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Trocha optimismu aneb co nás čeká a nemine
Nejtemnější období může být za námi, můžeme stát na prahu nového  
„úsvitu“, ale kde vyjde slunce, zůstává otázkou. 

Přesto, že se zdá, že většina 
rozvinutých zemí se již z recese 
dostala, oživení je stále křehké. Než se 
nadměrnými dluhy zatížené ekonomiky 
vrátí k trvalému růstu, mohou narazit 
na další překážku – obávanou recesi 
s „dvojitým dnem“. 

Důvěra spotřebitelů se zlepšuje. 
Akciové trhy oživují svůj optimismus. 
Ekonomický výkon obecně začíná opět 
růst. Nicméně ekonomická krize 
způsobená selháními na finančních 
trzích má tendenci trvat dlouho – tak 
jak je tomu u synchronizovaných krizí, 
které zasahují všechny významné 
ekonomiky ve stejnou dobu. Nahradit 
ztráty HDP, které recese způsobila, 
bude trvat dlouho – a někteří se 
domnívají, že předchozích úrovní růstu 
nedosáhneme ještě mnoho let. Přesto 
se zdá, že návrat k hospodářskému 
růstu je celosvětovým fenoménem. 

Ekonomika v eurozóně i přes pokračující 
slabé výkony Řecka, Španělska, 
Portugalska a Irska vzroste podle 
prognóz v roce 2010 celkově asi o jedno 
procento. Vpřed se opět derou hlavní 
asijské ekonomiky. Číně se dosud dařilo 
udržet pozoruhodnou míru růstu, ale 
také Japonsko, Singapur a Korea 
vypadají, že jsou v lepší kondici. 

Střední Evropa v současné době trpí 
problémy, které trápí celou eurozónu. 
Zůstává však otázkou, zda se vnitřní napětí 
v zemích eurozóny po implementaci plánu 
na podporu řecké ekonomiky zvýší, nebo 
zda se stabilita obnoví. Navzdory 
současné nejistotě existuje v mnoha 
oblastech střední Evropy ve středně- 
a dlouhodobém horizontu i nadále 
významný potenciál k růstu. 

V dubnovém čísle našeho pravidelného 
čtvrtletníku Horizonty určeného pro top 
management se zabýváme důležitými 
otázkami, které mohou mít vliv na vaše 
podnikání. Soustředili jsme se na řízení 
peněžních toků jako nejvyšší prioritu pro 
společnosti v těžkých časech. Analyzovali 
jsme také český trh fúzí a akvizic, jeho 
současnou situaci a možné vyhlídky 
do budoucna. Efektivita IT je další z oblastí, 
kde musí manažeři zlepšit výkonnost 
v dobách krize. Náš článek se zabývá tím, 
jak zlepšit výkon a bezpečnost 
v systémech SAP. Třetí oblastí, které se 
věnujeme, je efektivnost procesů 
a postupů, kde je pro efektivní řízení 
společnosti nezbytné identifikovat rizika. 

Chtěl bych vás také upozornit na články, 
které se týkají důležitých oborových 
témat. V oblasti turistického ruchu 
a volnočasových aktivit to jsou 

profesionálně připravené a kvalitní 
studie proveditelnosti, která pomáhají 
soukromým nebo státním či obecním 
investorům vybudovat udržitelný 
a provozně ziskový projekt, ať už se 
jedná o luxusní hotel, rekreační zařízení 
nebo vodní park. V dalším článku se 
zamýšlíme nad situací ve veřejném 
sektoru a nad tím, jak se tento sektor 
zaměřuje na snižování svých výdajů. 
A konečně naši kolegové, kteří poskytují 
poradenské služby pro energetický 
sektor, upozornili na význam 
spolehlivých a přesných předpovědích 
založených na veličinách souvisejících 
s vývojem počasí, které mohou 
energetickým firmám, a nejen jim, 
přinést rozhodující konkurenční výhodu. 

Doufám, že Vám toto číslo magazínu 
Horizonty nabídne inspirující čtení. 

alex Verbeek

54 Horizonty duben 2010 duben 2010 Horizonty

téma tohoto vydání – Poradenské služby téma tohoto vydání – Poradenské služby



54 Horizonty duben 2010 duben 2010 Horizonty

téma tohoto vydání – Poradenské služby téma tohoto vydání – Poradenské služby

„Navzdory současné nejistotě 
existuje v mnoha oblastech střední 
Evropy ve středně- a dlouhodobém 

horizontu i nadále významný 
potenciál k růstu.“
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V období hospodářské krize je efektivní 
řízení peněžních prostředků důležitější 
více než kdy jindy. 
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uplatňujte řízení ve stylu 
Warrena buffetta
Pokud nebude vrcholové vedení přikládat 
peněžním prostředkům důležitost, 
nebudou to dělat ani ostatní. Příklady 
musí přicházet shora. Kvalitní řízení 
peněžních prostředků může odhalit 
skryté neefektivnosti v procesech v celé 
firmě. Bez přispění každého oddělení se 
však budou problémy řešit teprve tehdy, 
když je kvůli jejich velikosti a nákladnosti 
již nebude možné dál přehlížet. Kvalita 
řízení peněžních prostředků je zčásti 
závislá na informacích, které má vedení 
k dispozici, a proto by mělo každé oddělení 
– od odbytu přes výrobu až po zahraniční 
pobočky – plnit v tomto ohledu svou roli.

Společnosti amerického investora Buffetta 
generují peněžní prostředky, protože tato 
strategie je součástí jejich firemní kultury. 
Buffett investuje do společností, kterým 
lze snadno porozumět a které disponují 
něčím, čemu on sám říká „vodní příkop“ 
– tedy něčím, co jim dává jasnou výhodu 
oproti ostatním a chrání je před konkurencí.

Buffett koupí společnost pouze v případě, 
že jsou její odhadované peněžní toky 
na akcii v příštích pěti letech vyhovující. 
Upozorňuje manažery, že v případě 
nakládání s peněžními prostředky je 
někdy volba, která se nejvíce nabízí, tou 
špatnou. „Často je chyba investovat 
peníze tam, kde jste je vydělali,“ tvrdí 
Buffett. „Skutečně skvělé firmy, které 
dosahují vysokých výnosů z hmotných 
aktiv, nedokáží dlouhodobě reinvestovat 
velkou část svého zisku interně 
a dosahovat přitom vysoké návratnosti.“

uvažujte jako private 
equity společnosti
Private equity společnosti jsou zvyklé 
kupovat zadlužené firmy. V prvních 100 
dnech po realizaci koupě odhadují, kolik 
peněz mohou vygenerovat, aniž by 
negativně ovlivnily chod podniku. Cílem 
není pouze splatit dluhy. Jde o to zlepšit 
pracovní kapitál, a zvýšit tak hodnotu 
podniku v horizontu tří až pěti let. 

Private equity společnosti používající 
přísná měřítka jsou schopny snáze 
identifikovat projekty, které se pohybují 
na hraně výnosnosti (například projekty 

bývalého generálního ředitele), a ukončit 
je. Nové investice jsou schváleny, jen 
pokud splňují náročnější požadavky 
na generování peněžních prostředků.

když volit technologii, 
tak s rozvahou
Dny tabulkových procesorů jsou sečteny. 
Díky informačním systémům pro řízení 
peněžních prostředků jsou firmy schopny 
využívat a analyzovat širší spektrum 
dat a následně sestavovat přesnější 
prognózy, zlepšovat finanční výkaznictví 
a provádět kvalitnější rozhodnutí. S novými 
možnostmi a technickou vyspělostí jsou 
však spojena rizika. Firmy někdy zjišťují, že 
nové systémy nemají na řízení peněžních 
prostředků zásadní dopad. Může to 
být způsobeno například tím, že daná 
technologie neodpovídá potřebám podniku 
nebo že ji zaměstnanci neumějí používat.

Řada technologických řešení se prodává 
s tím, že obsahují nepřeberné množství 
funkcí nebo výhod a že náklady na jejich 
pořízení se vrátí do jednoho roku. Klíčovým 
parametrem je však jejich využitelnost. 
Pokud je daný systém pro běžné užívání 
příliš složitý, jsou to vyhozené peníze.

Manažeři mohou zdůvodňovat své otálení 
v oblasti řízení peněz tím, že ten ideální 
integrovaný informační systém ještě není 
na trhu, ačkoliv jeho vydání je zpravidla 
na spadnutí. Seznamy dlužníků, revize 
smluv a důsledné prognózování peněžních 
toků přitom mohou zlepšit likviditu 
a nejsou s nimi spojeny žádné výdaje na IT.

