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Proč správně nastavit 
finance již na začátku

Jak by to mělo fungovat

Kolik času a peněz byste 
měli investovat

Jaká je výnosnost investice 
do správného finančního 
managementu

Minimum sbíraných dat

Jak by to fungovat nemělo

Jak začít a jak dlouho trvá,  
než si vše osvojíte

Jak to děláme v Proefo

Každá úspěšná firma umí dělat rozhodnutí založená na datech. Vědí  
to a využívají kvalifikovaný tým a technologii, které tento přístup umí 
podpořit. Čím dříve k tomu firma začne směřovat, tím vyšší jsou její 
šance na úspěch.”

~ Michal Belan, CEO & Zakladatel



PROČ SPRÁVNĚ NASTAVIT 
FINANCE JIŽ NA ZAČÁTKU

 » Nejdůležitějším úkolem pro všechny společnosti je vždy zůstat  
likvidní (absence likvidity vede vždy ke konci firmy).

 » Plánováním a přehledem o vaší hotovosti optimalizujete růst a 
minimalizujete riziko bankrotu.

 » Plánování hotovosti pomáhá s optimalizací konverzního cyklu  
peněz, který je stejně kritický jako cenotvorba nebo výše mezd.

 » Každé úspěšné podnikání potřebuje vydělávat peníze,  
je tedy zásadní vědět, zda (a jak) je ziskové. Nebo zda je  
alespoň na cestě k budoucí ziskovosti.

 » Průběžným posuzováním marží pravidelně vyhodnocujete  
vaši cenotvorbu, produktivitu zaměstnanců nebo míru  
režijních nákladů.

 » Znalostí, odkud peníze získáváte, s jakými náklady a tempem,  
nabýváte schopnost optimalizovat váš růst.

 » Znalost detailů umožňuje zvýšit vaše úsilí tam, kde to má smysl  
a limitovat utrácení zdrojů na méně účelné aktivity.

Základní ideologie definuje nadčasový charakter firmy. Je to lepidlo,  
které drží firmu pohromadě, i když se vše ostatní mění... je to konzistentní  
identita, která přesahuje produkt nebo tržní cykly, technologické průlomy,  
výstřelky managementu i samotných lídrů.”

Jim Collins k hodnotám podnikání nad rámec zisku

VŽDY ZNÁTE VAŠI HOTOVOSTNÍ POZICI

VŽDY ZNÁTE SVOU ZISKOVOST

VŽDY VÍTE, CO VÁM PŘINÁŠÍ HODNOTU



1. Nastavení toku informací

2. Včasná kompletace 
dokumentů (faktury, 
účtenky, bankovní  
výpisy, smlouvy, atd.) v 
daném měsíci

1. Zobrazení zpracovaných 
údajů v manažerské  
formě (finanční,  
odvětvové metriky, KPI,  
plán, …)

2. Sdílení dat s lidmi 
zapojenými do firemního 
finančního managementu

1. Interpretace dat z 
reportingu s dopadem  
do řízení a strategie

2. Vyhodnocení marží,  
plánu, pracovního  
kapitálu, cash flow, …

3. Vytvoření akčního 
plánu založeného na 
výstupech

1. Přiřazení středisek/ 
zakázek/činností,  
případně analytických  
účtů k dokumentům

2. Poskytování dalších 
manažerských informací 
(časové rozlišování, 
kapitalizace, výnosy a 
náklady příštích období,  
atd.)

1. Zapracování  
controllingového 
reportu a finalizace 
účetních dat pro 
daný měsíc

1. Import dokumentů do  
účetního softwaru

2. Zaúčtování dokumentů 
dle stanovené 
kategorizace

3. Zaslání upozornění na 
chybějící dokumenty 
osobě odpovědné za 
jejich kompletaci

1. Kontrola správnosti 
zaúčtování (porovnání 
kontinuity časových řad, 
srovnání s rozpočtem,...)

2. Zaslání controllingového 
reportu účetnímu

KOMPLETACE 
DOKUMENTŮ

REPORTING

SCHŮZKA K  
FINANCÍM

KATEGORIZACE 
DOKUMENTŮ

ÚČTOVÁNÍ 
DOKUMENTŮ #2

ZAÚČTOVÁNÍ 
DOKUMENTŮ

CONTROLLING

Každý proces musí mít 
odpovědnou osobu a  

deadline!

