znát 
ziskovost (produktů, služeb, zákazníků, 
logistických kanálů) a poté, i při vykazování 
dostatečných zisků, uvolnit peníze 
z oběžných forem (nefinančních) aktiv.
Přínosy komplexního a aktivního přístupu 
k řízení pracovnímu kapitálu jsou potom 
jednoznačně popsatelné a vyčíslitelné 
a patří k nim zejména:

• zvýšení likvidity v absolutním měřítku,
• lepší kontrola a monitoring toku 

hotovosti v podniku,
• přesnější definice potřeby zdrojů pro 

financování interního fungování firmy,
• nalezení konkrétních finančních 

úspor v pracovním kapitálu, 

• uvolnění finančních zdrojů z interních 
procesů a snížení závislosti 
na externím financování,

• možnost udržení/zvýšení 
investičních výdajů a případné 
expanze,

• zkvalitnění interních procesů 
a produktivity.
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„Přístup k pracovnímu kapitálu se v mnoha místech prolíná s řízením 
ziskovosti a managementem investic. Tento průnik je založen na postoji 
do čeho investovat – komu prodávat a za jakou cenu – kde jsou 
peněžní prostředky vázány“.
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Štíhlá výroba 
– jak přežít hospodářský 
pokles a dostat se 
do světové třídy?

Management firem čelí v současné době 
rostoucím tlakům na udržení a zlepšení 
podnikatelské výkonnosti. Firmy musí 
v globálním měřítku prokázat větší 
konkurenceschopnost. Výrobní firmy by 
měly směřovat k provozní excelenci, které 
je možné dosáhnout zavedením principů 
štíhlé výroby a neustálého zlepšování. 



1110 Horizonty březen 2009 březen 2009 Horizonty

téma tohoto vydání – Řízení rizik a poradenské služby téma tohoto vydání – Řízení rizik a poradenské služby



1312 Horizonty březen 2009 březen 2009 Horizonty

téma tohoto vydání – Řízení rizik a poradenské služby téma tohoto vydání – Řízení rizik a poradenské služby

Tlak na udržení či 
zlepšení podnikatelské 
výkonnosti
Především výrobní společnosti 
z oblasti strojírenství, automobilového 
a elektrotechnického průmyslu pocítily 
v současné době propad prodeje o 20 
až 30 procent. Tato vlna se dál přelévá 
do navazujících odvětví a logistických 
služeb. Na tuto situaci musí firmy flexibilně 
reagovat, neboť jejich vlastníci požadují 
udržení podnikatelské výkonnosti, kterou  
v dlouhodobém horizontu chtějí zlepšovat. 
Management firem tak čelí rostoucím 
tlakům na zachování ziskovosti, zajištění 
plánované návratnosti investic a tvorbu 
dostatečného peněžního toku.

Provoz a výroba představují nejnákladnější 
procesy, a proto jsou nejčastěji první 
oblastí, kde se hledají úspory. Pro výrobní 
manažery to znamená zásadně snížit 
provozní náklady, omezit či dočasně 
zastavit výrobu, propustit zaměstnance, 
snížit zásoby a zrušit nebo odložit nové 
projekty a větší investice.

směřujte do  
světové špičky
Pokud manažeři nebudou na tyto tlaky 
pružně a dostatečně silně reagovat, 
může firma ztratit své postavení na trhu. 
Bude muset uzavírat méně efektivní 

provozy, zvážit přesun výroby do jiných 
zemí a nakonec ji jako oslabenou firmu 
může převzít konkurence. 

Ano, zní to dramaticky, avšak problém  
by se neměl podceňovat nebo posuzovat  
z krátkodobého hlediska. Vzpomeňme 
si, co se v loňském roce psalo o finanční 
krizi a jak jsme dnes překvapeni jejím  
rozsahem. Jen málokdo nezná prohlášení  
ministra financí Miroslava Kalouska 
o „ostrůvku stability“, který dnes bohužel  
zaplavuje tsunami celosvětového 
hospodářského poklesu. Nikdo v tuto 
chvíli není schopen odhadnout, jak 
dlouho bude recese trvat. Nedejte 
na krátkodobé prognózy a opatření 
realizujte podle dlouhodobé strategie. 
Zohledněte riziko tak, jako by recese 
měla trvat déle než jeden rok a měla 
horší průběh, než očekáváte.

Pro udržení či zvýšení výkonnosti 

v současné době hospodářské 

stagnace se firmy musí zaměřit na:

• radikální zvýšení efektivnosti procesů, 

• zkrácení doby realizace produktů 

nebo služeb, 

• poskytování perfektní kvality v pravý 

čas a za správnou cenu, 

• učení se novým profesním 

způsobilostem, 

• vyladění manažerského systému, 

• redefinování podnikatelských 

modelů tak, aby pružně reagovaly 

na požadavky zákazníka,

• změnu firemní kultury a zlepšení 

motivace zaměstnanců. 

• A musí se neustále zlepšovat!

Klíčem k úspěchu jsou zaměstnanci, 

kteří vědí, co znamená hodnota a jak se 

dostává k zákazníkovi. Pokud dojde  

k přerušení jejího toku, vědí jak ho opravit.  

Koncept štíhlé výroby je správný přístup 

pro budoucnost výrobních společností. 

Bylo by příliš zjednodušené a odvážné 

tvrdit, že metody štíhlé výroby mohou  

být nasazeny vždy a všude v plném 

rozsahu. Nicméně zkušenosti ukazují, 

že většinu hlavních principů lze použít  

na jakýkoliv proces, tedy nejen 

na výrobu, ale i v administrativě, 

zdravotnictví či veřejném sektoru.

Špičková podnikatelská excelence 
a výkonnost jsou vzácné. Jen 
91 z 500 firem s největší tržní 
kapitalizací v roce 1957 figurovalo 
v indexu S&P500 i v roce 2009. 

82procentní úmrtnost za 52 let.

Pohled finanční

Čistý zisk návratnost investice

kapacita (výkonnost)

Hotovost

provozní nákladyzásoby

Pohled výrobní
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koncept štíhlé výroby 
(lean Manufacturing)
Štíhlá výroba je založena na celosvětově 
známém systému výroby společnosti 
Toyota, který zatím nikdo nepředčil. 
Koncept staví na pěti základních 
principech: přidaná hodnota z hlediska 
zákazníka, identifikace proudů hodnot 
a eliminace plýtvání, plynulý tok 
výrobků, výroba tažená poptávkou 
zákazníka, směřování k dokonalosti. 

Podle těchto základních pěti principů 
postupujeme při aplikaci štíhlé výroby.

přidaná hodnota 
z hlediska zákazníka 
Nejprve musíme porozumět tomu, co 
je skutečně hodnota pro koncového 
zákazníka a co to je proces, které 
činnosti v hodnotovém řetězci přidávají 
hodnotu a které hodnotu nepřidávají 
– ty se považují za plýtvání. Koncept 
štíhlé výroby definuje sedm kategorií 
ztrát či plýtvání:

• transport
• zásoby
• pohyby
• vady a zmetky
• nadprodukce
• nevhodné procesy
• čekání

identifikace proudů 
hodnot a eliminace 
plýtvání 
V dalším kroku identifikujeme proudy 
hodnot a mapujeme hodnotový 
proud v rámci definovaných hranic. 
Během toho sledujeme informační tok 
a materiálový tok zvlášť. Informační tok, 
jeho kroky a rozhodování jsou důležité 
pro to, abychom porozuměli, proč je 
materiálový tok jaký je. U informačního 
toku sledujeme objednávku od jejího 
přijetí až po fakturaci a zaznamenáváme 
do procesně organizační matice 
každý krok, který „udělá“. Matici 
opatříme časovou osou a jednotlivé 
kroky zasadíme do časového rámce. 
Přitom si neustále pokládáme otázky 
a zaznamenáváme oblasti, které je 
třeba v budoucnosti řešit: 

• Došlo k nějaké manipulaci s původním, 
„ryzím“ požadavkem od zákazníka? 

• Jak dobře se data přenášejí dál?
• Jak dobrý je systém plánování 

nákupu a výroby?
• Jak dobře se plán realizuje?
• Do jaké míry ovlivňují výrobní 

předpoklady příležitosti pro obchod?

Pomocí mapování materiálového toku 
chceme přesně porozumět tomu, co 
koncový zákazník chápe jako hodnotu 
v rámci kvality, nákladů, dodávek 
a služeb. Sledujeme zákazníkovu 
objednávku ve výrobě od konce 
až na začátek, procházíme celý 
hodnotový proud a zaznamenáváme 
údaje o jednotlivých krocích (výrobní 
i nevýrobní časy cyklu, časy na změnu 
a seřízení, počet obsluh, množství 
odpadu a zmetků, spolehlivost zařízení, 
velikost dávek, velikost manipulačních 
jednotek), vzdálenosti a velikost 
zásob mezi jednotlivými kroky. 
Zaznamenáváme jakékoli ztráty z výše 
uvedených sedmi kategorií plýtvání.

plynulý tok výrobků
Při třetím kroku se zaměřujeme na to, 
abychom pochopili a vytvořili tok ve  
výrobě. Připravíme si produktovou výrobní 
matici, hledáme rodiny výrobků, které 
mají společné nebo velmi podobné 
výrobní postupy a přiřadíme k nim 
zařízení, která mohou být jednoúčelová 
pro daný hodnotový proud nebo společná 
pro více proudů. Navrhujeme pracovní 
buňky tak, aby tok byl jednoduchý 
a přímý a výrobou tekl jeden kus, nikoliv  
dávka. Výrobní zdroje musí odpovídat 
zákaznickým požadavkům, takže náš 
výrobní systém navrhujeme podle 
žádané doby realizace. Tuto dobu 
převedeme na množství zásob, což 
je maximální množství zásob, které si 
dovolíme mít od vstupního materiálu až 
po finální výrobek. 

„Štíhlá výroba je založena 
na celosvětově známém 
systému výroby společnosti 
Toyota, který zatím nikdo 
nepředčil“.

Hodnota

dokonalost

Hodnotový proud

Tah

Tok

Pět základních principů 
štíhlé výroby
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Identifikujeme omezující procesy – úzkým 

místem nebo blokem pro tok jsou výkonná 

zařízení společná pro několik proudů 

nebo velmi dlouhé intervaly na výměnu 

nástrojů a kooperace. Snažíme se tyto 

bloky překonat, neboť naším hlavním  

cílem je tok. Dále počítáme takt, tedy  

rychlost, kterou potřebujeme pracovat, 

abychom splnili požadavky zákazníků. 