Plánování peněžních 
toků – černá magie
Před průmyslovou revolucí měli 
podnikatelé zpravidla jasný přehled o tom, 
co proudí dovnitř a co ven a kdy se tak 
děje. V opačném případě zkrachovali. 
V rychle se měnícím globálním 
hospodářství je mnohem obtížnější na tyto 
otázky správně odpovědět. Proto manažeři 
firem v tak hojném počtu využívají 
plánování peněžních toků. Nevýhodou 
tohoto plánování je, že se lidé často mýlí. 

Budoucnost každé společnosti zčásti 
ovlivňují neočekávané události, a proto 
plánování peněžních toků nemůže být 
nikdy vědou, ale jen delikátním uměním. 

Úvod
Pod pojmem řízení 
peněžních prostředků si 
člověk může představit 
namáhavý a složitý úkol, 
s nímž jsou spojeny 
ohromné investice 
do oblastí jako je například 
IT. Ve skutečnosti tomu 
ale tak být nemusí. 
Pokud dohlížíte na řízení 
peněžních prostředků, 
měli byste zvážit osm níže 
uvedených faktorů. 



Nicméně pravděpodobnost výskytu chyb 
lze snížit. Předpovědi často selžou, protože 
zainteresované strany se dostatečně 
nezapojují a nenesou odpovědnost 
za kontrolu správnosti svých vstupních dat 
a za zdokumentování svých předpokladů.

Mnoho finančních oddělení často nemá 
dostatečné kapacity na to, aby tyto 
činnosti řádně zajistily. Vyhledávání dat 
jim trvá tak dlouho, že pak již nemají čas 
na to, aby si je náležitě prostudovaly. 
Pokud data pochází z podnikového 
informačního systému, e-mailů, 
tabulkových procesorů a rozhovorů, 
může být obtížné zjistit, proč byla daná 
předpověď mylná, a chybu napravit.

Plánování peněžních toků je tak náročné, 
že zhruba 40 procent amerických 
společností tento proces centralizuje. 
Prognózování se tak může v centrále 
věnovat menší počet zaměstnanců, kteří 
se na vytváření předpovědí specializují 
a odvádějí tak kvalitnější výsledky za kratší 
dobu. Centralizace má však i nevýhody. 
Prognostik je vzdálen od potřebných 
lokálních dat, jejichž přenos může být 
komplikovaný – 45 procent společností 
totiž stále získává informace ústně. 
Centralizované plánování se nejvíce hodí 
pro nadnárodní firmy, které většinou 
centralizují řízení peněžních prostředků 
proto, aby dosáhly vyšších příjmů z úroků.

Podporujte 
nekompromisní 
upřímnost
Prognózy peněžních prostředků  
– o obchodních plánech ani nemluvě – jsou 
příliš důležité na to, aby se staly obětí 
zkreslování. Zpráva o prognózování 
vypracovaná pro KPMG International 
společností Economist Intelligence Unit 
uvádí, že zhruba 44 procent respondentů 
se domnívá, že tlaky na sladění prognóz 
s cíli snižují jejich přesnost. 

Řada prognóz je konzervativnější 
z důvodu obezřetnosti a přiměřenosti. 
Příliš konzervativní přístup však může 
vyústit v to, že nedojde k pokrytí 
potřeby. Správné prognózování samo 
o sobě představuje obtížný úkol. Pokud 
zaměstnanci cítí povinnost upravovat data 
tak, aby splnili nepodložená očekávání 
centrály, stává se tento úkol nemožný. 

nepřetěžujte 
dodavatelský řetězec
Dříve si některé společnosti myslely, 
že peněžní toky lze jednoduše zlepšit 
tak, že napíší dodavatelům a požádají je 
o prodloužení obchodního úvěru. Pouhé 
ždímání dodavatelského řetězce však může 
být nebezpečné. Dokonce tak nebezpečné, 
že to může úplně zničit vaše podnikání. 

V roce 1994 americká společnost Aris 
Isotoner ve snaze ušetřit peníze uzavřela 
svou továrnu v Manile a výrobu 27 
milionů rukavic a pantoflů zadala externím 
dodavatelům v jiných oblastech Asie. Tržby 
poklesly o polovinu, neboť se snížila kvalita. 
Dodávky se začaly opožďovat a výrobní 
náklady dokonce vzrostly o 10 procent. 
V roce 1997 společnost Aris Isotoner již 
vykazovala celkovou provozní ztrátu ve výši 
123,6 mil. dolarů a její mateřská společnost 
Sara Lee ji prodala. Pokud tedy chcete 
vytěžit z vašeho dodavatelského řetězce 
více peněz, snažte se místo diktování 
podmínek s dodavateli spolupracovat.

Méně papíru, více 
technologie
Hotovost je hlavní, avšak bankovky 
peněžním tokům nepomáhají. 
Elektronické platby umožňují rychlejší 
doručení peněz, a pokud firma platí včas 
a elektronicky, měla by být schopna si 
u svých dodavatelů vyjednat nižší ceny. 

Energetické podniky používají systém 
dynamických slev, kdy spotřebitelům 
poskytují drobnou slevu z další fakturace 
v případě, že rychle zaplatí. Mnoho 
firem do informačních systémů pro 
řízení peněžních prostředků začleňuje 
elektronické platby kartami, aby mohly 
snáze identifikovat anomálie.
Elektronizace může přinést skutečné 
zisky. Jedna britská společnost zjistila, 
že přichází o příležitost fakturovat denně 
2,75 mil. dolarů v prodejích, protože 
klientům zasílá poštovní doručenky. 
Brzy přešla na elektronickou formu.

Chce to vytrvalost
Řízení peněžních prostředků není rychlým 
řešením pro společnosti, které jsou 
v ohrožení, ale metodou jak postupně 
zvyšovat hodnotu firmy. Ti, kteří v této 
schopnosti excelují (například Mittal Steel 

či Warren Buffett), mají zavedenu kulturu 
orientovanou na peněžní prostředky. 
Když společnost Mittal Steel v roce 1992 
odkoupila mexickou ocelárnu, zavedla 
denní porady, na kterých vedoucí oddělení 
probírali náklady a objemy předchozího dne, 
což posílilo disciplínu a nastavilo priority.
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Závěr
Těchto osm zásad je nepochybně 
velmi prospěšných. Aby však 
firma dokázala přestát turbulentní 
dobu, musí je uplatňovat flexibilně 
a zohlednit při tom globální 
makroekonomické podmínky.

Jon Mortimer

Partner

+420 222 123 127
jmortimer@kpmg.cz

Poradenské služby 
zaměřené na transakce 
a restrukturalizaci
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Dojde v letošním 
roce k pozitivnímu 
obratu v oblasti 
fúzí a akvizic?

Trh fúzí a akvizic je vždy důležitým ukazatelem 
ekonomické aktivity a je velmi těsně provázán 
s globální ekonomikou. Finanční krize 
v uplynulém období proto způsobila jeho 
výrazný propad a dramatický útlum aktivit. 

období do roku 2008 se neslo v duchu 
velkého optimismu a trh fúzí a akvizic 
nepřetržitě rostl. To se však náhle změnilo 
a hodnota globálního trhu fúzí a akvizic se 
během roku 2009 v porovnání s rokem 2008 
propadla o padesát až šedesát procent. 

u řady transakcí, které se v minulém roce 
realizovaly, se jednalo o vynucené prodeje 
problémových společností (distressed 
sales) často za aktivní účasti lokálních 
neinstitucionálních finančních investorů. 

V roce 2008 se společnosti prodávaly 
za velmi zajímavé ceny (atraktivní 
násobky EBITDA) pro prodávající. 
Trh byl z velké části tažen globálními 
institucionálními finančními investory, 
tzv. private equity společnostmi. Měly 
k dispozici jak dostatek privátních peněz, 
tak především lehce dostupné dluhové 
financování, které těmto společnostem, 
vzhledem k pozitivnímu pákovému 
efektu, zajišťovalo dostatečnou kupní 

sílu. Ceny, které byly tyto společnosti 
ochotny platit za získané cílové 
společnosti, dosahovaly z dnešního 
pohledu vysokých hodnot. Podobně 
to ovšem platilo i o strategických 
investorech, kteří v pozitivně laděném 
ekonomickém prostředí uměli 
optimisticky „ocenit“ budoucí výnosy 
kupovaných společností a zakalkulovat 
případné synergie.
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Private equity společnosti
V průběhu roku 2009 se však poměry 
na trhu fúzí a akvizic výrazně změnily. 
Reálná investiční aktivita společností 
private equity výrazně poklesla, neboť 
samy měly problémy získat úvěrové 
financování pro realizaci transakcí. 
Výrazně se tak snížil pákový efekt, 
a tyto firmy proto nebyly ochotny 
platit tak vysoké ceny jako v minulosti. 
Nicméně i přesto byly v uplynulém roce 
společnosti private equity (s výjimkou 
zahraničních investorů ze sektoru realit) 
velmi aktivní a snažily se i nadále získat 
atraktivní cíle ovšem za jiných cenových 
podmínek (nižších násobků EBITDA), 
než tomu bylo v minulosti. K realizacím 
transakcí ze strany private equity 
společností proto téměř nedocházelo, 
neboť cenová očekávání na straně 
prodávajících a kupujících se často velmi 
významně lišila. 