1 KROK

6 KROK

7 KROK

5 KROK 4 KROK

2 KROK 3 KROK

Dodatečné informace

 » Všechny procesy jsou prováděny na  
úrovni jednoho měsíce.

JAK BY TO MĚLO FUNGOVAT



KOLIK ČASU A PENĚZ BY MĚLO 
BÝT INVESTOVÁNO

 » Maximální odůvodnitelná  
suma investovaná do financí 
je u SME 5 % průměrných 
(nebo očekávaných) 
měsíčních tržeb. 

 » To by mělo zahrnovat  
účetnictví, reporting, 
administrativu a CFO, v tomto 
pořadí.

 » Jak společnost roste, 
maximální čas věnovaný 
financím by měl být 10 hodin.

 » To i po zahrnutí 
shromažďování dokumentů, 
jejich kategorizace, 
controllingu a interpretaci 
finančních dat. V tomto pořadí 
důležitosti.

AŽ 5% TRŽEB AŽ 10 HODIN ZA 
MĚSÍC C-LEVEL 
ČLOVĚKA

Obvyklá souslednost najímání zaměstnanců do fi-
nančního oddělení u SME vypadá takto:

1. Zakladatelé dělají vše sami, dokud není ekonomicky smysluplné najmout  
administrativního zaměstnance (alespoň na částečný úvazek).

2. Zakladatelé dělají finanční management dokud nedává ekonomický smysl najmout  
externího CFO.

3. Externí CFO vede finanční oddělení dokud si firma nemůže dovolit CFO na plný  
úvazek (externí CFO však může být stále konzultantem).

FINANČNÍ ŘÍZENÍ JE VŽDY JEDNODUŠŠÍ S  
KVALIFIKOVANÝM A PROAKTIVNÍM ÚČETNÍM!



Přínosy nastavení správného finančního managementu je složité spočítat, nicméně  
je řada oblastí a situací, v nichž může přinést velmi významnou hodnotu:

 » Jen velmi zřídka se dostanete do nepředvídatelných situací - významně  
snižujete riziko bankrotu způsobeného nelikviditou.

 » Pružně měníte zaměření. Optimalizujete čas a zdroje.

 » Díky pečlivému sběru dokumentů nepřicházíte zbytečně o vrácenou DPH a  
platíte spravedlivou daň z příjmu.

 » Informační tok a procesy se ve vaší společnosti postupně standardizují, což  
ušetří mnoho nedorozumění a zbytečně vynaloženého času.

 » Každá osoba zapojená do firemního managementu získá firemní informace ve  
správném formátu a včas. Což přinese vyšší důvěru investorů, rychlejší reakce  
při řešení problémů a větší spokojenost v týmu.

JAKÁ JE NÁVRATNOST INVESTICE DO  
SPRÁVNÉHO FINANČNÍHO MANAGEMENTU

7 Z 11 NEJČASTĚJŠÍCH DŮVODŮ SELHÁNÍ  
FIRMY MŮŽE BÝT VYŘEŠENO SYSTEMATICKÝM 
REPORTINGEM A ANALÝZOU VÝSLEDKŮ:

18.2%

18.2%

21.2%

27.3%

30.3%

30.3%

33.3%

36.3%

51.4%

51.5%

54.6%Pokračování ve strategii, která již nefunguje

Chybějící adaptace na změny na trhu

Management neměl vizi

Nedostatečný reporting (controlling & účetnictví)

Nedostatečná interní komunikace

Management nevzdělaný v byznysových otázkách

Podceňování změn na trhu

Příliš mnoho byrokracie

Nepovedená expanze (trhy, produkty)

Problémy s likviditou

Žádné nebo nedostatečné investice do budoucnosti

Source: Why do companies fail survey by Turnaround Management Society & Dr. Christoph Lymbersky, 2014.