Rovnoměrně rozdělíme práci na pracoviště  

tak, aby každé z nich bylo přibližně stejně 

vytížené, ale nepřesáhlo dobu taktu. 

Výroba tažená 
poptávkou zákazníka
Plánování výroby by měla táhnout 

poptávka ze strany zákazníka. Nic se 

nevyrábí dopředu, ale až ve chvíli kdy 

je to zapotřebí. V takový okamžik se dá 

vše do pohybu a velmi rychle vyrobí. 

Jako nástroje lze použít metodu Kanban 

nebo JIT. Pokud proces nelze zcela  

synchronizovat (jiný systém směn, velká 

vzdálenost, nízká spolehlivost strojů), je  

možné zařadit tzv. supermarkety (zásobníky  

s omezenou kapacitou) a uplatnit metodu 

FIFO (First In, First Out). 

směřování 
k dokonalosti
Směřování k dokonalosti znamená 

neustálé zlepšování v malých krocích 

v autonomních týmech. K tomu 

používáme různé nástroje zaměřené na:

• kvalitu (kontrolní seznamy, 
histogramy, vývojové diagramy, 
Pareto diagramy, bodové korelační 
grafy, diagramy příčin a následků),

• údržbu (program TPM - totálně 
preventivní údržba), 

• organizaci pracovišť (metoda 5U/5S),
• řešení problémů (Demingův kruh 

PDCA, SixSigma DMAIC, 8D disciplín).

I když mohou být principy zvyšování 
provozní efektivity jasné, jejich aplikace 
do praxe je často velmi náročná. 
Společnostem mnohdy chybí nejen 
potřebné interní kapacity, ale i konkrétní 
znalosti a zkušenosti se zaváděním 
takto zásadních úprav fungování 
procesů a organizace. 

přínosy štíhlé výroby
Aplikace principů štíhlé výroby vždy 
zvýrazní problémy, neboť přeruší 
proces. K nápravě problémů se 
používají nástroje Kaizen, které navíc 
pomáhají vybrané oblasti, aby se 
neustále zlepšovala. Štíhlost a Kaizen 
působí společně. Tyto nástroje tvoří tzv. 
chrám štíhlé výroby, který představuje 
osvědčenou, vysoce efektivní 
a komplexní „stavbu“.

Přestože se firmy mohou výrazně 
lišit v odvětvích činnosti i ve svých 
procesech, lze po aplikaci prvního 
kola projektů štíhlé výroby obecně 
pozorovat tyto výsledky:

• zvýšení kapacity až o 50 procent,
• zkrácení doby realizace  

o cca 25 procent,
• zkrácení vzdáleností a zmenšení 

výrobních ploch o cca 50 procent,
• snížení rozpracované výroby  

o 25 až 50 procent,
• zvýšení obrátky zásob  

o 10 až 20 procent,
• snížení počtu zaměstnanců o 10 až 

20 procent na proces,
• snížení nekvality (defects per million 

opportunities, DPMO) o 50 procent.

zákazník

• Efektivita
• Kapacita 
• Flexibilita
• Transparentnost
• Disciplína

• Lepší firemní kultura
• Motivace zaměstnanců
• Neustálé zlepšování 

rozvoj
Přínosy  

štíhlé výroby •  Zisk
•  Produktivita
•  ROI
•  Cash flow

Finance

•  Perfektní kvalita 
•  Dodávková spolehlivost
•  Dobrá cena
•  Zkrácení dodacích lhůt
•  Dobrá image dodavatele

procesy

Světová špička
Neustálé zlepšování

5S organizace pracovišť

Nástroje k řešení problémů

Odstranění plýtvání
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závěr
Koncept štíhlé výroby může pomoci 
mnoha výrobním společnostem, aby 
i s omezenými prostředky zvýšily 
svoji efektivitu, změnily svoji firemní 
kulturu a neustále se zdokonalovaly. 
Přináší zlepšení nejen ve sféře 
zákaznické, ale i finanční, procesní 
a rozvojové. Jsme přesvědčeni, že 
energie věnovaná této oblasti  
se mnohonásobně vrátí a umožní 
firmám efektivně přežít i období 
současné hospodářské recese. 
Firmy, které pochopí, že 
„zeštíhlení“ výroby představuje 
jednu z cest k zásadnímu zvýšení 
provozní výkonnosti, se stanou 
vysoce konkurenceschopné 
a budou schopné prosperovat 
v každé fázi hospodářského cyklu.

Roman Bauer
Senior Advisor

+420 222 123 456 
rbauer@kpmg.cz 

Řízení rizik  
a poradenské služby

Peter Lupták
Senior Manager

+420 222 123 945 
pluptak@kpmg.cz 

Řízení rizik  
a poradenské služby
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snížení nákladů aneb  
úspory v personální oblasti
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Skokové snížení nákladů s okamžitým efektem do finančních výkazů? 
Pozor, nejedná se o krásný sen top manažerů, kteří jsou v době finanční 
krize pod nemilosrdným tlakem dozorčích rad či mateřských společností. 
Jde pouze o racionální využití potenciálu pro úspory v klíčové nákladové 
oblasti, kterou představují prostředky vynakládané na lidské zdroje.
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V době finanční krize většina společností 
hledá oblasti, ve kterých lze generovat 
operativní, tj. rychle aplikovatelné úspory. 
Čtenář nemusí být poradce, aby věděl, že  
taková oblast by měla splňovat minimálně 
dvě kritéria. Nákladové prostředky musí 
mít dostatečný objem, aby byla úspora 
znát, a efekt se musí projevit rychle, 
aby byl vliv na cashflow okamžitý.

Podle našich zkušeností se však v řadě 
případů první kriterium opomíjí a firmy 
se zaměřují na opatření typu „sušenky 

mizí ze zasedaček“, kde je úspora sice 
rychlá a transparentní, ale nepřináší 
skutečný finanční efekt. Velkoobjemové 
oblasti nákladů se totiž ovlivňují hůře 
a pomaleji a zásahy do nich jsou 
rizikovější. Jednu z takových oblastí 
představují právě personální náklady. 

zásadní úspory při 
zachování výkonnosti 
První objemové kriterium většina 
společností splňuje. Rychlé snížení 
nákladů se však aplikuje hůře. Lidské 
zdroje patří mezi nejcitlivější aktiva 
firmy a jakýkoliv neadekvátní zásah 
může vést k řadě negativních efektů, 
jako jsou celkový i individuální pokles 
výkonnosti, demotivace, zvýšení 
chybovosti, ohrožení vztahů se zákazníky, 
podvodné jednání či odchod klíčových 
odborníků. Nemá smysl provádět 
úspory, které vedou ke snížení výnosů 
a zvýšení rizik podnikání.

Základním pravidlem při snižování 
nákladů v personální oblasti je tedy užití 
metod a postupů, které jsou:

• ověřené v praxi u srovnatelných 
společností (sektor, velikost atd.)  
– žádná metoda není univerzální;

• prováděné lidmi s přímou zkušeností 
s redukcí personálních nákladů  
– v tak citlivé oblasti nelze 
postupovat na základě teorie či 
„selského“, byť manažerského rozumu;

• založené na multidisciplinárním 
know-how (finance, řízení lidských 
zdrojů, firemní procesy) – jde 
o finanční úspory v personální oblasti 
při zachování výkonnosti procesů;

• schopné generovat úspory 
s okamžitým efektem do finančních 
výkazů – finanční krize a ohrožené 
cashflow nastávají TEĎ.

U našich klientů dlouhodobě aplikujeme 
dva základní metodické přístupy pro 
řešení personálních úspor:
• staffing analysis (personální audit) 

založený na kvalifikovaném snížení 
personálního stavu při zachování 
nezměněné (či zvýšené)  
výkonnosti procesů,

• program redukce personálních nákladů 
při zachování personálního stavu.

staffing analysis
Vzhledem k předcházejícímu 
období konjunktury a tedy sklonu 
k přezaměstnanosti se výsledky 
s tzv. staffing analysis podle našich 
zkušeností z projektů z konce 2008 
pohybují od cca 10 do 30 procent úspor 
personálního stavu. Je třeba zdůraznit, 
že se jedná o okamžitě aplikovatelné 
úspory v rámci personální praxe, nikoliv 
o nějaké teoretické výpočty.

Staffing analysis na rozdíl od běžných 
metodik personálních auditů zahrnuje 
všechny kroky od prvotní analýzy až 
po praktickou podporu při realizaci 
personálních opatření. 

V rámci fáze I až III kombinujeme 
personální, procesní a finanční analytický 
přístup, jehož výsledkem je efektivní 
model personálního zajištění versus 
procesy a jasná finanční čísla. Ve fázích IV 
a V se pak opíráme o svou znalost  
personální praxe ve firmách (zkušenosti 

s hromadným uvolňováním zaměstnanců, 
podpůrné programy pro uvolňované 
i stávající zaměstnance atd.) včetně 
psychologického přístupu v tzv. „měkkých“ 
oblastech jako jsou motivace, loajalita 
nebo odhodlání. 

Jedná se tedy o ucelený program, 
jehož základními výstupy jsou:
• reálné úspory výdajů viditelné 

ve finančních výkazech,
• zachování či zvýšení výkonnosti 

firemních procesů,
• výkonnější a motivovaná 

pracovní síla,
• posílený image firmy jako 

odpovědného zaměstnavatele.

redukce nákladů, 
zachování stavu
Program redukce personálních nákladů 
při zachování personálního stavu 
představuje méně invazivní metodu než 
staffing analysis, ale zvláště u větších 
firem může rovněž produkovat výrazné  
úspory. Je vhodný především pro 

I.

Objektivní 
vyhodnocení 
personálního 
stavu vzhledem 
k zajišťovaným 
výkonům

II.

Návrh nové 
kvalitativní 
i kvantitativní 
personální 
struktury

III.

Vyčíslení přínosů 
ve formě Business 
Case (včetně 
finančních výkazů)

IV.

Akční plán 
realizace 
personálních 
opatření

V.

Praktická 
podpora realizace 
personálních 
opatření včetně 
Outplacement 
programů
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společnosti, kde již k redukci pracovních 
sil došlo, nebo se z různých důvodů 
neplánuje a je třeba hledat další  
zdroje úspor.

Základní princip zní – omezit výdaje 
na finanční i nefinanční odměňování 
a zároveň zachovat stejnou motivaci 
a výkonnost zaměstnanců. To zní 
samozřejmě jako z pohádky o chytré 
horákyni, nicméně praxe z programů 
KPMG Česká republika ukazuje, že to 
možné je.