Na rozdíl od velmi aktivních, ale ne příliš 
transakčně úspěšných private equity 
společností se strategičtí investoři až 
na malé výjimky buď ze středoevropských 
trhů stáhli, nebo omezili své akviziční 
aktivity a věnovali se hlavně řešení dopadů 
krize na svých hlavních (domácích) trzích. 

V roce 2009 se měnily 
sektorová orientace…
V důsledku globální krize se akviziční 
aktivity přesouvaly například ze sektoru 
logistiky, automobilového průmyslu, 
realit a stavebnictví do potravinářství, 
maloobchodu a koncesovaného podnikání. 
Dlouhodobému zájmu investorské obce 
se na druhé straně těšila energetika (těžba 
ropy a plynu) či farmaceutický sektor. 

… charakter transakcí
Změnila se také struktura transakcí. 

Výrazně ubylo veřejně vyhlašovaných 

transakcí. Časté byly mimotržní, tzv. 

off-market transakce. Transakce často 

neměly pevně stanovený časový 

rámec, protože byla maximální snaha 

přizpůsobit se kupujícímu. Zjednodušily 

se přípravy transakcí, velká část rizika 

spojeného s budoucností firem přešla 

na prodávajícího. Transakce byly často 

financovány vlastním kapitálem s tím, 

že se v budoucnu přefinancují úvěrem. 

Zvýšila se také nejistota spojená 

s úspěšnou realizací transakcí. Prodejní 

procesy se hůře předvídaly.

... a ocenění společností
V kontextu světové krize finančních trhů 

radikálně poklesly transakční násobky 

charakterizující relativní hodnotu 

prodávaných společností. To bylo 

spojeno s jejich nižší finanční výkonností 

a nejistotou ohledně budoucích zakázek 

a souvisejících výnosů. Rozdílně také 

byla vnímána hodnota firem. Kupující 

často vyčkávali, až se ceny v případě, že 

se prodávané společnosti ocitnou pod 

tlakem či v tísni, sníží. Prodávající zase 

očekávali, že prodejní ceny do budoucna 

porostou nebo se dokonce vrátí 

na úroveň před rokem 2008.

kupující – za rokem 
2008 udělat tlustou čáru
V současné době se často u kupujících 

setkáváme s názorem, že před rokem 

2009 byla „…jiná doba“, jiné historické 

období, po němž se výrazně změnil 

pohled na firmy a společnosti a za nímž 

mají kupující tendenci udělat tlustou 
čáru. Ne že by je historie společností 
před rokem 2009 nezajímala, ale 
prostě jí, často vzhledem k razantnímu 
přerušení růstového trendu, nepřikládají 
takovou váhu jako tomu bylo dříve. 

To, co je z hlediska cílové firmy zajímá, 
je výkonnost v roce 2009, současný 
stav a výhled do budoucnosti. 
V uplynulém roce některé společnosti 
propadly v tržbách řádově o desítky 
procent (často i 30 až 70 procent), což 
vytváří naprosto novou situaci v otázce 
případných „ocenění“ společností. 
Kupující v kontextu zotavujících se 
ekonomik nepředpokládá rychlý návrat 
k výkonům společností před rokem 
2008 a tudíž i k cenám nabízeným 
v tomto období.

Prodávající – kdy  
recese skončí?
U prodávajících se zase často 
setkáváme s obligátním dotazem – jak 
dlouho ještě potrvá současná situace 
na trzích, kdy skončí současná recese? 
Důvod tohoto dotazu je velmi prozaický 
a souvisí s „oceněním“ prodávaných 
společností a s očekávanou hodnotou 
případné prodávané společnosti. 
Prodávající zajímá načasování prodeje 
a s tím spojená cena za prodávanou 
společnost. Prodávající si jsou vědomi, 
že při současné často i významně 
snížené výkonnosti společnosti 
nedosáhnou jimi očekávaných cen. 
Otázka tedy zní – prodávat nyní a smířit 
se s nižší cenou, nebo počkat nějakou 
dobu (neznámo jakou) a prodat později, 
ovšem za předpokladu, že se firmě 
podaří ve zdraví zmíněné období přežít.
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Poradenské služby 
zaměřené na transakce  
a restrukturalizaci

Závěr
Současný stav na trhu fúzí a akvizic 
nabízí připraveným a racionálně 
uvažujícím investorům mnoho 
zajímavých příležitostí, aby 
do budoucna posílili svou roli 
v národní či globální ekonomice.  
Je zde ovšem i řada nástrah a úskalí 
– například převažující mimotržní 
charakter transakcí, přetrvávající 
špatná dostupnost externího 
financování či nejistota spojená 
nejen s horší předvídatelností 
prodejních procesů, ale i s výkonností 
prodávaných společností. Realizovat 
transakce v současné době není 
lehké, ale rozhodně ne nemožné!

Co očekáváme pro  
rok 2010? 
Postupné globální oživování přiměje 
nejprve strategické a poté i finanční 
investory, aby se na trhy vrátili. Již 
nyní registrujeme zájem strategických 
investorů o středo- a východoevropské 
trhy. Chtějí posílit svou pozici na trhu 
a konsolidovat určité segmenty na trhu, 
často prostřednictvím akvizic svých 
konkurentů (peer companies). To na trhu 
fúzí a akvizic signalizuje pozitivní trend 
a vytváří předpoklad pro nárůst transakcí 
v oblasti fúzí a akvizic.

Nepředpokládáme, že by se oproti 
roku 2009 významně změnila struktura 
a charakter transakcí. Neočekáváme, 
že by se procesy spojené s fúzemi 
a transakcemi významněji formalizovaly. 
Ocenění společností, které se odvíjí 
od toho, zda firma má udržitelné 
výnosy pro nadcházející období, se 
pravděpodobně mírně zvýší, ale 
nedosáhne hodnot před rokem 2009. 

Navíc je velmi složité, ne-li nemožné, 
porovnávat neporovnatelné. Znamená to, 
že v uplynulém roce byly sice zaznamenány 
určité cenové indikace ze strany kupujících 
investorů v některých sektorech, ale 
transakce zpravidla nebyly realizovány. 
Neexistuje proto ani v současné době 
a za nových ekonomických podmínek 
možnost porovnání. 

Navíc od některých sektorů se investoři 
v době krize velmi zřetelně odklonili. 
Ke zmíněným indikacím nedošlo, 
nebo alespoň nám nejsou známy 
například ve stavebním sektoru nebo 
v oblasti cestovního ruchu. V těchto 

sektorech bude pravděpodobně platit 
to, co již bylo zmíněno – za rokem 2008 
udělejte tlustou čáru a pojďme se bavit 
o výsledcích za rok 2009 a výhledech 
na následující roky. 

Předpokladem pro úspěšnou realizaci 
transakcí v současné době je tak zejména 
to, že se sbližují rozdílné názory kupujících 
a prodávajících na hodnotu společností. 
Ti první zastávají realističtější a ne příliš 
optimistický pohled na budoucí výkony 
společností a tudíž i na jejich případné 
prodejní ceny. Měli by proto umět 
správně vyhodnotit specifičnost kupované 
společnosti v ekonomickém kontextu. 

Prodávající by si zase měli uvědomit, že 
je málo pravděpodobné, že by se jim 
podařilo dosáhnout takových cen jako 
před rokem 2009. To ovšem neznamená, 
že neexistují sektory, kde toho naopak 
nemůže být dosaženo. Je známo, 
že existují odvětví, která se pohybují 
v období krizí a recesí v opačném směru. 
Pokud tedy obě strany zachovají reálný 
pohled na ekonomiku společností, 
ve výsledku tak vzniká příznivé prostředí 
pro realizaci transakcí. 