Požadované údaje:
1. Datum
2. Text
3. MD / Účet
4. DAL / Protiúčet
5. Částka
6. ID dokumentu
7. ID firmy
8. ID střediska
9. ID zakázky
10. ID pracovníka
11. Analytický účet

Použití:

Správným a jediným 
zdrojem reportovaných 
finančních dat by mělo  
být účetnictví.

Požadované údaje:
1. ID střediska
2. Název střediska
3. Kategorie 

výsledovky
4. Podkategorie 

výsledovky

Použití:

Společnost musí být 
rozdělena na střediska, 
která reflektují  
organizační strukturu.

Požadované údaje:

1. Období
2. ID střediska/ID firmy
3. Částka

Použití:

Zásadním finančním 
úkolem již od úplného 
začátku fungování firmy  
je plánování cash flow,  
buď podle firmy nebo 
střediska.

Účetní deník Střediska Plán Cash Flow

Požadované údaje:

1. Křestní jméno 
2. Příjmení
3. Email
4. ID pracovníka
5. ID projektu
6. ID etapy
7. Doba trvání

Použití:

Lepší produktový/pro-
jektový management, 
jednodušší časová opti-
malizace a rozpočtování 
také pro interní aktivity.

Časové výkazy

Požadované údaje:

1. ID pracovníka
2. Jméno projektu
3. Jméno klienta
4. Cena
5. Měna
6. Cílový zisk
7. Typ projektu
8. začátek projektu
9. Lhůta projektu
10. Stav projektu

Použití:

Pro průběžnou znalost 
“pipeliny“, backlogu“ či 
klientské segmentace.

Projekty / CRM

Požadované údaje:

1. Plán tržeb 
rozdělený podle 
druhů

2. Plán nákladů dle 
ID firmy nebo ID 
střediska

3. Časové období

Použití:

Poskytuje rozsáhlý a 
dlouhodobý plán  
zahrnující firemní  
strategii.

Finanční plán

DATA PRO POKROČILEJŠÍ ANALYTIKU

Na každý datový zdroj může být použitý  
dedikovaný software nebo dočasně také  

tabulkový editor.

Požadované údaje:
1. ID pracovníka
2. Pozice
3. Způsob placení 

odměny
4. Právní forma  

odměny
5. Odměna
6. Platné od
7. Platné do

Použití:

Předpovídání a lepší 
finanční management 
pracovníků.

Pracovníci

MINIMUM SBÍRANÝCH DAT



Nejsou žádné jasné lhůty pro shromáždění dokumentů,  
dokumenty jsou administrativě dodávány nekontrolovaně v  
průběhu celého měsíce. 

Manažeři/investoři ztrácejí spoustu času na finančních poradách 
debatami o správnosti finančních ukazatelů, čímž se plýtvá 
časem obvykle nejdražších zaměstnacnů.

Nejsou určeny odpovědné osoby pro každý konečný proces  
a také není nikdo odpovědný za garanci kompletnosti či  
správnosti.

Odpovědná osoba nekomunikuje se zbytkem týmu dostatečně  
často a proaktivně.

Neexistuje přehledný procesní plán, informace se někde  
“zadrhávají”, lidé musejí dvakrát kontrolovat plnění úkolů a  
kompletnost dokumentů.

Účetní je pasivní a nepodílí se aktivně na vyžadování správnosti 
a kompletnosti údajů.

Nejsou definovány standardy kvality ohledně toho, jak by měl  
optimální reporting vypadat.

Není zavedena žádná automatizace, vše se dělá manuálně, což  
přináší chyby.

Kvůli nedostatku důvěry ve finanční reporting z účetních dat 
manažeři vyžadují “manažerské” reporty vytvářené “bokem”, 
což vede ke dvěma nespolehlivým reportům a zbytečnému 
množství promarněnému času.