Prvním krokem je vždy segmentace 
finančních i nefinančních (i nehmotných) 
prvků odměňování a jejich vyhodnocení 
z mnoha hledisek – ať už se jedná o ta 
tradiční, jako jsou nákladovost, míra 
využívaní ve srovnatelných firmách 
(benchmark), nebo ty méně tradiční, ABC  
analýza příspěvku každého prvku k motivaci 
a výkonnosti zaměstnanců, citlivostní 
analýza redukce či odebrání prvku.

Dalším krokem je pak zpracovat nový  
model vybraného prvku tak, aby byl 
pro firmu levnější a zároveň nezpůsobil 
snížení motivace. Typickým příkladem 
je prvek variabilní části mzdy, který se 
změní z plošného na ostře výkonový. 
Řada zaměstnanců si tedy vydělá více  
a ostatní mají možnost se ve výši odměny  
posunout v závislosti například na zvýšení 
výnosů jejich oddělení. Model odměn je  
nastaven tak, že celkové náklady jsou 
nižší, vzrostou pouze s růstem obratu 
či zisku a zaměstnanci jsou motivováni 
k výkonu.

Posledním a zcela nezbytným krokem 
je komunikační a motivační kampaň 

provázející změny pro každý prvek. 
Motivace zaměstnanců je tzv. měkký 
faktor, který se často neopírá o zcela 
racionální hodnocení. V řadě případů jde 
však jen o to umožnit zaměstnancům 
jiný náhled na realizovaná opatření. 
Například aktuálně jsme u našeho 
klienta, firmy s obratem v řádu miliard 
korun a stovkami zaměstnanců, řešili 
komunikaci nepopulárního opatření 
v oblasti mezd. Heslem kampaně bylo: 
„Stabilní příjem je v době finanční 
krize prioritou, protože přestalo platit, 

že zaměstnání a plat jsou stabilní, ale 
zůstalo, že hypotéky a splátky jsou 
stabilní”. Zcela realistický a otevřený 
tón kampaně, doplněný o vysvětlující 
setkání se zaměstnanci, factsheety 
a další nástroje pomohl překonat 
přirozeně negativní vliv opatření 
a udržel motivaci zaměstnanců 
(objektivně měřeno).

závěr
Personální oblast patří mezi prioritní 
cíle při hledání možností pro rychlé 
úspory. Vzhledem k tomu, o jak 
citlivou oblast se jedná, je nezbytné 
k redukci nákladů přistupovat 
profesionálně, metodicky a citlivě.

Daniel Kožený
Manager

+420 222 123 208 
dkozeny@kpmg.cz 

Řízení rizik  
a poradenské služby

„Vzhledem k předcházejícímu období konjunktury a tedy sklonu 
k přezaměstnanosti se výsledky s tzv. staffing analysis podle 
našich zkušeností z projektů z konce 2008 pohybují od cca  
10 do 30 procent úspor personálního stavu. Je třeba zdůraznit, 
že se jedná o okamžitě aplikovatelné úspory v rámci personální 
praxe, nikoliv o nějaké teoretické výpočty“.
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Jak vyzrát  
na finanční 
krizi? 

Pomohou  
vám vlastní 

data!

Je mnoho způsobů, jak se v organizaci 
vypořádat s problémy, krizemi a jinými 
nepříjemnými situacemi. Bylo by zbytečné 
opakovat zde obecné pravdy o vyšší 
efektivitě a optimalizaci různých procesů či 
o úsporách na straně nákladů. Pojďme se 
raději podívat na jeden z konkrétních způsobů, 
jak může organizace využít ke svému rozvoji 
i v problematických dobách prostředky, 
které má běžně k dispozici. Budeme mluvit 
o datech, respektive informacích.
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proč dnes obracíme 
pozornost k datům?
Proč se vůbec zabývat daty v době, kdy 
jsou na pořadu dne otázky existence 
firmy či jejích zaměstnanců? Právě proto, 
abychom na tyto otázky mohli dát  
kvalifikovanou odpověď. Vždyť pouze 
na základě správných a aktuálních 
informací se můžeme správně rozhodnout. 
Každá manažerská porada v poslední 
době začíná otázkou „Jak bude vypadat  
naše situace za měsíc, za čtvrt roku,  
za rok?“. Jak byste odpovídali na podobné 
otázky, kdybyste neměli k dispozici 
informace o výkonu své organizace 
za poslední dobu, o stavu svého tržního 
segmentu a o vyhlídkách na další období? 

Je přirozené, že si nejen uvědomujete 
potřebu informací, ale začínáte je také 
aktivně vyžadovat. A je také přirozené, 
že požadujete informace kvalitní (tedy 
odpovídající realitě) a aktuální. Získat 
informace týkající se okolního světa 
není složité - stačí si je „pouze“ koupit 
od důvěryhodné agentury. Získat je 
zevnitř organizace rovněž není obtížné 
– prostě se podíváte do svých reportů. 
Ale můžete s klidným svědomím říci, že 
se na ně dá spolehnout?

Zkušenosti z posledních let ukazují, že se  
lidé v organizacích dělí podle odpovědi 
na předchozí otázku do tří skupin. První 
skupina odpoví „Ano, mohu, nikdy jsem  
se důvěryhodností svých reportů nemusel 
zabývat.“ Druhá skupina se vyznačuje 
větším skepticismem – „Moc svým  
reportům důvěřovat nemohu, 
nepředstavuje to však zásadní problém. 
Máme vyšší priority.“ Konečně třetí 
skupina je nejvíce akční – „Spolehnout 
se nemůžeme. Je to tak závažný problém, 
že se jím musíme zabývat. A musíme 
začít hned.“

Pokud patříte do první skupiny, 
gratulujeme. Nicméně se vám může 
stát, že v ní brzy zůstanete sami nebo 
se přesunete do jedné ze zbylých dvou.  
Trend posledních let je prostě takový. 
Proč? Odpověď je jednoduchá. Původní  
informační podpora businessu se zabývala  
hlavně funkcionalitou informačních 
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systémů a pořizováním dat. Nikdo se  
nezajímal o to, v jakém stavu (rozuměj 
kvalitě) se data pořizují, zdali se v průběhu 
času v informačních systémech „nekazí“ 
a zda se správně používají. Přesto se 
na jejich základě činila další rozhodnutí  
– například se posuzovalo, komu půjčit  
peníze či komu poskytnout jiné produkty 
nebo služby. Brzy se ukázalo, že ne všichni 
zákazníci si vaši péči a vaše produkty 
zaslouží, protože za ně nejsou ochotni 
nebo schopni platit. 

V návaznosti na to vznikala nebo byla 
posílena oddělení vymáhání pohledávek 
a odhalování podvodného jednání, 
začaly se pořizovat systémy pro kreditní 
skóring zákazníků či systémy pro 
Revenue Assurance. To jsou však pouze 
nástroje, které bez správných informací 
nemohou plnit očekávání svých 
uživatelů, a bezprostředně tak na datech 
závisí. V organizacích se tedy v poslední 
době začala prosazovat potřeba data 
v informačních systémech fakticky řídit 
a starat se o jejich kvalitu, dostupnost, 
srozumitelnost a využitelnost. 

Jak se nedostat 
do slepé uličky?
Všechno má ale svůj čas a v současné 
době je preferován pragmatický přístup. 
Nebylo by moudré se bezhlavě pustit 
do čištění všech dat v organizaci jen 
proto, že se jedná o moderní trend, že se  
pro tento krok rozhodla vaše konkurence 
nebo že vám to poradila konzultační 
firma. Zaprvé nepotřebujete okamžitě 
ošetřit všechna data a zadruhé řízení 
dat nezahrnuje pouze jejich čištění. 
V současné situaci je třeba dobře uvážit, 
co která aktivita organizaci přinese, ať 
už z krátkodobého či z dlouhodobého 
hlediska. Kromě toho je třeba si uvědomit,  
které cíle organizace a následně procesy 
mají pro vás zásadní význam a zda 
vyžadují podporu. Na základě těchto 
úvah byste měli vybrat správný postup. 

Co z toho vyplývá? Pokud zjistíte, že vaše  
data jsou opravdu ve stavu, kdy vám 
jejich vylepšení, respektive koncepční 
řízení, může pomoci, a dokonce bude 
rentabilní, můžete si vyhrnout rukávy 
a s chutí se dát do díla. Co z toho 
vyplývá dále? Rozhodnutí, zda něco 

s daty dělat, by mělo být učiněno primárně 
na straně businessu, nikoliv na úrovni IT.

Jaké jsou  
konkrétní kroky?
Pokud se rozhodnete se svými daty 
opravdu něco dělat, vyvstává před vámi 
velké množství otázek. Jmenujme jen 
ty základní:

• Budeme zavádět koncepční  
opatření, krátkodobá řešení nebo 
kombinaci obojího?

• Kdo má zavést opatření pro zkvalitnění 
práce s daty – business, nebo 
oddělení IT?

• Co konkrétně budeme řídit?

Na všechny tyto otázky však existuje 
pouze šalamounská odpověď o zlaté 
střední cestě. Nicméně podívejme se, 
jaké máte možnosti.

koncepční versus 
krátkodobá opatření
Zde je rozhodování jasné. Koncepční 
opatření nepřinášejí obvykle rychlý účinek, 
naopak krátkodobá opatření se v delším 
horizontu nevyplatí, nejsou-li koncepčně 
řízena. Řešení se nachází samozřejmě 
někde uprostřed. Ideální postup je velmi 
rychle položit základní kameny koncepce, 
v jejím rámci budovat řešení s okamžitým 
přínosem a paralelně s každým okamžitým 
řešením koncepci po částech rozvíjet. 
V praxi to může vypadat tak, že rozpočet 
na krátkodobé řešení v sobě ukrývá 
poměrnou část na budování koncepce, 
o jejíž zajištění by se měl starat sám 
dodavatel řešení. V případě řízení dat 
se většinou jedná o interní IT oddělení 
ve spolupráci s příslušnými dodavateli. Pro 
koncového zákazníka, obvykle business 
oddělení, není důležité, jak toto koncepční 
řešení vypadá a jak se vyvíjí, ale jak 
funguje a jak se aplikuje, neboť to zaručuje 
účelné vynaložení finančních prostředků.

na co se v rámci  
řízení dat zaměřit?
Pokud chcete vyřešit problémy 
s řízením dat, existují v zásadě tři 
oblasti, na něž je třeba se soustředit:

Plním (můj proces/mé oddělení) 

bez problémů své cíle, respektive 

KPI – key performance indicators?