Zpátky na trh by se mohly vrátit ty 
společnosti, jejichž prodej, či jednání 
s investičními partnery se v roce 2008 
zastavily, a majitelé společností se 
spíše soustředili na jejich záchranu, 
revitalizaci a restrukturalizaci.
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Kvalitní studie proveditelnosti  
– základ úspěšného projektu
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Podnikatelé i veřejná správa se často nechávají strhnout lákavou vidinou 
luxusního hotelu, volnočasového areálu či akvaparku ve své lokalitě. 
Začnou zbrkle stavět a zapomenou si předem zodpovědět některé základní 
otázky – jak funguje trh v dané oblasti, zda je projekt dlouhodobě udržitelný 
a provozně ziskový nebo jaké jsou finanční projekce v případě negativního 
vývoje. kvalitní a fakty podložené odpovědi přinášejí studie proveditelnosti 
a její dvě základní složky – koncept projektu a finanční projekce. 
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Subjekty, které operují na trhu 

s nemovitostmi, většinou zevrubně znají 

účel obchodně ekonomické přípravy 

projektů. Příprava objektivně pojatých 

a nezávislých studií proveditelnosti pro 

projekty v jednotlivých segmentech 

tohoto trhu se však nadále silně 

podceňuje. Pokud si to nevymíní finanční 

partner projektu, který se podstatnou 

měrou podílí na zajištění finančních 

zdrojů pro realizaci záměru (banka 

poskytující úvěrové zdroje či investor 

participující na realizaci projektu), pak se 

nositel projektu často spokojí s velmi 

hrubě provedenou ekonomicko-finanční 

úvahou. S ní se pak snaží přesvědčit 

partnera o proveditelnosti svého projektu. 

V důsledku finanční krize banky razantně 

omezily své obchodní aktivity při 

financování nemovitostních projektů. 

V této situaci by profesionálně provedená 

studie proveditelnosti měla zásadní 

měrou přispět k tomu, aby byl nositel 

projektu vybaven pádnými argumenty 

a byl tak schopen finančního partnera 

přesvědčit, aby se do projektu zapojil.

dvě hlavní části studie
Pomineme-li pravidlo, že ve studii 

proveditelnosti by měly být odpovědi 

na všechny otázky, které mohou její 

adresáty napadnout, měla by se skládat 

ze dvou hlavních částí. Pro posouzení 

toho, zda finanční podporu projektu 

poskytnout, či ne, jsou zcela klíčové. 

První je koncept projektu, druhou pak 

příprava jeho finančního vyhodnocení 

ve formě finančních projekcí.

Perfektně znát trh… 
Koncept projektu musí být postaven 

na perfektní znalosti příslušného 

segmentu trhu v dané spádové oblasti.  

Je tedy třeba nastavit jeho podobu  

– co, v jakém množství, komu a za kolik 

se bude v rámci projektu nabízet. Jak 

prokázaly uplynulé měsíce, nemusí realitě 

odpovídat subjektivní jistota některých 

nositelů projektů, kteří se domnívají, že se 

například rezidenční projekty podaří bez 

problémů prodat za jimi požadované ceny.

S pomocí profesionálně provedeného 
průzkumu trhu je možné podobným 
lapsům předejít a připravit projekt 
tak, aby se podařilo prodej realizovat 
v optimální době a za optimální 
ceny. To se samozřejmě vztahuje 
i na další druhy projektů, které se 
například týkají ubytovacích kapacit. 
Někteří podnikatelé se například snaží 
budovat kongresový hotel v místě, 
kde ani stávající, ani budoucí stav trhu 
(poptávky) v dané lokalitě podobný 
záměr vůbec neopodstatňuje. Tím se 
dosáhne pouze toho, že se vynakládají 
nemalé prostředky a mnoho času 
na přípravu projektu, který je předem 
odsouzen k neúspěchu. 

Přitom je velice snadné tomu předejít 
– provést objektivní průzkum trhu 
z hlediska nabídky a poptávky a upravit 
koncept projektu v návaznosti na jeho 
výsledky. Znáte-li dobře trh, můžete 
realisticky nastavit parametry projektu 
jak z hlediska investice, tak i provozu. 
Tyto parametry a předpoklady následně 
vstupují do finančních projekcí, které 
popisují jednak polohu a situaci projektu 
v rámci trhu, jednak jeho provozní 
udržitelnost a investiční návratnost.

… a být připraven 
na všechny varianty
Kvalitně připravená studie proveditelnosti 

však musí pracovat v některé variantě 

i s pesimistickým scénářem. Musí 

předpokládat možnost, že projekt 

ohrozí nejrůznější faktory při výstavbě 

(především rizika technického charakteru), 

prodeji či pronájmu, a kalkulovat 

s ní. Kvůli technickým problémům či 

objektivní situaci na trhu se mohou 

výnosy propadnout a to může finanční 

proveditelnost projektu ohrozit.

Projekty veřejného 
sektoru
Specifickou skupinu představují 

projekty, které financuje veřejný sektor. 

K typickým příkladům patří projekty 

především v oblasti volného času 

a cestovního ruchu. Zřejmě všichni jsme 

již četli o megalomanských projektech 

akvaparků, kongresových center 

a sportovních hal, kde investor (instituce 

veřejného sektoru či samosprávy) zcela 

opomněl zvážit obchodní a ekonomické 

faktory nejenom výstavby, ale i provozu 

takového zařízení. Díky důslednému 

lobbingu si pak zajistil příslušné dotace 

a projekt se realizuje. Jeho udržitelnost 

je však postavena na vratkých 

základech, neboť parametry projektu 

nebyly nastaveny v souladu se stavem 

trhu v dané lokalitě. Fakticky tak projekt 

představuje další zátěž pro veřejný či 

municipální rozpočet, ze kterého se 

musí pravidelně dotovat provoz zařízení, 

které by za normálního postupu mohlo 

být přinejmenším provozně ziskové.
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Poradenské služby 
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Závěr
Aktuální situace na trhu je ve srovnání s rokem 2008 a prvním pololetím 2009 

jak z hlediska poptávky, tak nabídky výrazně jiná. Tento stav pravděpodobně 

potrvá i v příštích měsících. V zásadě nikdo z hráčů na nemovitostním 

trhu neočekává, že by se v dohledné době mohl vrátit stav, kdy nabídka 

v některých oblastech nestačila uspokojovat poptávku, a deformovaly se tak 

ceny v jednotlivých segmentech trhu.

Lze s určitou licencí konstatovat, že trh ve svých parametrech směřuje 

k normálnímu stavu a postavení prodávajícího a kupujícího se vyrovnává. 

V tomto ohledu proto není důvod k přílišnému pesimismu. Financující peněžní 

ústavy budou v tomto prostředí schopny objektivněji zvažovat, do jaké míry 

a které projekty podpořit. Pro zajištění skutečně objektivních argumentů 

a následných rozhodnutí budou vyžadovat kvalitně zpracovanou obchodně 

ekonomickou dokumentaci – tedy obchodní a finanční studii proveditelnosti.

„Profesionálně provedená studie 
proveditelnosti by měla přispět 
k tomu, aby nositel projektu 
přesvědčil finančního partnera  
k účasti na projektu.“



Jak krize zasáhne 
veřejnou správu  
v roce 2010?
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dopady současné celosvětové hospodářské 
krize se projevují ve všech odvětvích. Výjimkou 
není ani veřejný sektor, který v klidnějších 
obdobích hraje ve společnosti důležitou 
stabilizační roli. Instituce veřejného sektoru 
se chovají opatrněji a omezují své výdaje 
například do rozvojových programů. Veřejní 
zadavatelé zahajují externě méně projektů 
a v nižším finančním objemu. navíc tlačí 
na nižší konečnou cenu zadávaných zakázek.

Vysoký podíl 
mandatorních výdajů
Tlak na snižování výdajů veřejného 
sektoru v České republice zvyšují 
vedle hospodářské krize ještě další 
dvě skutečnosti. Dlouhodobě špatný 
stav veřejných financí totiž způsobuje 
vysoký, více než 70procentní podíl 
mandatorních výdajů (včetně mzdových 
výdajů) na celkové výši státního 
rozpočtu. Manévrovací prostor pro 
úsporná opatření tak může Česká 
republika hledat v pouhých 30 
procentech státního rozpočtu.

