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Finanční nástroje 
MIS CICERO 9.0
Většina z těch, kteří vlastní anebo řídí tiskárnu, 
mají toto řemeslo rádi – jsou to praví srdcaři! Práce 
by měla samozřejmě bavit, ale měla by především 
vydělávat. A tím se dostáváme od krásného řemesla 
k číslům – někdo by namítl suchým, ale klíčovým. 
Kalkulace, finanční plánování a controlling jsou 
základní stavební kameny informačního systému 
Cicero. Podívejme se na ně v detailu.

Finanční plánování

Modul finančního plánování zohledňuje náklady 
a charakter společnosti a ptá se: Jak vysoká musí být hodinová 
sazba výrobních středisek, aby pokryla investice tiskárny 
a celkové náklady včetně nevýrobních oddělení s ohledem 
na reálnou vytíženost výrobních kapacit? 

Pokud firma pracuje na dvě směny, neznamená to, že tyto 
dvě směny jsou účtované klientovi, naopak – je zde spoustu 
neproduktivních časů, které se klientovi neúčtují a musí je 
nést firma. Tento modul stanoví na základě výše uvedených 
dat optimální hodinové sazby a to samozřejmě s ohledem 
na tržní ceny. Vstupem pro takový výpočet jsou především:

• investice do výrobních zařízení
• životnost výrobních zařízení
• kapacitní naplnění výrobních zařízení
• personální náklady
• náklady nevýrobních středisek
• režijní náklady (teplo, energie, …)
• přímé náklady na výrobní střediska (náhradní díly, servis…)

Modul neslouží pouze k jednorázovému výpočtu, 
ale k neustálé modelaci různých variant. Například: Koupíme 
stroj A za cenu XY s určitými technologickými parametry 
vs. stroj B za cenu YX z jinými technologickými parametry? 
Jak potom bude vypadat celková ekonomika firmy? 
Utáhneme investici? 

V rámci informačního systému se jedná o velmi silný 
nástroj, který lze použít jako plánovací ale i jako kontrolní 
nástroj. Tzn., vyšlo mi vše tak, jak jsem si naplánoval? 
A pokud ne – kde byly odchylky? 

Kalkulace

Výstupní hodnoty z finančního plánování slouží jako 
vstupní hodnoty pro nastavení kalkulací. Hodinové sazby 
jsou v MIS CICERO sice klíčovým parametrem, ale zdaleka ne 
jediným. Kalkulace musí exaktně reflektovat i technologické 
parametry výrobních zařízení (přípravy, makulatury, 
přídavky, rychlost zpracování, technologicky podmíněné 
korekce přípravy a výkonu, atd.). Kalkulace by zkrátka měla 
být nastavena tak, aby přesně odpovídala následné výrobě. 

Finančné poradenstvo - 7. časť
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Lze jít až do takového detailu, že např. rychlost stroje je 
ovlivněna druhem, příp. gramáží zpracovávaného materiálu; 
přídavným zařízením (např. online lakování, výsek atd.). 
Potřebné množství přímé barvy se např. započítá na celou 
balící jednotku, protože co s polovinou plechovky speciální 
barvy? A tak bychom mohli jít více a více do detailu.

Dalším hlediskem kalkulací je i odpovídající výše 
zisku navázaná na konkrétního zákazníka (zákazníkovi 
XY prodáváme produkty za vyšší marži než zákazníkovi 
YX) – je tak zajištěn stejný „rukopis“ kalkulací a víme, 
že neprodáváme níže než je naše základní hodinová sazba – 
tzv. bod 0.

Obchodní plán

To, abychom nabízeli výrobky za víc než je náš bod 0 
stanovený ve finančním plánování je mimo jiné cíl modulu 
kalkulace. Druhý klíčový aspekt je, aby takových zakázek 
bylo tolik, kolik jsme si naplánovali (např. 2 směny) – 
tzn. množství. Kontrolu <objemu> zajišťuje modul Obchodní 
plán. Ten umožňuje stanovit nutný roční plán výnosů 
(uvažujeme ve strojové kapacitě vyjádřené v penězích) 
s detailem na jednotlivé měsíce. Rozpad na jednotlivé měsíce 
nám umožňuje variovat plánované objemy s ohledem 
na období roku. Je nesmysl chtít po obchodnících plnění 
přesné dvanáctiny ročního plánu ve slabém měsíci. Mnohem 
důležitější je uzpůsobit plán po měsících dle trhu avšak 
při dodržení celkového ročního plánu v součtu. 

Takto nastavený plán je pak plněn aktuální skutečností, 
kterou může průběžně sledovat management, ale i sami 
obchodníci. Může to být – a často i je – velmi efektivní 
motivační nástroj pro obchodní oddělení.

Krycí příspěvky 

Další finanční nástroj MIS CICERO je velmi užitečný 
v nestandardních, byť v našem oboru reálných situacích: 
Představme si měsíc, kdy jsme týden před jeho koncem 
splnili plán, a nabízí se nám práce, kde bychom musel jít 

pod náš bod 0 stanovený ve finančním plánování. Kapacita 
volná je. Co teď – vzít práci či ne aniž bychom se museli 
rozhodovat „pocitově“?

Naše hodinová sazba stroje se skládá z několika základních 
nákladových skupin a v rámci Krycích příspěvků je můžeme 
konkrétně definovat a s touto definicí pracovat. Můžeme si 
tedy např. stanovit, že:

• Krycí příspěvek 100 % = bod 0 (mé kompletní náklady)
• Krycí příspěvek 90 % = (bod 0 – nájmy, leasingy)

Díky tomuto nástroji a takové definici vím, že mohu jít 
s cenou hodinové sazby stroje o 10 % níže a budu mít stále 
stejný zisk jako jindy, protože jsem si v daném měsíci již 
nájmy a leasingy pokryl.

Podobných nestandardních situací může nastat v roce 
samozřejmě více, a byť se nestávají každý den, je dobré, 
aby měl manažer takový nástroj v ruce.

Implementace

Poslední kapitolou a legitimní otázkou ze strany uživatele 
systému je: „kdy jaké nástroje zavést a jak je udržovat?“ 
Nastavení kalkulací u nového systému je vždy klíčový proces. 
Tiskárna chce přejít na sofistikovaný, přesný a hlavně ziskový 
systém kalkulací tak, jak vzešel z finančního plánování a jak 
odpovídá naplněnosti a používané technologii. Ten však 
nemusí být (a zpravidla není) v přesné shodě s dosavadní praxí. 
Zde je třeba přesně zmapovat, jak (tzn. u jakých produktů/
procesů a o kolik) se kalkulace liší; kolika se to dotkne 
zákazníků a jak je možné změny komunikovat. A v neposlední 
řadě – co to udělá s mojí konkurenceschopností? Nastavení 
hodinových sazeb a kalkulací obecně je proces, který se 
v cyklech opakuje a tím se dolaďuje na ideální úroveň. Tato fáze 
je klíčová a nedá se nijak obejít, zkrátit. Následné udržování 
systému, modelace investičních variant, zpětné kalkulace 
a porovnávání plánu se skutečností, vyžaduje už jen minimum 
zásahů a je spíše radostí.

Jiří Zápotocký

01_18_CASOPIS_PP_01_2018_printprogress_ondro.indd   49 23/02/18   15:35