Pokud ne, dokázal/a bych 

po zkvalitnění podkladových 

informací lépe plnit své cíle?

Jaké jsou příčiny nedostatečných, 

to znamená nekvalitních, neúplných 

či nedostupných informací?

Co by znamenalo tyto příčiny 

odstranit a jaké by byly náklady 

na jejich odstranění?

Je z hlediska obchodního, 

regulatorního, legislativního či jiného 

smysluplné tyto náklady vynaložit?

„Koncepční opatření 
nepřinášejí obvykle 
rychlý účinek, naopak 
krátkodobá opatření 
se v delším horizontu 
nevyplatí, nejsou-li 
koncepčně řízena“.
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Firemní kultura, lidé, business procesy 
(neboli prostředí, v němž se data obvykle 
pořizují): Platí pravidlo, že je vždy levnější 
a jednodušší prvotní korektní pořízení dat 
než složitá náprava vyžadující další lidské 
zdroje a informační systémy.

Informační systémy: Pro pořizovatele dat 
není nic depresivnějšího než situace, kdy se 
data pořídí v požadované kvalitě a následně 
je informační systém znehodnotí.

Stávající data: Z mnoha důvodů nejsou 
stávající data v potřebném stavu, a proto 
je nutné se o ně jednorázově postarat.

Co konkrétně řídit?
Pokud se rozhodnete data v organizaci 
řídit, dříve nebo později identifikujete 
následující oblasti, které byste měli pokrýt:

• očekávání uživatelů, jejich chování 
a přístup k datům, tj. strategii, 
předpisy, KPI, metriky apod.;

• porozumění informacím nebo 
výstupům informačních systémů – 
všichni uživatelé v organizaci by měli 
stejně chápat pojmy, čísla a reporty;

• kvalita dat – téma dostatečně široké 
a populární;

• zpracování dat v informačních 
systémech, neboli architektura 
informačních systémů, toky dat mezi 
jednotlivými komponenty firemního IT 
a způsob uložení a sdílení klíčových dat.

Jaké přínosy  
můžete očekávat?
Už zhruba víme proč, kdy a jak data 
řídit. Pojďme si na závěr ukázat 
na několika příkladech z praxe, jaké 
konkrétní dopady měla péče o data 
na organizace z nejrůznějších odvětví:

• Americká agentura pro vládní pomoc 
(Federal Emergency Management 
Agency, FEMA) mohla ušetřit 
více než 485 milionů dolarů, které 
v případě obětí hurikánů Katrina 
a Rita neoprávněně vyplatila kvůli 
chybám v datech a procesech 
a neschopnosti identifikovat 
podvodné jednání.

• Podle společnosti Gartner dokázal 
jistý globální telekomunikační 
operátor díky zavedení programu 
pro zlepšení datové kvality získat 
kombinací úspor i výnosů zhruba 800 
milionů dolarů.

• Jistá středoevropská banka dokázala 
díky lepší identifikaci zákazníků 
ve svých informačních systémech 
zvýšit objem předschválených úvěrů 
o 30 procent, přičemž byla zároveň 
schopná snížit riziko nesplacení 
pohledávek o 12 procent.

• Kvalifikované oficiální odhady 
několika různých středoevropských 
bank ukazují, že zlepšení kvality 
kontaktních údajů a zlepšení 
identifikace jejich zákazníků by 
mělo pozitivní efekt na výsledky 
marketingových kampaní ve výši 
řádově 50 – 80 milionů korun 
ročně. Z velké míry o tyto peníze 
banky přicházejí z důvodu ušlých 
příležitostí, menší měrou se 
na celkové sumě podepisují přímé 
náklady.

• Stejné banky uvádějí, že reálně 
dosažitelné zvýšení kvality dat by 
mělo pozitivní dopad v přepočtu 
řádově 20 milionů korun ročně 
v důsledku efektivnějšího 
vymáhacího procesu.

• Jiný průzkum ukazuje, že organizace 
ve finanční sféře, pojišťovny 
a telekomunikační společnosti 
odhadují výši zbytečně vynaložených 
nákladů na provoz a rozvoj podpůrných 
procesů a systémů (IT, back-office, 
apod.) v přepočtu na cca 90 milionů 
korun ročně. Tyto náklady způsobují 
zejména nízká kvalita, špatná 
dostupnost a nepochopení dat.

David Slánský
Manager

+420 222 124 249 
dslansky@kpmg.cz 

Řízení rizik  
a poradenské služby

závěr
Kromě zmíněných oblastí 
obchodu a marketingu, řízení 
kreditního rizika, vymáhání a řízení 
podpůrných procesů jsou kvalitní 
a srozumitelná data nejen přínosem, 
ale dokonce nutností při řízení 
distribuční sítě a dodavatelských 
vztahů, regulatorního reportingu 
a compliance, controllingu, 
finančního řízení organizace, jakož 
i v dalších oblastech řízení rizik 
a komunikace s externími registry.
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Každým rokem vzrůstá počet i závažnost 
incidentů spojených se ztrátami dat, 
které jsou nejen finančně nákladné, ale 
mohou poškodit pověst společnosti. 
Výzkum KPMG Data Loss Barometer1 
se zaměřil na to, o jaké ztráty se jedná, 
kde k nim dochází a jaký mají dopad 
na postižené osoby.

bezpečnostní incidenty 
jako součást našeho 
života
Rok 2008 byl podle našeho výzkumu 
velmi zajímavý. Zatímco od počátku 
roku do června 2008 jsme evidovali 
řádově 200 incidentů s dopadem 
na 20 miliónů lidí, od poloviny roku 
do listopadu 2008 se počet incidentů 
zdvojnásobil a počet postižených 
dosáhl 70 miliónů. Pomyslnou tečku 
za celým rokem pak v prosinci 2008 
udělal medializovaný incident spojený 
s bezpečností platebních karet, který se 
týkal americké společnosti Heartland 
a potenciálně ohrozil data až 100 
miliónů držitelů karet. 

Takto nelineární vývoj lze připsat 
na vrub zejména nastupující krizi, která 
se v bezpečnostní oblasti obvykle 
projevuje zvýšenou aktivitou interních 
i externích útočníků. Odpovídá tomu 

také skladba incidentů – v posledním 
čtvrtletí šlo zejména o cílené útoky 
na finančně rychle zneužitelná data. 
I přes intenzivní zabezpečování dat 
překročí podle našeho názoru počet 
postižených osob v roce 2009 hranici 
190 miliónů.

Jak významný je dnes 
problém ztráty dat?
S tím, jak se široká veřejnost více 
seznamuje s podvody a hrozbami 
pro jejich osobní informace, zákonitě 
roste i její zájem o danou tématiku. 
Nevyhnutelně tak následuje zájem 
médií a vzrůstá počet zpráv, které 
informují o porušení bezpečnostních 
předpisů. Důvěra a rostoucí závislost 
společností na technologiích přispívají 
ke vzniku bezpečnostních incidentů, 
nových rizik a citlivých oblastí. Ochrana 
dat je proto nejen různorodější, ale 
i obtížněji kontrolovatelná. 

Krádeže PC nebo cílené útoky hackerů  
jsou již dnes běžnou součástí našeho  
života. V boji proti externím hrozbám 
jsou klíčová technická opatření jako 
například zabezpečení počítačových sítí. 
Nicméně i interní opatření hrají důležitou  
roli. To, jak jsou implementace a dodržování  
přísných interních opatření důležité, 
dokládá počet interních incidentů. Ze 
ztrát vzniklých mezi lety 2007 a 2008 
pochází 50 procent z interních zdrojů 
a 44 procent vzniká mimo společnost.

Při identifikaci nejcitlivějších dat 
a souvisejících interních a externích 
hrozeb je nezbytné zapojit principy 
řízení rizik. Pouze pochopení daných 
rizik může vést ke správným krokům, 
které tato rizika sníží a cenná data ochrání.  
K zajištění efektivních technických 
a procesních opatření je také nezbytné, 
aby si zaměstnanci byli plně vědomi svých  
povinností v oblasti informační bezpečnosti.

Jak předejít ztrátě
klíčových

datPo celém světě systematicky sledujeme 
a vyhodnocujeme bezpečnostní incidenty 
spojené se ztrátou dat. Tento článek seznamuje 
čtenáře s aktuální situací a trendy, odhaduje 
vývoj pro nejbližší období a ukazuje, jak je 
možné citlivá data chránit.
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„Krádeže PC nebo cílené útoky hackerů jsou 
již dnes běžnou součástí našeho života. 
V boji proti externím hrozbám jsou klíčová 
technická opatření jako například zabezpečení 
počítačových sítí“.

1 Data Loss Barometer 2008 je založený výhradně na zveřejněných případech ztráty dat, které se odehrály po celém světě, převážně ve Spojených státech a Velké 
Británii. Ačkoliv vyhodnocované případy pocházejí z období mezi rokem 2005 a červnem 2008, analýza se převážně zaměřuje na případy, které nastaly po lednu 2007.



2726 Horizonty březen 2009 březen 2009 Horizonty

téma tohoto vydání – Řízení rizik a poradenské služby téma tohoto vydání – Řízení rizik a poradenské služby

• 1260 případů ztráty dat
• 430 mil. osob potenciálně 

ohrožených ztrátou dat
• 25 procent případů  

zahrnovalo krádež PC 
• 80 procent případů způsobilo 

ztrátu osobních dat 
• 51 procent ztrát způsobil  

interní zdroj 
• 46 procent ztracených dat  

nebylo chráněno

• 80 procent případů = ztráta 
osobních dat 

• 69 procent případů = ztráta 
vládních identifikačních čísel 

• 77 mil. lidí utrpělo ztrátu, když 
byly zveřejněny jejich  
osobní informace 

• 62 mil. lidí utrpělo ztrátu, 
když byly zveřejněny vládní 
identifikační čísla (USA)

• 139 mil. úniků finančních informací 

Většina sledovaných incidentů byla 
způsobena buď činností hackerů, 
ztrátou nebo krádeží přenosného 
média či ohrožením internetu nebo 
sítí. Činnost hackerů je stále více 
organizovanější a incidenty s ní spojené 
mají největší dopad. Mezi lety 2007 
a 2008 činnost hackerů potenciálně 
postihla přes 160 milionů osob. Navíc 
pravděpodobnost, že data získaná 
touto podvodnou činností se zneužijí 
pro trestnou činnost, je větší než u dat, 
která jsou neúmyslně ztracena.

kde k incidentům 
dochází?
Nebezpečí ztráty dat a zejména osobních 
údajů hrozí nejvíce v sektoru školství 
a zdravotnictví, kde zajištění adekvátní 
ochrany znesnadňují omezené 
bezpečnostní rozpočty. Každý třetí 
incident se odehrál v jedné z těchto 
oblastí. Problematický je také státní 
sektor, který byl mezi lety 2007 a 2008 

zodpovědný za 11 procent případů ztráty 
dat s dopadem na relativně velký počet 
osob. Státní organizace navíc přitahují 
velkou pozornost médií. Vzhledem 
k privátnímu charakteru uchovávaných 
informací a jejich významu pro  
veřejnost je nezbytné, aby se množství 
zpracovávaných osobních informací 
minimalizovalo pouze na potřebnou 
úroveň a zajistila se jejich  
adekvátní bezpečnost. 