V jednotlivých resortech navíc existuje 
rozdílný poměr mezi mandatorními 
a nemandatorními výdaji. Stačí 
jen porovnat mandatorní výdaje 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
s výrazně nižšími mandatorními výdaji 
Ministerstva průmyslu a obchodu  
– jejich možnosti ovlivňovat rozpočet 
prostřednictvím nemandatorních 
výdajů se tak výrazně liší. Tento fakt 
ztěžuje vyjednávací pozici ministra 
financí při hledání možných úspor 
v jednotlivých rozpočtových kapitolách. 
Snižování mandatorních výdajů je navíc 
dlouhý a náročný legislativní proces, 
který vyžaduje změnu zákonů a jiných 
právních předpisů. 

komplikovaná  
politická situace
Druhým významným negativním vlivem, 
kterému Česká republika nyní čelí, je 
komplikovaná politická situace. Úřednická 
vláda bez silného politického mandátu 
není schopná prosadit zásadní rozhodnutí, 
která by jako jediná mohla ovlivnit výši 
diskutovaných mandatorních výdajů. Obě 
uvedené skutečnosti brání tomu, aby se 
při přípravě a schvalování státního rozpočtu 
hledala úsporná opatření. Klesající význam 
veřejného sektoru jako stabilizačního prvku 
společnosti se tím dále snižuje.

V obdobném rozsahu jako v předchozích 
letech se v současné době zadávají 
pouze dva typy externě realizovaných 
projektů – projekty spolufinancované 
z fondů EU a projekty spojené s reformami 
schválenými v předchozích obdobích 
na úrovni vlády či parlamentu ČR. 
S blížícím se koncem hospodářské krize 
a po řádných volbách v květnu roku 2010 
lze očekávat, že se obnoví zájem i o další 
služby soukromého poradenského 
sektoru. Noví ministři budou mít zájem 
v co nejkratší době zjistit, jaký je stav nově 
přebíraných resortů, a to nejen z pohledu 
tematického (věcný pohled), ale i z pohledu 
organizačního, finančního, personálního 
a procesního (funkční pohled). 
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jsme optimalizovali vnitřní řídící a kontrolní 
systémy úřadu a pomocí akčních plánů 
s metodickou a řídící podporou projektové 
kanceláře jsme je implementovali.

krok druhý – konkrétní 
projekty 
Zvýšení celkové efektivity je však jen 
první krok k tomu, aby státní správa 
mohla plnit své úkoly. V druhém kroku se 
musí potýkat s celou řadou konkrétních 
projektů a věcných úkolů, které vyplynou 
z příslušných programových prohlášení, 
a to jak na úrovni vlády, tak i subjektů 
navazujících nižších úrovní (kraje, obce, 
státní organizace apod.).

Zde jsme například v roce 2009 pro 
Magistrát hlavního města Prahy 

úspěšně realizovali organizační, právní, 
ekonomické a personální audity 
vybraných grantových a příspěvkových 
divadel a orchestrálních těles. Cílem 
bylo zefektivnit hospodaření těchto 
kulturních institucí a snížit jejich 
finanční nároky na pražský magistrát.

Další ukázkou tohoto typu projektů 
může být náš podíl na nově 
připravovaném systému státní pokladny 
pro Ministerstvo financí ČR nebo 
zpracování návrhu na zefektivnění 
správy justičních pohledávek pro 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, kde bylo 
cílem systém zjednodušit a sjednotit 
a navrhnout způsob efektivnějšího 
vymáhání těchto pohledávek. 

krok první – optimalizace 
a restrukturalizace
Po volbách očekáváme ve veřejném 
sektoru ve druhé polovině roku 2010 
dvě významné vlny rostoucí poptávky 
po poradenských službách. V první 
vlně se bude jednat zejména o projekty 
optimalizační a restrukturalizační, které 
se zaměří na efektivitu a funkčnost 
jednotlivých veřejných institucí. 

Jednou z oblastí, kde lze zeefektivnit 
státní správu, je oblast nákupu. Státní 
správa může získat výhody především 
ze standardizace nákupních položek 
a centralizace systému pořizování 
určitých komodit, což přináší úspory 
zvláště organizacím či rezortům s mnoha 
nezávislými organizačními složkami po celé 
republice. Úspory lze pak nalézt prakticky 
všude, a to i v položkách na první pohled 
triviálních. Například organizace nakupují 
papír různé kvality za různé ceny, které 
se mohou pohybovat v rozmezí od 60 Kč 
až do 400 Kč za balík. Je proto vhodné, 
aby se sešly expertní komoditní skupiny 
a stanovily, že se budou nakupovat pouze 
dva typy papíru, například za 60 a 80 Kč. 

Na Ministerstvu vnitra ČR jsme například 
provedli ekonomický audit a zaměřili 
jsme se právě na optimalizaci procesu 
nákupu. Výsledkem auditu bylo zavedení 
centrálního nákupu napříč celým 
resortem. Díky standardizaci nákupních 
položek a centralizaci některých 
komodit dosáhly již během prvního roku 
po zavedení systému celkové úspory 
desítek procent nákupních jednotkových 
cen pořizovaného materiálu.

Další oblastí, kde lze státní správu 
zefektivnit, je vnitřní uspořádání 
a struktura. Provedli jsme například 
systémový audit Městského úřadu města 
Kopřivnice. Vyhodnotili jsme efektivnost 
stávajícího procesního uspořádání, 
porovnali jsme jej se srovnatelnými 
sektorovými subjekty a využili SWOT 
analýzu. Poté jsme navrhli, aby se zavedl 
systém řízení výkonnosti jednotlivých 
složek úřadu, který by byl založen 
na principech Balanced Scorecard. Dále 

„Ve veřejném 
sektoru bude 
nutné nastavit 
nové vzorce 
chování 
s důrazem 
na efektivitu, 
úspornost 
a transparentnost 
při vynakládání 
veřejných 
prostředků.“
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Poradenské služby 
zaměřené na výkonnost  
a technologii

Závěr
Očekáváme, že v roce 2010 a zejména v roce 2011 se opět naplno otevře 
prostor pro spolupráci s poradenskými firmami, které jsou schopné kvalitně 
a rychle poskytovat audity jak funkční, tak i věcné povahy pro jednotlivé 
organizační složky i celé veřejné instituce a jimi spravované resorty. Ve veřejném 
sektoru bude nutné nastavit nové vzorce chování s důrazem na efektivitu, 
úspornost a transparentnost při vynakládání veřejných prostředků.
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Dobrá 
předpověď 
počasí 
může 
významně 
pomoci  
v podnikání

s předpověďmi počasí se běžně 
setkáváme při poslechu rozhlasu nebo 
sledování televize. dozvíme se, že zítra 
bude pršet nebo za týden bude během 
naší dovolené v Chorvatsku pěkně 
a slunečno. Předpovědi počasí se staly 
běžnou součástí našeho života. Také 
pro některé firmy je přesná a spolehlivá 
předpověď veličin souvisejících 
s vývojem počasí velmi důležitá a jejich 
podnikání se bez ní neobejde. 
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Počasí a podnikání
V dnešní době se většina z nás při nepřízni 
počasí dokáže ukrýt do klimatizovaných 
kanceláří nebo budov. Proměnlivé počasí 
nás proto nemusí příliš znepokojovat. Ti, 
kteří nám toto pohodlí umožňují, například 
energetické společnosti, však musí 
počasí bedlivě sledovat a mít k dispozici 
co nejpřesnější předpovědi. A nejsou to 
jen energetické firmy – na počasí a jeho 
rozmarech jsou zavislí všichni, kdo pracují 
přímo v „terénu” a odpovídají za provoz, 
výrobu, prodej, přenos či distribuci nebo 
řeší nenadálé situace. Vedle energetiků 
jsou to například dopravci, zemědělci, ti, co 
se starají o údržbu pozemních komunikací, 
dodavatelé pro maloobchodní sítě, místní 
správy či oblast služeb. Počasí zásadním 
způsobem ovlivňuje jejich podnikání a má 
přímý dopad na jejich hospodaření. 

kde hrozí nebezpečí? 
Energetické společnosti se musejí 
vyrovnávat s mimořádnými událostmi 
– vichřicemi, extrémními nápory větru 
a následnými pády větví a stromů 
do vedení, sněhovými kalamitami 
a povodněmi. Výsledkem jsou pak 
výpadky dodávek elektřiny. V poslední 
době je navíc česká elektrizační 
přenosová soustava nepravidelně 

zatěžována významnými toky elektřiny 
ze zahraničí. Příčinou je zejména 
nadměrná větrná aktivita na severu 
Německa a tím i zvýšená produkce 
německých větrných elektráren. To 
jsou jen některé z případů, se kterými 
se musí firmy potýkat a na něž musí 
být připraveny jak v krátkodobém, tak 
i dlouhodobém horizontu.

energy Forecasting 
services
Předpovědi počasí pro firmy, které 
podnikají v energetice a dalších síťových 
odvětvích, pokrývají široké spektrum 
potřeb. Pracují s veličinami jako teplota, 
vítr, vlhkost, srážky či oblačnost a indikují 
mimořádné meteorologické jevy. 
Predikci energetických veličin využíváme 
v rámci našich služeb označených jako 
EFS, Energy Forecasting Services. 
Základní koncept EFS je založen 
na ojedinělém predikčním know-how 
a nástrojích, tedy na specializovaném 
matematickém aparátu, nástrojích 
pro zpracování dat a vlastní kvalitní 
predikci meteorologických proměnných 
významných pro energetická a síťová 
odvětví. Předpovědi meteorologických 
proměnných se přizpůsobují pro 
jakoukoliv lokalitu. 