Největší chybou je, dle mého názoru, když lidé nevědí, co dělat. Když  
to vědí, neznají očekávaný výsledek. A pokud jej znají, nevědí, zda  
výsledku dosáhnou a jak rychle. Správný reporting je především o  
sladění cílů jednotlivců ve firmě za účelem dosažení cílů celofiremních.”

-Jan Gabriel, ředitel finančních služeb v Proefo

JAK BY TO FUNGOVAT NEMĚLO



1. Stanovte očekávané výstupy a jejich účel

Cíle musejí být SMART (specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově  
ohraničené). Můžete se inspirovat na předchozích stranách.

2. Analyzujte současnou situaci

Napište si systematicky na jednu stránku, jak procesy fungují v současnosti, kdo je  
za co zodpovědný, a jaká data se shromažďují. Na druhou stranu je pak třeba  
sepsat požadované změny pro dosažení optimálního řešení.

3. Vyberte preferovaný software

Začít s excelem není špatné, jakmile však znáte svá očekávání a víte, jak by to mělo  
vypadat, můžete implementovat pokročilejší řešení.

4. Nastavte požadované procesy

Jednoduše si nakreslete procesní mapu, stanovte pro každý krok odpovědnou  
osobu, určete lhůty a standardy kvality a kvality dat.

5. Nastavte manažerskou strukturu

Struktura by měla odrážet váš organizační diagram, stane se také podkladem pro  
vytváření rozpočtů. Když budete analyzovat náklady a zdroje tržeb, budou se tyto  
položky rozpadat právě na této úrovni.

6. Stanovte následné kroky

Zjednodušeně, co se má stát a do kdy, což je obvyklým výstupem každého  
finančního meetingu.

7. Řešení implementujte po technické stránce

Tento krok můžete přidělit určitému členovi týmu, vytvořit interní tým nebo na to  
najmout externí profesionály. Ekonomická a kvalitativní proveditelnost záleží často  
na velikosti vaší firmy, schopnostech členů týmu a ceně jejich práce. Nikdy  
neautomatizujte nesprávná data a procesy. Vznikne z toho pouze nepořádek, který  
přinese akorát větší problémy v budoucnu.

8. Implementujte řešení do každodenního provozu

Určená osoba je odpovědná za kompletaci každé fáze, včas a ve stanovené kvalitě  
již od prvního dne. Často je přínosné navázat motivační složku odměny na doručení  
těchto kroků a splnění cíle.

U malé, rostoucí a motivované firmy by  
měla úplná implementace a osvojení  

procesu trvat 1 až 3 měsíce.

JAK ZAČÍT A JAK DLOUHO TRVÁ  
TO ZVLÁDNOUT



JAK TO DĚLÁME V PROEFO

Úspěšně jsme naše řešení zavedli již do desítek firem, přečetli spoustu  
literatury a praxí se naučili řadu věcí.

Nejzásadnějším prvkem perfektní implementace finančního oddělení v SME  
jsou zakladatelé firmy. Pokud proces podporují a mají na něj správný pohled,  
není problém najít vždy to správné řešení.

Pokud potřebujete pomoc s implementací a/nebo exekucí řešení, rádi 
Vám pomůžeme. Stačí se obrátit na email info@proefo.com a společně to 
rozjedeme!

Ideální řešení by mohlo vypadat takto.

NÁKLADY NA FINANCE U SME

Proefo 
reporting

Proefo CFO ( 
vč. reportingu)

Fin. analytik Report. 
specialista

CFO

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmYzZjgyMTEtZjRiNC00MjIxLTljNmYtNjE5ZjdiMDg1NzkwIiwidCI6ImE2Zjk1NzUwLWI4NWMtNDUzYi1iZjcwLWZiMzY5M2M4MDNmZiIsImMiOjl9&pageName=ReportSection77e05a068957dedb4b19