Klientská data s vysokou hodnotou 
pro potencionální útočníky uchovávají 
společnosti poskytující finanční služby. 
I když musí dodržovat striktní zákony 
a předpisy týkající se bezpečnosti dat, 
závažná selhání ukazují, že i v této 
oblasti existují nepokrytá rizika. Zajímavá 
je oblast maloobchodních služeb, kde se  
sice vyskytlo relativně málo incidentů, 
ale s absolutně největším dopadem 
na počet poškozených osob. Jednalo 
se zejména o incidenty spojené 
s bezpečností platebních karet. 

druhy datových ztrát
V osmdesáti procentech případů se  
ztratily osobní údaje. Sečteme-li ztracené 
údaje o bankovních účtech a kartách 
a dalších finančních informací (údaje 
o penzích či investicích), souvisela 
většina ztracených dat s finanční činností. 
Mezi lety 2007 a 2008 postihla ztráta 
finančních údajů 139 milionů osob. 
Narůstající problém, který stojí fyzické 
a právnické osoby každý rok nemalé 
částky, představuje podvodná činnost 
spojená se zcizenou identitou.

Taktika boje 
Žádná společnost napříč podnikatelskými 
sektory není imunní vůči hrozbě úniku dat. 
Obecně rozšířená důvěra v technologie 
tato rizika v budoucnu jen zvýší. Taktika 
se dnes soustředí na prevenci spíše 
než na řešení incidentu v momentě,  
kdy nastane.

Případy ztráty dat/rok
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• 238 mil. osob potenciálně 
postižených ztrátou dat  
od ledna 2007 

• 160 mil. osob potenciálně 
postižených činností hackerů 

• 42 mil. osob postižených ztrátou 
přenosného média 

• 62 procent všech postižených 
osob byly oběti tří incidentů 

• 6,2 mil. osob  
postižených krádeží PC 

• 4,6 mil. osob postižených 
lidskou nebo systémovou chybou 

• 3,8 mil. osob postižených 
nečestnými zaměstnanci

Následující čtyři oblasti vnímáme z hlediska zabezpečení  
před ztrátou dat jako klíčové.

Hackeři představují trvalé nebezpečí 
Největší hrozbou pro ochranu dat je neoprávněný přístup. Cílená a často 
organizovaná činnost hackerů navíc zvyšuje pravděpodobnost, že získaná data 
budou použita k trestným činům či podvodnému jednání. Pouze důsledné 
řízení rizik zahrnující pravidelnou identifikaci hrozeb a slabých míst spolu 
s nastavením příslušných kontrol může účinně fungovat jako ochrana sítí 
a systémových zdrojů před hackery. Kontroly se musí pravidelně monitorovat 
a testovat, zda fungují spolehlivě a nadále plní potřeby společnosti.

Interní kontroly jsou nezbytné
Lidské nebo procesní chyby způsobují významné množství ztrát. Je téměř 
nemožné, aby se zcela zamezilo například krádeži notebooku, který jeho majitel 
zapomněl ve vlaku, nebo ztrátě CD během poštovního doručování. Riziko 
vzniku chyb se může ale významně snížit tím, že se zavedou vhodné a jasně 
definované postupy pro používání a nakládání s daty. Zaměstnanci by 
měli porozumět tomu, co se od nich očekává. Jejich znalosti se pak musí 
pravidelně testovat a doplňovat pomocí školících a vzdělávacích programů. 

Přenosná média jsou vysoce citlivá 
Notebooky, přenosná média a další mobilní prostředky jsou vystaveny 
zvýšenému riziku ohrožení dat. Bezpečnostní směrnice, které tato rizika řídí, 
musí pro všechny uživatele jasně stanovit, kdy, kde, jak a jaká data se mohou 
přenášet. Musí také stanovit příslušné kroky v případě, že se přenosné 
médium ztratí nebo je zcizeno. Jeho ztráta nebo krádež totiž automaticky 
neznamená, že vaše informace budou zneužity. Postupy na ochranu dat 
jako například šifrování mohou zabránit tomu, aby se vaše data dostala 
do nesprávných rukou. 

Správná a rychlá reakce na incidenty je klíčová 
Dobré jméno patří mezi nejcennější aktiva společnosti. Jeho poškození může 
ohrozit důvěru zákazníků nebo znamenat i konec podnikání. Aplikací vhodného 
postupu se však může poškození dobrého jména minimalizovat. Krizový 
plán musí obsahovat postupy jak incidenty identifikovat, eskalovat a řešit, 
a to nejen v rámci IT, ale napříč celou společností, včetně jejich komunikace 
směrem k veřejnosti a dalším zainteresovaným osobám.

Postižené osoby/typ činnosti
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V roce 2008 KPMG ve Velké Británii 
ve spolupráci se společností CFO Europe 
Research Services, která je součástí 
Economist Group, provedly průzkum1, 
který prokázal, že nejvýkonnější centra 
sdílených služeb byla ta, která tvrdě 
prosazovala standardizaci procesů 
a formálně sledovala svou výkonnost 
od realizace přínosů přes konstantní 
zlepšování až po spokojenost zákazníka.

Globální podniky budou stále častěji řídit 
svá CSS jako jeden globální integrovaný 
systém. Budou řídit své procesy napříč 
všemi  lokacemi, a tím budou dále 
zvyšovat svůj finanční hodnotový řetězec. 
Řízení a správa firmy budou komplexnější, 
neboť provozní řízení se vedle tradičních 
„interních“ zainteresovaných stran rozšíří 
na externí dodavatele. Aby podniky 
a přední CSS v tomto stále složitějším 
světě uspěly, budou muset mnohem 

více investovat do řízení a rozvoje lidí. 
Dalším limitujícím faktorem se pro sdílené 
služby stává nedostatek schopných 
a talentovaných lidí.

Nejvýkonnější centra sdílených služeb 
se vyznačují tím, že mají podporu 
vrcholového managementu, poskytují 
výbornou interakci s firmou, neustále 
zlepšují kvalitu svých služeb a dosahují 
vysoké úrovně standardizace. Ačkoliv 
popularita CSS za posledních deset let 
vzrostla, jeden z pěti respondentů  
hodnotí výkonnost svého CSS jako  
„slabou“. Téměř jedna třetina respondentů 
má pocit, že CSS neměly pro firmu 
takové přínosy, jaké se očekávaly. Mnoho 
společností podcenilo rozsah změn 
a množství manažerské práce, které 
byly potřeba pro zřízení a udržení 
CSS a spojení nesourodých procesů 
do jednoho centrálního místa. 

Respondenti, jejichž centra vykazovala 
nedostatečnou výkonnost, přiznali, že 
je jejich vrcholoví manažeři dostatečně 
nepodporovali, a to mohlo zablokovat 
další rozvoj. Naopak nejvýkonnější 
centra potřebnou podporu od vrcholového 
managementu dostala. To jim umožnilo 
dosahovat přínosů, aniž by se  
zhoršila kvalita.

Hlavní zjištění 
průzkumu:
1. Nesprávně nastavené procesy 
a nízká standardizace omezují přínosy
Více než 90 procent respondentů 
s nejvyšší výkonností realizovalo 
přínosy týkající se jejich finančních 
CSS, na rozdíl od méně než 10 procent 
respondentů s nedostatečnou výkonností 
center. Co trápí ty, jejichž centra vykazují  
nedostatečnou výkonnost? Nejčastěji 
jsou to špatné procesy spojené 

Sdílené služby v oblasti 
finančních služeb  
– plnění slibu

Sdílené služby v oblasti finančních služeb se za posledních patnáct 
let staly nedílnou součástí finanční funkce většiny velkých evropských 
organizací. Řada z nich investovala významné prostředky do vytvoření  
center sdílených služeb (CSS) a nyní hledá způsoby, jak zvýšit hodnotu 
svých investic a posunout výkonnost svých CSS na další stupeň.

1 Finance shared services – Delivering the promise, 2008, KPMG ve Velké Británii. Studie vvychází z průzkumu 230 vedoucích pracovníků v oblasti financí z velkých 
evropských organizací, z nichž všechny využívají Centra sdílených služeb (CSS).
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s nedostatečnou standardizací napříč  

systémy. Procesy se navíc místo 

na globální úrovni obvykle řídí na úrovni  

lokální, nebo v lepším případě regionálně, 

což tvorbu přínosů komplikuje.

2. Programy pro soustavné zlepšování 

nevyužívají svůj potenciál

Přestože u většiny respondentů existuje 

nějaký program pro soustavné zlepšování, 

dvě třetiny z nich dokázaly realizovat 

roční úspory pouze ve výši pěti procent 

a méně. V mnoha společnostech 

kombinace neadekvátních procesů, 

nedostatečné investice do lidí 

a technologií funguje jako omezující 

faktor zvyšování výkonnosti. Snahy 

při zavádění nových technologií se 

omezily jen na určité oblasti, například 

na automatické workflow, skenování 

a optické rozpoznávání znaků, u nichž 

bylo nepravděpodobné, že by měly 

na efektivitu výraznější vliv. Pouze 

několik málo respondentů se pustilo 

do progresivnějších technologií, které 

mohly jejich centrům sdílených služeb 

dodat opravdu konkurenční rozměr 

– například call centra a řízení vztahů 

se zákazníky (přesměrování hovorů 

a směrování hovorů podle schopností 

agentů), samoobslužné výkaznictví 

a elektronický obchod.

3. Většina CSS se jasně nezaměřila 

na měření spokojenosti zákazníka

Překvapilo nás, že většině respondentů 

(59 procent) se nepodařilo měřit 

spokojenost svých zákazníků. Mají-li  

CSS realizovat slíbená zlepšení, 

jsou pravidelná zpětná vazba 

na poskytované služby a schopnost 

reagovat životně důležité. Potvrdily  

to i výsledky našeho průzkumu  

– společnosti, které měřily spokojenost 

svých zákazníků, rovněž uvedly, že 

kvalita jejich služeb byla vyšší.