Jedná se o automatizovaný proces 
s minimálními požadavky na operační dobu, 
s jehož pomocí je možné předpovídat 
spotřebu energií, poruchy způsobené 
extrémními povětrnostními vlivy, či jiné 
pro energetiku významné veličiny. Systém 
je časově flexibilní a generuje krátkodobé 
předpovědi (na jeden až šest dní). 
Související analýzy je ale možné prodloužit 
až na týdny, měsíce či roky. 

Jak předpovědi fungují
Modul předpovědi počasí využívá 
jako primární vstup globální predikční 
model NCEP (National Centers for 
Environmental Prediction), který vychází 
z velkého množství různých zdrojů měření 
ze zemského povrchu, moří i satelitů. 
Globální předpovědi se pak s využitím 
specifických nástrojů statistické adaptace 
přizpůsobují lokálním podmínkám. 
Tyto adaptované předpovědi zahrnují 
relevantní meteorologické proměnné, 
které je možné využít například 
v energetice – teplota, vítr, vlhkost, 
sluneční svit, oblačnost, déšť a indikátory 
extrémních jevů počasí jako bouře, 
blesky či námraza.

„Spolehlivá 
a přesná 
předpověď veličin 
souvisejících 
s vývojem počasí 
může energetickým 
firmám, a nejen 
jim, přinést 
rozhodující 
konkurenční 
výhodu.“
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Závěr
Spolehlivá a přesná předpověď 
veličin souvisejících s vývojem počasí 
může energetickým firmám, a nejen 
jim, přinést rozhodující konkurenční 
výhodu. Pomoci jim v tom může 
systém Energy Forecasting Services 
– automatizovaný proces, který 
předpovídá meteorologické a s nimi 
související energetické veličiny, jako 
jsou spotřeba či četnost poruchy 
na sítích nízkého napětí.

Statisticky adaptované předpovědi 
zpracované s využitím předpovědního 
modulu nabízejí velmi kvalitní předpovědi 
zvolených veličin, zpracované podle 
zadání pro danou lokalitu. Takové 
předpovědi jsou pak konsistentní 
a je možné je dobře využít při dalším 
statistickém modelování, například při 
predikci spotřeby nebo výpadků.

Předpověď spotřeby 
Díky mnoha projektům máme rozsáhlou 
zkušenost s předpověďmi spotřeby 
a zatížení elektrizační soustavy. 
Využíváme k tomu složité matematické 
nástroje pro zpracování dat a modelování 
hodinových průběhů spotřeby. Základem 
jsou samozřejmě kvalitní předpovědi 
počasí. Předpovědi spotřeby probíhají 
v několika po sobě jdoucích krocích:

• Nejprve provedeme vyčištění dat 
a vytvoříme historické časové řady 
spotřeby a počasí.

• Poté vypracujeme modely statistické 
adaptace pro zpracování kvalitní 
předpovědi počasí, které se využívají 
jako vstup pro predikci spotřeby. 

• Zpracujeme dlouhodobé analýzy 
časových řad teplotních normálů 
včetně výpočtu intervalů 
spolehlivosti a VAR analýzy. 

• Následně navrhneme statistické 
modely pro krátko- a střednědobé 
předpovědi hodinové spotřeby. 

• Provedeme Monte Carlo simulace 
intervalů spolehlivosti pro 
dlouhodobé předpovědi a analýzu 
volumetrického rizika. 

• Nakonec zpracujeme interface 
a nakonfigurujeme aplikace pro 
automatický přenos dat a generování 
předpovědi počasí a spotřeby.

Přínosy energy 
Forecasting services
Řešení EFS efektivně automatizuje 
proces predikce energetických veličin 
s minimálními nároky na provozní 
čas. Zpracovává krátkodobé predikce 
na následující jeden až šest dnů. Predikce 
je ale možné prodloužit až na týdny, 
měsíce a roky. Řešení automaticky 
sleduje data pro kalibraci systému 
a zlepšování přesnosti a vytváří a validuje 
užitečné databáze historických dat. 
Předpovědi poruch sítí nízkého napětí 
stejně jako predikce spotřeby staví 
na predikci vybraných meteorologických 
veličin a indikátorů „na míru“. Predikce 
poruch sítí nízkého napětí představují 
významný vstup pro řízení distribuční 
soustavy a mohou být zároveň užitečným 
doplňkem predikce spotřeby.

Nová expertní platforma pro přenosové soustavy 
Máme rozsáhlé zkušenosti s řadou predikčních projektů. Dokladem našeho silného postavení je 
i unikátní mezinárodní seminář, který jsme připravili ve spolupráci se společností ČEPS, a.s. na konci 
listopadu 2009. Zúčastnili se jej specialisté z významných evropských provozovatelů přenosových 
soustav (Transmission System Operators, TSOs). Během přednášek a diskuzí jsme se zaměřili 
na problematiku predikcí související s řízením přenosových soustav. O své dosavadní zkušenosti 
se podělili zástupci jednotlivých partnerských přenosových soustav. Podařilo se nám tak vytvořit 
v evropském kontextu výjimečnou expertní platformu v čele s odborníky ze společnosti ČEPS, a.s. 
Další ročník se uskuteční na podzim roku 2010 opět v Praze.
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Používání IT systémů je ve větších společnostech nejenom 
samozřejmostí, ale i nutností. Řada z nich investovala nemalé 
prostředky do komplexních řešení saP a nyní hledají možnosti 
jak IT a byznys procesy zefektivnit a zvýšit kvalitu výstupu 
z těchto systémů. souběžně se zvyšováním výkonnosti hledají 
i způsob, jak ideálně nastavit bezpečnost systému saP, aniž by 
omezily jeho provoz.

Jak zlepšit výkonnost
a zvýšit bezpečnost 

v systému SAP
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stručně o saP
SAP je jeden z největších světových 
integrovaných byznys a účetních systémů. 
Jeho součástí je velké množství modulů 
– od standardního účetnictví, přes moduly 
podporující nákupní procesy, zásoby, 
prodej a distribuci, výrobu až po moduly 
pro řízení lidských zdrojů. Všechny tyto 
moduly jsou integrované s finančním 
a účetním systémem. Společnost 
tak má možnost prostřednictvím 
jednoho systému řídit a kontrolovat 

celý svůj byznys. Neefektivní procesy 
nebo neefektivně nastavené kontrolní 
mechanismy v jednotlivých částech 
SAP tak mohou nepříznivě ovlivňovat 
ostatní moduly, a tím výkonnost celého IT 
systému snižovat.

Cílem je zvyšovat 
výkonnost a efektivitu
Současný ekonomický pokles nutí 
vedení firem, aby snižovala náklady 

a zvyšovala efektivitu všech svých 
procesů, a to včetně procesů 
podporovaných systémem SAP. 
U našich klientů jsme svědky toho, 
že roste počet společností, které 
začínají analyzovat možnosti jak 
zvýšit výkonnost systému SAP 
a zároveň udržet jeho adekvátní 
bezpečnost, kterou vyžaduje jak lokální 
management, tak různé regulační 
mechanismy, například Sarbanes-Oxley, 
Basel II či SAS 70.
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Čtyři kroky jak  
toho dosáhnout
Společnosti při zvyšování výkonnosti svých 

SAP systémů často postupují metodou 

tzv. quick wins. V mnoha případech 

ovšem kombinace neadekvátních  

procesů a nedostatečných investic 

do lidí a technologií funguje jako faktor, 

který zvyšování výkonnosti SAP systému 

omezuje. Snaha při zavádění změn se 

často omezí jen na určité oblasti, například 

na automatické workflow pro schvalování 

objednávek nebo na skenování a optické 

rozpoznávání dokladů. Tyto aktivity sice 

optimalizují určitou část procesu, ale chybí-

li návaznost na další SAP moduly, nelze 

možností SAP plně využít. 

V některých případech jsme se setkali 

i s takovým řešením, kde systém spíše 

obtěžoval, než pomáhal. Systém pro 

řízení kreditních limitů byl například 

nastaven tak, že automaticky blokoval 

většinu zakázek, a pouze tak zvyšoval 

náročnost celého procesu.

Na základě našich zkušeností 

doporučujeme při zvyšování efektivity 

se zaměřit na několik klíčových oblastí.

• Maximální rozsah standardizace 

a automatizace SAP procesů, 

informací a dat. Snáze se tak zaručí, že 

se napříč celou firmou budují procesy 

na základě již vyzkoušených principů, 

tzv. best practices. Standardně se 

může jednat o již zmíněnou definici 

schvalovacích oprávnění ve workflow 

nebo o automatická interface 

na ostatní systémy.

• Maximální využití automatických kontrol 

systému SAP. Aktivování inherentních 

kontrolních mechanismů značně 

ušetří pracnost a zvýší i kvalitu celého 

procesu. Může se například jednat 

o využívání tolerančních limitů nebo 

automatického párování plateb a faktur. 

• Nastavení fungujícího monitorovacího 

systému jako záruky dodržování 

definovaných pravidel – například 

dozor nad využíváním jednorázových 

dodavatelů nebo manuálních operací 

v systému či využití principu kontroly 

„čtyř očí“ při změnách citlivých 

kmenových dat dodavatelů.

• Zajistit, aby lidé pracující se systémem 

SAP získali odpovídající školení, motivaci 

a co největší kariérní příležitosti.

Celý proces zvyšování efektivity SAP 

procesů má poměrně silný limitující 

faktor a tím je bezpečnost samotného 

SAP systému. Určité části procesů 

jsou zcela automatické, a proto je velmi 

důležité zajistit správnou funkčnost 

těchto systémů a minimalizovat nebo 

zcela zabránit nežádoucím zásahům 

do SAP. Pokud například budou 

generovány objednávky na nákup zboží 

zcela automaticky, je nutné zabezpečit, 

aby přístup do celého procesu 

generování objednávek byl skutečně 

omezen jen na příslušné osoby. 

Mluvíme tedy o SAP bezpečnosti.

saP bezpečnost
SAP bezpečnost (SAP Security) se 

netýká jen technických IT expertů. 

Nejedná se pouze o přístup k databázím 

a serverům nebo administraci SAP báze. 

SAP bezpečnost také úzce souvisí s tím, 

jak systém používá byznys. Kontrola 

nad možností přistupovat k účetním 

nebo byznys údajům, případně je měnit, 

je pro každou společnost extrémně 

důležitá a citlivá. Většina společností 

považuje za samozřejmost, že podpisová 

práva k firemním účtům svěří pouze 

prověřeným osobám, přístup do skladu 

je střežen a pravidelně kontrolován 

a citlivé smlouvy jsou uloženy v trezoru 

s omezeným přístupem osob.

V byznys rovině jsou tato bezpečnostní 

pravidla často v pořádku. V okamžiku, 

kdy se informace nebo aktivity přesunou 

do systému SAP, se již těmto otázkám tolik 

pozornosti nevěnuje. Ve společnostech 

se poměrně často setkáváme s případy, 

kdy se například používání absolutních 

administrátorských oprávnění do systému 

SAP považuje za samozřejmost 

a standardně se přiděluje celému IT 
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oddělení, externím IT poradcům a někdy 

i finančnímu oddělení. Velmi často se 

stává, že se společnost pouze minimálně 

věnuje konceptu oddělení pravomocí 

a odpovědností, čímž se zvyšuje riziko 

možných podvodných aktivit. Proč se 

zamykají citlivé smlouvy do trezoru, když 

k jejich elektronické podobě má přístup 

celé IT a finanční oddělení a může 

smluvní podmínky měnit?

Pro dosažení co nejvyšší SAP 

bezpečnosti je vhodné se zaměřit 

na několik oblastí:

• Oddělení pravomocí a odpovědností. 

Hlavním cílem je přidělení jen 

takových oprávnění v systému SAP, 

která nezpůsobí konflikt zájmů. 

Například osoba, která generuje 

platební příkaz do banky, by neměla 

mít možnost měnit bankovní účty, 

neboť by mohla poslat finanční 

prostředky na zcela cizí účet. 

V případě, že není možné těmto 

konfliktům zabránit, je nutné definovat 

dodatečné kontrolní mechanismy.

• Přidělování administrátorských 

a silných oprávnění. Silná 

administrátorská oprávnění mohou 
celý koncept SAP bezpečnosti 
podkopávat. Tato oprávnění je nutné 
velmi striktně kontrolovat a přidělovat 
pouze minimálnímu počtu uživatelů.

• Řízení přístupů. Jedná se zejména 
o efektivní alokaci SAP rolí a jejich 
odebírání. Cílem je zajistit, aby uživatelé 
používali jen taková oprávnění, která 
potřebují pro svoji práci.

• Návrh a vývoj nových SAP rolí. 
Všechny nově navržené role by měly 
být navrženy v souladu s celkovým 
konceptem SAP bezpečnosti. 

SAP je velmi sofistikovaný a propracovaný 
systém a naprosto naplňuje obecné 
představy o německé preciznosti. Stejně 

tak i oblast bezpečnosti a oprávnění je 
velmi detailní a skutečně nabízí možnost 
sofistikovaně přidělovat přístupová 
oprávnění jen k určitým datům, včetně 
možnosti monitoringu tohoto přístupu. 
Vzhledem k tomu, že SAP bezpečnost 
se definuje prostřednictvím desítky tisíc 
objektů (včetně jejich kombinací), je 
manuální kontrola SAP bezpečnosti téměř 
nemožná. Proto většinou doporučujeme 
použití některých nástrojů pro jejich 
analýzu. V naší společnosti máme dobrou 
zkušenost se systémem CSI, Approva 
a v posledních letech také s novým SAP 
řešením GRC.

Leoš Černý

Senior Advisor

+420 222 123 346
lcerny@kpmg.cz

Poradenské služby 
zaměřené na výkonnost  
a technologii

Alena Kalinová

Manager

+420 222 124 266
akalinova@kpmg.cz

Poradenské služby 
zaměřené na výkonnost  
a technologii

Závěr
SAP systém jako klasický „softwarový balík“ disponuje celou řadou 
inherentních kontrolních mechanismů a nástrojů na optimalizaci podpory 
procesů a výkonnosti systému SAP. Tyto kontroly budou ovšem fungovat 
jenom v případě, že se aktivují, správně nastaví a samozřejmě kontrolují. 
Pokud je budou společnosti aktivně využívat a zároveň budou vhodně řídit 
bezpečnost SAP, mají šanci podstatně zvýšit výkonnost systému SAP, a tím 
i kvalitu a spolehlivost údajů z tohoto ERP systému.
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Potřeba zefektivňování procesů a postupů 
je dnes aktuální pro každou firmu. Zatímco 
většina společností se soustředí na zlepšení 
klíčových ekonomických ukazatelů, ti opravdu 
úspěšní se snaží napravit i své vnitřní řídící 
a kontrolní procesy, které tuto neefektivitu 
primárně způsobují. 

obecně známé „prevence je lepší než 
následná drahá léčba“ platí také pro firmu 
– včasná identifikace rizik je nezbytná pro 
efektivní řízení společnosti. Jste-li schopni 
identifikovat hrozby pro vaše podnikání, 
můžete jim předcházet a stejně tak jste 
připraveni jim ve správný čas čelit. 

Investujte 
do hodnoty 
vaší firmy 
– zaměřte se na prevenci 
rizik a kvalitní výkaznictví
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„Jste-li schopni identifikovat hrozby pro vaše 
podnikání, můžete jim předcházet a zároveň 
jste připraveni jim ve správný čas čelit.“
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Řízení rizik
Každá společnost, bez ohledu na obor, 
ve kterém působí, je vystavena 
obecným i specifickým rizikům. Vedení 
společnosti by mělo mít informace 
o identifikovaných významných rizicích, 
jejich kvantifikaci a možnostech, jak 
jim předcházet, aby mohlo v každém 
okamžiku kvalifikovaně a co nejlépe 
rozhodnout. Systematické řízení 
rizik však zůstává spíše dominantou 
finančních institucí, zatímco celá řada 
společností z jiných oborů takovou 
potřebu necítí. 