4. CSS s nejvyšší výkonností objevují 

další potenciál CSS a postupují 

k procesům s vyšší hodnotou

Respondenti s nejvyšší výkonností 

svých center úspěšně těžili ze svých 

finančních sdílených služeb a nyní 

se chtějí pustit do komplexnějších 

a sofistikovanějších činností. 85 procent 

z nich se podle průzkumu chystalo 

přistoupit k procesům s vyšší 

hodnotou, například manažerským 

informacím a analýzám, a otevřít 

CSS ostatním podpůrným funkcím, 

například zprostředkování. Aby se tento 

krok mohl uskutečnit, CSS se musí 

vyvinout v centra vynikající kvality, která 

fungují vedle již stávajících oddělení 

realizujících velkoobjemové transakce.

5. Lidé, kteří začínají v CSS, trpí 

nedostatkem pracovních příležitostí

Zdá se, že profesní dráha lidí pracujících 

ve sdílených službách v oblasti 

financí, je omezená. Čtyři pětiny 

(81 procent) všech respondentů 

uvedly, že zaměstnanci jejich CSS 

nikdy nepracovali v žádném jiném 

podnikatelském odvětví. Tak úzká 

praxe může  způsobit častou fluktuaci 

lidí. Zaměstnanci CSS také mohou mít 

složitější situaci při budování efektivních 

vazeb napříč firmou. Více než 60 

procent respondentů s nedostatečnou 

výkonností CSS zastávalo názor, že 

interakce mezi CSS a zbytkem firmy 

byla slabá, což nevyhnutelně snížilo 

kvalitu poskytovaných služeb.

krok vpřed…
Přestože počet evropských společností, 
které využívají CSS, roste, mnoho 
z nich má problémy s plněním svých 
cílů a udržením rozvoje. Drsnější 
ekonomické prostředí zároveň vyvíjí 
ještě větší tlak na finanční funkci 
s cílem snížit náklady a poskytnout 
firmě strategickou podporu. Mnoho 
respondentů s vysokou výkonností 
CSS dosvědčilo, že se tato centra 
stala nedílnou součástí strategie bez 
omezení v rozsahu či komplexnosti 

„Přestože počet evropských 
společností, které využívají 
CSS, roste, mnoho z nich má 
problémy s plněním svých cílů 
a udržením rozvoje“.
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služeb, které mohly poskytovat. Je 

vidět, že od předešlého pojetí center 

sdílených služeb jako pouhých továren 

na zpracování velkého množství dat, 

urazily CSS dlouhou cestu. 

Kvůli dalšímu rozvoji by se společnost 

měla zaměřit především na: 

• Maximální rozsah a standardizaci 

procesů, informací a dat. Tím se 

snáze zaručí, že se napříč celou 

firmou budují procesy na společném 

chápání dobré praxe. Cílem je zvýšit 

efektivitu a účinnost. Společné 

informace přinesou rychlejší 

a konzistentnější manažerské 

informace.

• Znovuoživení nebo zavedení 

programů soustavného zlepšování. 

Tyto programy musejí mít dobré 

vedení, být vybaveny zkušenými 

odborníky a získat dostatečnou 

finanční podporu, aby mohly provést 

změnu, která může zasáhnout 

různá oddělení ve firmě. Aby se 

tyto programy daly řídit a mohla se 

sledovat jejich úspěšnost, musejí být 

implementovány jasné plány a cílový 

provozní model. Nejdůležitější 

je přesně a průběžně rozumět 

perspektivě zákazníka centra 

sdílených služeb.

• Zajistit, aby lidé pracující v centrech 

sdílených služeb získali dobré 

školení, motivaci, co největší kariérní 

příležitosti a otevřené pozice uvnitř 

i vně centra sdílených služeb.

• Jakmile hlavní procesy správně 

fungují, je třeba začít hledat 

i v ostatních oblastech firmy, kde 

by CSS mohla přinést větší hodnotu 

a podpořit růst a optimalizaci. 

Centra sdílených služeb vyžadují 

značné investice a pozornost ze 

strany vedení. Podle respondentů 

s nejvyšší výkonností mají CSS 

potenciál k tomu, aby zvýšila 

efektivitu, snížila náklady a přinesla 

firmě opravdovou hodnotu.

David Scott
Partner

+420 222 123 949
dscott5@kpmg.cz

Řízení rizik  
a poradenské služby

Současný ekonomický pokles nutí vedení firem, aby snižovala náklady a zvyšovala 
efektivitu. Pro ty, kteří se z různých důvodů centrům sdílených služeb v minulosti 
vyhýbali, se nabízí velká příležitost, jak zredukovat administrativní náklady. Jsme 
svědky toho, jak roste počet „pozdních příchozích“, kteří začínají analyzovat 
možnost, že by umístili své CSS ve střední a východní Evropě. V několika 
rozvinutých oblastech tohoto regionu zmírňují ekonomické podmínky dříve 
striktní trhy práce. Obnovený zájem o CSS uvítají v zemích, které se poprvé snaží 
dosáhnout stabilního růstu. Přestože přínosy nemusejí být tak významné jako 
ty, které realizovali průkopníci, stále zde existuje potenciál pro značné snížení 
firemních nákladů. Pokud se úspory mají realizovat co nejrychleji, je nevyhnutelné 
vzít v úvahu výše zmíněné hlavní výstupy výzkumu.

a co s těmi, kteří k Css dospěli pozdě?
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Provoz 
multifunkčních 
hal a arén může 
být efektivnější

Ve své nejnovější studii jsme zmapovali 
situaci v oblasti multifunkčních hal, arén 
a zimních stadionů v České republice. Jedna 
z prvních českých studií zaměřených na tuto 
problematiku analyzuje nejen současný 
stav, efektivitu a praxi ve způsobu vedení 
a provozování českých sportovně-kulturních 
zařízení, ale také je porovnává s podobnými 
zařízeními v zahraničí.

Do analýzy byla zařazeno 16 domácích 

a 20 zahraničních multifunkčních arén,  

zimních stadionů a sportovních hal. 

Důležitým kritériem výběru měst v České 

republice bylo, zda se v dané lokalitě 

hraje extraligový lední hokej. Studie 

primárně sledovala, zda je vlastníkem/

provozovatelem veřejný či soukromý 

sektor, zaměřila se na způsob využívání 

časového fondu a na aktivity, na které 

se při provozování hal klade důraz.

Vlastníci 
a provozovatelé objektů
Výsledky studie ukázaly, že z celkového 

počtu 16 zkoumaných zimních stadionů 

a multifunkčních arén v České republice 

jich většinu (tj. 14) vlastní veřejný sektor, 
tedy města či obce, na jejichž území 
se haly nacházejí. V případě, že je 
majitelem objektu veřejný sektor, spadá 
ve většině případů tento objekt přímo 
pod magistrát příslušného města či 
obci. Dalším preferovaným způsobem 
vlastnictví je vytvoření akciové 
společnosti. Následují společnosti 
s ručením omezeným, příspěvkové 
organizace či občanská sdružení.

Podobně je tomu i z hlediska provozu 
stadionů. Provozovateli jsou v deseti 
případech příslušné obce, v pěti případech 
jsou to soukromé firmy a pouze v jednom 
případě se jedná o občanské sdružení.
Provozování multifunkčních arén 
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a zimních stadionů je u nás poměrně 
nekonzistentní, a proto je velmi těžké 
dospět k jednoznačnému závěru, jak 
celkový provoz zefektivnit. Pokud 
by města vypsala veřejnou soutěž 
na provozovatele z komerční sféry, 
efektivita provozu by se mohla zvýšit. 

dotační podpora
Na základě informací získaných z průzkumů  
společnosti KPMG Česká republika bylo 
zjištěno, že město nebo obec poskytuje 
dotační podporu celkem 11 zařízením. 

Průměrná dotace za rok 2007 byla 
15 944 300,- Kč. Nejnižší podpora se 
zde pohybovala okolo devíti milionů Kč,  
nejvyšší byla téměř 55 mil. Kč. Žádná či  
pouze minimální dotace byla poskytnuta 
halám v Praze. Velmi specifická situace 
je v Třinci, ta ale vyplývá z celkového 
historického kontextu vlastnictví arény. 

Hokejovým klubům poskytuje město  
či obec dotační podporu v celých  
87 procentech případů. Průměrná výše 
této dotace se ročně pohybuje okolo 

8 332 143,- Kč, přičemž minimální příspěvek 
činil v sezoně 2007/2008 pouhých 
200 000,- Kč, nejvyšší pak 32 mil. Kč.

Vztah mezi stadiony 
a hokejovými kluby
Tento vztah se ve většině zkoumaných 
případů řeší nájmem ledové plochy 
za hodinovou sazbu. Ta se liší podle 
toho, zda se jedná o soutěžní hru nebo 
trénink. Průměrná sazba za pronájem 
plochy pro soutěžní hry činí 3 313,- Kč, 
pro tréninky pak 2 358,- Kč. Hokejový 
klub si zároveň zvlášť platí za další 
pronajaté prostory, jako jsou šatny nebo 
kanceláře. Pouze ve dvou případech si 
hokejový klub najímá zimní stadion jako 
celek, a je tedy i jeho provozovatelem. 
V případě, že si pronájem haly objednal 
externí nájemce, odpovídala hodinová 
sazba v roce 2007 částce 2 982,- Kč 
za jednu hodinu.