Inspirováni finančním 
sektorem
Ve finančním sektoru jsou oblasti 
organizace a řízení společnosti 
podrobeny neustálé kontrole ze strany 
regulátora. Do legislativy upravující 
podnikání ve finančním sektoru jsou 
ve všech vyspělých zemích začleněny 
požadavky na nejrůznější řídící a kontrolní 
mechanismy, které mají zabezpečit 
efektivní fungování těchto společností. 

Co se považuje za podstatné a proč?

• Vedení společnosti má mít správné, úplné 

a včasné informace pro své rozhodování.

• Nemělo by docházet ke střetu zájmů, 

zaměstnanci mají mít jasně vymezené 

pravomoci a odpovědnosti, obchod by měl 

být nezávislý na neobchodních útvarech. 

• Společnost řídí všechna rizika,  

jimž je vystavena. 

• Finanční instituce je řízena na základě 

co nejpřesnějších čísel a zveřejňuje své 

výkazy pravidelně. 

• Společnost řídí svou kapitálovou strukturu 

v souladu se strukturou svých aktiv. 

Tyto požadavky jsou kladeny především 
na banky, obchodníky s cennými papíry 
a jiné společnosti, které hospodaří 

se svěřenými finančními prostředky. 
V posledních letech se dostávají 
do obdobné situace i společnosti 
operující v oblasti pojišťovnictví.
 

a co ostatní sektory?
Nefinanční společnosti často nevěnují 
dostatečné úsilí tomu, aby identifikovaly 
všechna významná rizika. Většinou se 
soustřeďují pouze na dílčí rizika, která 
jednoznačně souvisejí s jejich obchodní 
činností (riziko likvidity, úvěrové riziko) 
a pro jejich řízení aplikují nejjednodušší 
metody. Důvodem může být určitá 
nezkušenost s propojením finančního 
dopadu, jenž vzniká z „neřízení“ určitých 
rizik, nebo nižší úrovně znalostí v oblasti 
řízení rizik. Objevují se případy, kdy se 
společnost snaží riziko řídit, ale pro jeho 
omezení neuzavírá správné transakce 
nebo její vedení plně nezná nabízené 
finanční produkty omezující daná rizika. 
V těchto případech tedy není možné 
finanční dopad rizika na společnost ani 
dostatečně predikovat. 

Většina dobrých manažerů si tyto 
skutečnosti uvědomuje a také ví, že si 
nemůže dovolit mít celou řadu odborníků 
přímo ve společnosti. Nastavení řízení 
rizik, konkrétní nástroje pro vyčíslení 
finančních dopadů rizik nebo jejich 
případnou eliminaci proto pravidelně 
konzultují s externími odborníky.

Správně nastavený systém řízení všech 
rizik je možné jednoznačně považovat 
za stav, který šetří finanční prostředky 
a umožňuje firmám, aby lépe a rychleji 
reagovaly na změnu okolního prostředí. 
Součástí tohoto systému je  
i oblast výkaznictví.

Pravidelné výkaznictví
Pod pojmem výkaznictví společností 
si řada uživatelů často představí jen 
statutární roční účetní závěrku. 

klíčové mechanismy vnitřní  
organizace společnosti
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Poradenské služby

koordinovaný přístup
Ve společnosti KPMG Česká republika se cíleně věnujeme oblasti řízení rizik, 
výkaznictví společností, poradenství souvisejícímu s dodržováním legislativy 
(compliance) a oblastí interního auditu. Skupina pracovníků poskytujících tyto 
služby, ať už finančnímu sektoru nebo ostatním společnostem, se zaměřuje 
na hledání řešení přímo na míru společnostem, se kterými spolupracují.

Osvědčený postup při provádění projektů v oblasti systematického řízení 
rizik lze shrnout do tří základních kroků. Nejprve ve spolupráci s vedením 
společnosti definujeme cílový stav a potřeby společnosti, díky tomu můžeme 
nastavit co nejpřesnější očekávání výstupů projektu. Poté provedeme rychlou 
analýzu současného stavu a určíme jednotlivé fáze projektu. Na závěr určíme 
priority a dopady možných opatření a podle konkrétních požadavků pomáháme 
s jejich zavedením do praxe.

V rámci spolupráce se společností se nejedná o kompletní outsourcing. 
Společně s firmou realizujeme různě velké projekty, které vždy vyžadují 
určitou součinnost jejích zaměstnanců. Tím, že se začlení do projektu, získávají 
nové znalosti a zkušenosti a rostou tak i po odborné stránce.

Jedním ze základních mechanismů 
moderně řízené společnosti je však 
pravidelné měsíční nebo čtvrtletní 
výkaznictví (reporting) – interní 
a v některých specifických případech 
i externí.

Interní reporting znamená především 
podporu vedení společnosti, které 
může přijímat adekvátní rozhodnutí 
jen na základě kvalitních a včasných 
informací. Pokud je výkaznictví neúplné, 
nevychází ze správné základny nebo není 
včasné, nepomáhá vedení společnosti 
v efektivním rozhodovacím procesu.

Externí výkaznictví je pak spojeno zejména 
se snahou a v některých případech 
i s povinností společnosti prezentovat se 
ostatním subjektům. Pokud společnost 
není obchodována na burze nebo 
nemusí pravidelně reportovat bance, 
je samozřejmě na jejím zvážení, jak 
často a v jaké formě o sobě poskytne 
dobrovolně informace kromě těch, které 
vyžaduje zákon. Jednoznačným faktem 
je, že společnost, která ukáže schopnost 
pravidelně zveřejňovat své výsledky 
a má zvládnutý proces výkaznictví, je 
mnohem lépe připravena na potenciální 

zájem investorů nebo na požadavky při 
případném vstupu na burzu. Vytváří se tak 
prostor pro další rozvoj firmy. 

Stále však existuje mnoho společností, 
které se mají v tomto směru co učit. 
Pokud by jejich vedení chtěla prostor 
pro další rozvoj firmy zvětšit, měla 
by v dostatečném předstihu udělat 
veškeré přípravné práce a zajistit 
nutnou podmínku – včasné a spolehlivé 
informace o výsledcích společnosti. 

O stupni vývoje společnosti podává 
kvalitativní informaci i to, zda byla zřízena 
funkce interního auditu a jak kvalitně tento 
útvar funguje.

Interní audit
Zřízení funkce interního auditu je 
v regulovaných společnostech povinností, 
u těch ostatních to závisí v mnoha 
případech na tom, zda mateřská 
společnost její zřízení požaduje nebo zda je 
firemní kultura společnosti natolik vyspělá, 
že bez jakýchkoliv externích požadavků 
dospěla k závěru o možných přínosech 
tohoto nástroje. Interní audit však může 
být užitečný jen v těch případech, kdy jej 
vedení společnosti považuje za základní 

součást řízení a plně jej podporuje. Pokud 
vedení společnosti chápe, jak je úloha 
interního auditu významná, je vyřešen 
předpoklad jeho funkčnosti. 

Jaká může být přidaná hodnota 
interního auditu?

• Podává vedení společnosti nezávislý 
obraz o fungování procesů ve společnosti. 

• Postupuje podle identifikovaných 
významných rizik a je procesně zaměřen. 

• Je součástí efektivního vnitřního 
kontrolního systému. 

Tyto požadavky na funkčnost interního 
auditu samozřejmě závisí na kvalitě 
pracovníků interního auditu. Pokud 
interní audit nedisponuje dostatečně 
kvalifikovanými odborníky nebo jejich počet 
neodpovídá velikosti společnosti, samotná 
podpora vedení společnosti nestačí.
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Nemusí to být tak těžké  
– potřebnou hotovost můžete 
najít přímo ve vaší firmě.

Zůstává nepovšimnuta 
v procesech řízení hotovosti 
a finančního řízení firmy.

Skrývá se v různých měnách 
na druhém konci světa nebo 
v pohledávkách či zásobách.

Ztrácí se v platebních 
procesech.

Na všech těchto místech 
se mohou nalézt zdroje 
hotovosti. A nejen tam.

Společnost KPMG Česká 
republika vám pomůže  
je shromáždit.  

S nástroji, které vám 
mohou pomoci vidět 
vlastní hotovostní situaci 
jasněji, lépe kontrolovat 
hotovostní toky a co je 
možná nejdůležitější, získat 
udržitelné provozní zlepšení.

Musíte udělat jen dva 
kroky – zařadit problematiku 
hotovosti na přední místo 
v agendě představenstva 
a pak najít více informací na 

www.kpmg.cz

Hotovost můžete mít na dosah ruky. 
Ale jak se k ní dostat?



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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