Další možností je paušální pronájem 
hrací plochy a dalších prostor na základě 
smlouvy o dlouhodobém nájmu. Jeho 
průměrná hodnota na období jednoho 
roku odpovídala v hokejové sezoně 
2007/2008 výši 12,4 mil. Kč. 

seznam analyzovaných objektů

Název haly Město Typ haly
Rok otevření 
(zastřešení)

Kapacita

o2 aréna (dříve sazka arena) praha multifunkční aréna 2004 16 800

Čez aréna ostrava multifunkční aréna 1986 9 800

Čez aréna pardubice multifunkční aréna 1957 8 980

Tipsport aréna liberec multifunkční aréna 2005 8 200

Tesla aréna praha zimní stadion 1962 12 950

Čez aréna plzeň zimní stadion 1950 8 210

zimní stadion kladno zimní stadion 1957 8 000

zimní stadion ivana Hlinky litvínov zimní stadion 1955 7 500

zimní stadion Hradec králové zimní stadion 1978 7 500

Hala rondo brno zimní stadion 1982 7 450

zimní stadion luďka Čejky zlín zimní stadion 1962 6 970

zlatopramen aréna Ústí nad labem zimní stadion 1958 6 500

budvar aréna České budějovice zimní stadion 1946 6 420

Hostan aréna znojmo zimní stadion 1977 5 500

Werk aréna Třinec zimní stadion 1976 5 200

zlatopramen aréna Mladá boleslav zimní stadion 1956 2 500
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návštěvnost hal  
a ceny vstupenek
Průměrná cenové výše vstupenek 
v sezoně 2007/2008 byla 124,- Kč.  
Analýza zjistila, že nejvyšší návštěvnost 
mají hokejové kluby s nejvyšší cenovou 
úrovní vstupenek. Ve většině případů 
se jednalo o nové či komplexně 
zrekonstruované arény, které ke  
standardnímu hokejovému zážitku nabízejí 
také další služby a zábavní prvky. Pokud 
návštěvníci za své peníze dostanou 
kvalitní produkt, který je zároveň patřičně 
zábavný a „barevný“, jsou ochotni 
za něj zaplatit víc.

Návštěvnost extraligových či prvoligových 
zápasů v ledním hokeji není přímo 
úměrná počtu obyvatel města, ve  
kterém se hrají. Nezávisí ani na výši 
průměrné mzdy v daném regionu. 
Návštěvnost a ochota zaplatit za vstupenku 
záleží na dvou faktorech – úspěšnosti 
hokejového týmu a dalších nabízených 
službách a zábavě při zápase. To lze 
například doložit na příkladu Pardubic či 
stadionu v Českých Budějovicích, kde 
jsou ceny vstupenek sice vyšší, ale jsou 
podložené kulturním prostředím a vyšší 
kvalitou služeb. Kapacita obou těchto 
hal se pak využívá nadprůměrně. Ty 
hokejové kluby, které nepřijímají žádné 
dotace ze strany veřejného sektoru, 
jsou nuceny stanovit vyšší cenovou 
úroveň vstupenky, což je motivuje 
k většímu zacílení na zákazníky – diváky. 

„Návštěvnost extraligových či prvoligových zápasů v ledním hokeji není 
v přímé úměře k počtu obyvatel města, ve kterém se hrají. Nezávisí ani 
na výši průměrné mzdy v daném regionu. Návštěvnost a ochota zaplatit 
za vstupenku záleží na dvou faktorech –  úspěšnosti hokejového týmu 
a dalších nabízených službách a zábavě při zápase“.

43 %

akciová společnost spol. s r. o. občanské sdružení

magistrát města příspěvková organizace

25 %

13 %

13 %

Forma společnosti provozovatele arény
počet respondentů n=16

6 %

65 %

město akciová společnost spol. s r. o.

příspěvková organizace občanské sdružení

7 %

Forma vlastnictví 
(pokud je vlastníkem arény obec – město)

počet respondentů n=14

7 %
7 %

14 %
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Mají proto velmi propracovanou 
marketingovou strategii, která jim 
pomáhá získat a udržet si své diváky.

Provedeme-li celkový součet průměrné 
hodnoty dotací na provoz hal, arén, 
hokejového klubu a výnosů ze vstupného, 
dostaneme se k částce, která se pohybuje 
ve výši 37,1 mil. Kč.

Využití hal a arén
Ze všech 16 sledovaných objektů se pouze  
lednímu hokeji věnují čtyři zimní stadiony,  
které své prostory pro organizaci jiných  
komerčních akcí nevyužívají. U ostatních  
12 hal se prostory mimo sezonu využívají 
k pořádání dalších akcí, a to zejména 
akcí kulturních a společenských. 

Mimosportovní akce převážně organizují 

externí dodavatelé. Organizace vlastních  

akcí je jen velmi ojedinělá. Důvodem,  

proč se v prostorách hal a arén nepořádá 

větší množství mimosportovních akcí, 

je, že ve většině měst (obcí) existují pro 

dané akce vhodnější a lépe využitelné 

prostory. V průměru se u dvou třetin 

hal, které se komerčním akcím věnují, 

uskuteční podobných akcí méně  

než 20 ročně.

Nejvíce se na efektivním časovém fondu 

multifunkčních hal a zimních stadionů 

v České republice podílí hokej. Jedná 

se o 38 procent z veškerého využitého 

času. Následuje s 26 procenty komerční 

pronájem plochy, například turnaje, 

tzv. hobby týmy. Kulturnímu vyžití se 

haly věnují pouze ve třech procentech 

případů. Z celkového časového fondu 

se ledová plocha hal využívá z víc než  

70 procent, betonová plocha naproti 

tomu spíše sporadicky. Pokud vezmeme 

v potaz pouze aktivní část dne, je tato 

plocha ponechána bez využití víc než 

z 60 procent. Sportovním aktivitám, jako 

je například in-line hokej, se pak věnují 

pouhá dvě procenta času.

porovnání se 
zkušenostmi ze 
zahraničí
Zahraniční arény lokalizované v dalších 
Evropských zemích (Německo, Rakousko, 
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Řízení rizik  
a poradenské služby

závěr
Přestože je zařízení ve veřejném vlastnictví, jako nejlepší provozovatel 
se jeví soukromý subjekt na základě principů partnerství soukromého 
a veřejného sektoru. Radnice nejsou subjekty, které by byly schopné 
podobné zařízení provozovat skutečně racionálně a efektivně. Nejsou na to 
zpravidla ani personálně ani jinak vybavené (například kvůli zajištění obchodní 
a marketingové činnosti). Problémem může být i fakt, že se zpravidla 
každé čtyři roky obměňuje jejich management, tzn. rada zastupitelstva, 
a obce téměř nikdy nedisponují potřebnými specialisty. Soukromý subjekt, 
který by vzešel z průhledně nastaveného výběrového řízení s přísnými 
podmínkami, by neuzavíral nevýhodné smlouvy například na outsourcing 
služeb či pronájem ploch. Jeho zaměření na co nejefektivnější provoz by 
bylo jednoznačné. Zároveň je však v rámci podmínek pronájmu možné 
ošetřit, aby provozovatel neomezoval veřejný zájem a nezaměřil se pouze 
na komerční činnost. 

Francie či Nizozemsko) se ve většině 
případů využívají jiným způsobem než  
arény a zimní stadióny v České republice. 
Hlavním jednotícím znakem těchto 
zemí je rozlišování arén a hal na haly 
soutěžní a tréninkové, což je pro české  
podmínky netypické. Z důvodu jiného  
zaměření činnosti zahraničních zimních  
stadionů a arén není porovnání s českými 
obdobnými objekty téměř možné.

Naprostá většina analyzovaných 
zahraničních zařízení zůstává, podobně 

jako v České republice, ve vlastnictví 
veřejného sektoru. Na rozdíl od České 
republiky jsou však provozovateli arén 
a stadionů v zahraničí z 83 procent 
soukromé společnosti.

Z hlediska efektivnosti provozu a využití 
vyšla ze studie společnosti KPMG Česká  
republika nejlépe pardubická ČEZ Aréna.  
Vzhledem k tomu, že je provoz 
multifunkčních arén a hal v České 
republice v základních znacích 
nekonzistentní, nebylo možné, aby autoři  

studie jednoznačně doporučili způsob, 
jak provoz multifunkčních hal a arén 
obecně zefektivnit. Ze studie ale evidentně 
vyplývá, že je u všech zkoumaných 
objektů z hlediska efektivního využití 
stále velký prostor pro možná zlepšení.

do 5

 33 %

6 až 9

 17 %
10 až 19

 17 %

20 až 39

 25 %

Počet mimosportovních akcí za rok
počet respondentů n=12

40 a více

 8 %
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Společenská  
odpovědnost  
a otevřenost  
firem roste

Společenská odpovědnost firmy (Corporate 
Social Responsibility, CSR) je faktorem, 
který stále více ovlivňuje úspěšnost jejího 
hospodaření. Stává se důležitým ukazatelem 
finanční i nefinanční výkonnosti. Pozitivní vliv 
má ale i na zvyšování hodnoty pro akcionáře. 
Implementace principů CSR do firemních 
procesů zvyšuje konkurenceschopnost 
a hodnotu společnosti pro akcionáře, 
zefektivňuje řízení podnikatelských rizik, 
posiluje image a pomáhá udržovat sociální 
smír a další faktory výkonnosti. 

Mezi hlavní důvody, proč i v České 
republice roste zájem o CSR, patří 
etické a ekonomické zájmy. Princip 
CSR se totiž stává klíčem k úspěchu 
na vysoce konkurenčních trzích. Kvalitně 
zpracovaný CSR program pomáhá zvyšovat 
spokojenost a loajalitu zaměstnanců, 
zároveň podporuje vztahy s obchodními 
partnery, zejména dodavateli, a často 
bývá investicí, kterou ocení široká 
veřejnost. Tyto změny pak vedou 
k posílení pozice firmy na finančních 

trzích a zvýšení hodnoty pro akcionáře. 
Je proto důležité, aby do CSR programu 
byli zapojeni jak zaměstnanci, tak 
i top management společnosti. Role 
vrcholového vedení je nezastupitelná. 
Svým přístupem a rozhodnutími mohou  
vedoucí manažeři nejenom ovlivnit  
chování stovek nebo tisíců zaměstnanců, 
ale nasměrovat fungování podniku 
k principům udržitelného rozvoje, jenž 
by měl být klíčovým mottem dnešního  
moderního podnikání.
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Nejnovější průzkum KPMG 
International na téma společenské 
odpovědnosti1 se zaměřil na to, jak 
největší světové firmy vykazují své 
aktivity a chování v rámci společenské 
odpovědnosti. Naši analytici čerpali 
pouze z veřejně dostupných informací, 
například z webových stránek, 
zpráv o společenské odpovědnosti 
a finančních zpráv. Shromáždili 
informace k více než padesáti bodům 
spojeným s vykazováním společenské 
odpovědnosti, jejími standardy, procesy 
a motivy. Vzorek obsahoval společnosti 
ze skupiny Global Fortune 250 a také 
sto největších společností podle 
zisku v každé z 22 zemí zahrnutých 
do průzkumu.2 

Csr reporting
Více jak osmdesát procent společností 
ze zkoumaného vzorku v současné 
době zveřejňuje údaje týkající 
společenské zodpovědnosti (CSR) 

v samostatných zprávách nebo jako 

součást výročních zpráv. Vidíme zde 

téměř třicetiprocentní nárůst od roku 

2005, kdy jsme průzkum provedli 

naposledy (z 52 na 79 procent). Navíc 

další čtyři procenta sice nevydávají 

samostatnou zprávu, ale informace 

o CSR začleňují do svých výročních 

zpráv. Společnosti, které se aktivně 

věnují CSR a jeho reportingu, se 

nejčastěji rekrutují z oblasti finančních 

služeb, těžkého, elektronického 

a automobilového průmyslu. Čísla se 

ale mohou velmi lišit podle jednotlivých 

zemí. Například v Mexiku nebo České 

republice vydává zprávy vykazující 

svou činnost v oblasti CSR méně než 

20 procent společností. V Japonsku či 

Velké Británii je to více než 90 procent 

společností. 

Většina společností využívá buď 

dokument v pdf formátu nebo 

samostatnou webovou stránku, na níž 

informují o svých CSR aktivitách. 
Ačkoliv 92 procent společností z GF250 
zveřejňuje svůj kodex etického chování 
a jednání, jen 59 procent z nich 
zveřejňuje případná porušení tohoto 
kodexu. Více jak 90 procent společností 
GF250 má svůj vlastní kodex týkající 
se dodavatelského řetězce, ale jen 
polovina z nich zveřejňuje detaily o tom, 
jak je tento kodex implementován či 
monitorován. Etické a ekonomické 
důvody, zviditelnění značky a inovace 
patří mezi nejdůležitějšími motivy pro 
CSR reporting. Největší posun směrem 
nahoru jsme zaznamenali u inovací 
a dopadu na značku, naopak ohled 
na řízení rizik klesl o více jak 12 procent 
oproti hodnotám z roku 2005.

nezávislé ověřování
Počet společností, které využívají 
formální nezávislé ověřování svých 
informací a dat o CSR, se výrazně 
zvýšil ze 30 procent v roce 2005 
na současných 40 procent společností 
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z GF250. Největší podíl na trhu 
v oblasti nezávislého ověřování dat mají 
velké účetní a auditorské firmy. Dva 
nejdůležitější důvody pro ověření dat, 
které společnosti v průzkumu uvádějí, 
jsou zlepšení kvality vykazovaných 
informací a posílení důvěryhodnosti mezi 
klíčovými zainteresovanými osobami. 
V průzkumu jsme také zjistili, že roste 
využívání standardů pro řízení CSR, 
přičemž hlavním systémem zůstává ISO 
14001. Mezi standardy pro vykazování 
se nejčastěji využívá tzv. GRI (Global 
Reporting Initiative, GRI) – řídí se podle 
něj více jak 70 procent společností.

situace  
v České republice 
Ačkoliv se zdá, že problematika 
informování o CSR není pro české 
společnosti prioritou, povědomí  
o důležitosti společenské odpovědnosti 
stejně jako opravdový zájem o její 
implementaci do firemních procesů 
roste. Vedou společnosti z oblasti 
těžkého průmyslu, finančních služeb 
a elektroniky. Vykazovat, jaké vlivy má 
podnikání či činnost konkrétní společnosti 
na environmentální nebo sociální sféru, 
není v České republice ze zákona povinné. 

Mezi hlavní důvody pro výkaznictví 
o CSR patří snaha odlišit se 

od konkurence a vytvořit důvěryhodný 
a pozitivní obraz společnosti směrem 
k veřejnosti a obchodním partnerům.  
67 procent společností v České republice 
vůbec neinformuje o svých aktivitách 
v oblasti CSR, ať už v samostatných 
výročních zprávách nebo jako součást 
každoročních výkazů. Společnosti, které 
takové informace oficiálně sdělují, tak 
často činí v rámci zvláštní sekce ve své 
výroční zprávě. Celkem 14 procent 
společností vydává samostatnou 
výroční zprávu týkající se CSR. Z nich 

téměř 30 procent společností využívá 
formální nezávislé ověřování dat 
obsažených ve svých zprávách o CSR. 
____________________________________

1 KPMG International Survey of Corporate 
Responsibility Reporting 2008, in:  
http://www.kpmg.cz/czech/images/but/2008_
Corporate-responsibility-survey.pdf 

2 Na této studii se podílelo dvaadvacet členských 
společností celosvětové sítě KPMG – Austrálie, 
Brazílie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Finsko, 
Francie, Maďarsko, Itálie, Japonsko, Mexiko, 
Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Jihoafrická 
republika, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Nizozemsko, Velká Británie a USA..
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závěr
Firma, která implementuje principy 
CSR, se stává zodpovědným 
partnerem v oblasti udržitelného 
rozvoje pro všechny klíčové zájmové 
skupiny podnikatelského okolí a je 
schopna tuto odpovědnost deklarovat 
prostřednictvím každoročního 
standardizovaného reportingu. Firmy 
se posouvají ke strategičtějšímu 
přístupu k řízení a vykazování 
údajů CSR. V řadě z  nich dochází 
ke komplexnímu propojení mezi 
podnikovým řízením a vykazováním 
CSR a celkovému zapojení CSR do 
celofiremní strategie.  
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Snižuje se spotřebitelská poptávka.
Najít dodatečné prostředky na její  
povzbuzení a udržení.

Zvyšuje se tlak na snižování nákladů. Hledat úspory a posílit cash flow.

Ubývají zakázky a klesají příjmy.
Optimalizovat pracovní kapitál a aplikovat  
metody lean managementu.

Zvyšují se nároky na organizaci systému  
dodávek, dopravu a logistiku.

Zaměřit se na dodavatelský řetězec.

Správa nemovitostí představuje významnou 
nákladovou položku.

Správa nemovitostí však skrývá  
i významné úspory.

Kvalitní data představují klíčovou  
konkurenční výhodu.

Systémy a data musí být efektivně 
zabezpečeny, využívány a řízeny.

Personální náklady neodpovídají tržbám. Snížit personální stav nebo náklady na něj.

Cesta k řešení  

pro obchodní  

společnosti
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• očekává se snížení poptávky zejména u sortimentu mimo zboží 
základní potřeby, 

• maloobchodní společnosti budou vynakládat prostředky k povzbuzení 
a udržení poptávky a realizovat akce na podporu prodeje, 

• bude pokračovat tlak na dodavatelské bonusy a skonta, 
• zároveň se implementují nové způsoby prodeje, 
• pokračuje propagace kartových systémů, voucherů a další aktivit 

k podpoře loajality.

Snižuje se spotřebitelská poptávka

• dochází k integraci funkcí a poskytování služeb v rámci 
vlastnických skupin včetně poskytování půjček a centralizace 
finančních aktivit, 

• zvyšuje se tlak na cash flow, 
• hledají se úspory v oblasti osobních a dalších nákladů, 
• zároveň se zvyšují nároky na manažerský reporting.

Zvyšuje se tlak na snižování nákladů

• neefektivita personálního zajištění se zvláště projeví při poklesu 
tržeb a personální náklady jako celek zatěžují pak výrazně 
operativní výdaje

Personální náklady neodpovídají tržbám

• dodávky zboží se globalizují a optimalizují, 
• doprava a logistika spojená s celní a daňovou problematikou  

jsou náročnější

Zvyšují se nároky na organizaci systému 
dodávek, dopravu a logistiku

• opravy, údržba, nájem nemovitostí jsou významnou  
nákladovou položkou

• formou transakce zpětného leasingu sale a lease back nabízí tato 
oblast možnost posílení cash flow

Správa nemovitostí představuje 
významnou nákladovou položku

• zvyšují se nároky na efektivní zabezpečení a efektivní využívání dat 
obsažených v interních informačních systémech, 

• pro úspěšné řízení je nutná optimální struktura, dostupnost 
a spolehlivost dat z hlediska vnitřních řídících procesů

Kvalitní data představují klíčovou 
konkurenční výhodu

• úbytek klientů, zakázek i celková redukce plánovaných objednávek 
vedou k rychlému poklesu příjmů a tím k přímému ohrožení 
cashflow; možno řešit krátkodobými úvěry, kontokorenty, ale to je 
drahé a neefektivní, nebo rychlým snižováním, „řezáním“ nákladů, 
což však s sebou přináší výrazná provozní rizika

Ubývají zakázky, klesají příjmy,  
cashflow je v ohrožení

• nabízíme poradenství v oblasti supply chain management
• v případě dovozů mohou být naše poradenské služby spojeny 

s optimalizací v oblasti celní agendy a daně z přidané hodnoty

Jak vám můžeme pomoci: 

• optimalizací daňových odpisů a posouzením smluv v této 
oblasti včetně zpětného leasingu z pohledu daňových aspektů

Jak vám můžeme pomoci: 

• asistujeme při zajištění přesnosti a integrity dat a dostupnosti 
informačních systémů

• poskytujeme služby řízení informačních technologií 
a hodnocení jejich efektivity, migrace dat

• provádíme audit bezpečnosti operačních systémů, databází, sítí, EDI

Jak vám můžeme pomoci:

• aplikujeme tzv. optimalizaci pracovního kapitálu, specificky 
orientovanou na období finanční krize

• jedná se o rychlou, standardizovanou diagnostiku stavu pracovního 
kapitálu, identifikaci oblastí ke zlepšení vč. vyčíslení finančních 
přínosů a aplikaci opatření ve vybraných oblastech (závazky, zásoby, 
pohledávky, procesy)

Jak vám můžeme pomoci: 

• nabízíme posouzení daňových aspektů marketingových a dalších 
aktivit, dopadů přijatých a poskytnutých bonusů a skont z pohledu 
daně z přidané hodnoty, 

• analýzu možnosti úspor v oblasti DPH spojených s vouchery 
a slevovými kartami

Jak vám můžeme pomoci: 

• nabízíme ověření splnění podmínek nízké kapitalizace a rizik srážkových 
daní u licenčních poplatků,

• analýzu existujících norem a možnosti úspor v oblasti mank a škod, 
• podnikovému managementu nabízíme služby pro zvyšování 

podnikatelské výkonnosti (řízení nákladů, strategické posouzení 
corporate governance, zlepšování procesů).

Jak vám můžeme pomoci: 

• disponujeme řadou metod pro snížení personálního stavu či 
snížení personálních nákladů při zachování pracovní síly

• všechny přístupy jsou ověřeny u řady klientů a umožňují snížení 
personálních nákladů při zachování plné výkonnosti  
zajišťovaných procesů

Jak vám můžeme pomoci: 

Co se děje na trhu? Cesta k řešení



Budete-li mít zájem dozvědět se více informací o jednotlivých 
službách, obraťte se prosím na uvedené odborníky nebo na naši 
webovou stránku: www.kpmg.cz.
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