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FINANČNÝ MANAŽMENT
Kapitola 1
Manažment výkonnosti
________________________________________________________
1.1

ÚVOD

V tomto manuáli sa budeme zaoberať oblasťou manažmentu (riadenia) výkonnosti,
kde hlavným prvkom je meranie výkonnosti (vrátane prvkov systému merania
výkonov), kvality, metóda balanced scorecard (BSC) a príprava a použitie finančných
a nefinančných mier.
1.2.

Ciele

Po skončení tohto kurzu by ste mali byť presvedčení, že dokážete
•
•
•
•

Definovať zmysel merania výkonov a identifikovať jeho hlavné výhody.
Definovať a rozlišovať používané kľúčové výrazy.
Ukázať hlavné prvky systému merania výkonov.
Vysvetliť, čo sa rozumie pod benchmarkingom (benchmarking = metóda
porovnávania s najlepšími, ktorá umožňuje odhaliť nedostatky vo výkonnosti pozri: Veľká ekonomická encyklopédia - VEE) a opísať, ako sa realizuje.
• Opísať hlavné dôsledky merania výkonov na fungovanie organizácie.
1.3

MANAŽMENT VÝKONNOSTI

Kurz je rozdelený na dve hlavné oblasti, ktoré sa ďalej členia. Prvá oblasť pokrýva
zmysel merania výkonov vo všeobecnosti a odpovedá na otázku prečo treba
výkonnosť merať. Pokračuje diskusiou o jej výhodách a definuje použité hlavné
výrazy. Druhá oblasť rozoberá prvky systému merania výkonov.
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Meranie výkonov
Prvou otázkou, ktorú treba rozobrať je: prečo treba výkony merať? Iste si
uvedomujete hlavný rozdiel medzi súkromným a verejným sektorom. Prevláda
všeobecné presvedčenie, že organizácie súkromného sektora majú oproti verejnému
sektoru užšiu škálu cieľov. Organizácie súkromného sektora sú konkrétne
zainteresované na maximalizácii zisku, to aspoň vždy tvrdili teoretici z oblasti
ekonómie. Ak je tomu tak, potom pre nich existuje jednoduchá a priama koncepcia
výkonu, oproti ktorej môžu posúdiť to, čo dosiahli. Neplatí to však pre verejný sektor,
ktorého organizácie majú komplikovanejšie ciele a ich výkony možno často len veľmi
ťažko zmerať.
Problém definovania verejných služieb z hľadiska cieľov a výsledkov existuje už dlho.
V posledných rokoch došlo k viacerým snahám riešiť túto otázku. V súčasnosti sa
vyvíja na organizácie veľký tlak, aby objektívne a merateľne zdokumentovali čo robia.
Ide čiastočne o úsilie zvýšiť účinnosť a efektívnosť a čiastočne o snahu o väčšiu
otvorenosť a požiadavku ústrednej administratívy o rozsiahle regulovanie organizácií
verejnej služby.

CVIČENIE 1.3.1
Keďže toto cvičenie je východiskové, vráťme sa k pôvodnej otázke: prečo merať
výkony?
Pokúste sa odpovedať na túto otázku. Premyslite si to a urobte si poznámky.
Okrem úlohy zmerať výkony, ktoré sú uložené externe (napríklad ciele uložené
vládou), boli identifikované nasledujúce dôvody pre meranie výkonov:
•
•
•
•
•
•
•

Pomoc pri formulovaní a aplikovaní politiky - policy.
Pomoc pri plánovaní poskytovania služieb.
Pomoc pri vypracovaní a monitorovaní vlastných podnikateľských plánov.
Monitorovanie implementácie plánovaných zmien.
Monitorovanie štandardov služieb a organizačnej efektívnosti.
Monitorovanie miery efektívnosti využívania zdrojov.
Sledovateľnosť zodpovednosti.

Na tomto zozname je užitočné to, že uvádza identifikované potenciálne možnosti
merania výkonnosti. Veľmi často sa meranie výkonov zameriava len na posledné tri
body tohto zoznamu. Vaše odpovede asi boli práve v zmysle týchto troch bodov, ale
nepokrývali ostatné oblasti.
Definície
Dôležité je pochopiť hlavný zmysel merania výkonov pre konkrétnu organizáciu
verejnej služby a meraním; t. j. rozdiel medzi meraním a ukazovateľmi merania
výkonov.
Ukazovatele výkonov sa použijú vtedy, keď daný predmet môže byť predmetom
priameho a jednoznačného merania. Napríklad, ak sa od škôl požaduje, aby okrem
7
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iného nahlásili účasť žiakov na vyučovaní počas školského roka. Výkaz ročnej
návštevnosti žiakov je zmeraním výkonu.
Ako sme však už uviedli, mnohé z výsledkov a výkonov organizácií verejnej služby
nie sú priamo merateľné. Napríklad, väčšinu rodičov by zaujímala kvalita vyučovania
ich detí, podobne ako to bolo v prípade školskej dochádzky. Lenže v tomto prípade
ide o čosi, čo nemožno priamo a jednoznačne zmerať.
V týchto prípadoch sa používa ukazovateľ výkonu - indikátor (performance
indicator), t. j. čosi, čo je samo osebe merateľné a môže pôsobiť ako indikátor
čohosi, čo nie je priamo merateľné. Možným ukazovateľom kvality vyučovania by
mohli byť výsledky, aké žiaci dosahujú pri skúškach. Všetci vieme, že výsledky
skúšok vonkoncom nie sú dokonalým ukazovateľom kvality vyučovania, pretože
závisia od takých okolností, ako sú ťažkosť skúšky, prísnosť známkovania atď., ako
aj samotnej kvality výučby. Preto podaktorí autori hovoria o indikátoroch výkonu aj
ako o „varovnom signále“. Inými slovami, ak sa zhoršia výsledky pri skúškach,
nebude to automaticky znamenať zhoršenie kvality vyučovania, ale bude varovným
signálom, že treba preskúmať príčiny zhoršených výsledkov pri skúškach.
Ako sa už uviedlo, organizácie verejnej služby často produkujú ťažko merateľné
výsledky, a treba vo veľkej miere používať ukazovatele v ich systéme merania.
Nebolo by však namieste tvrdiť (hoci v literatúre to tak vyzerá), že organizácie
verejnej služby musia vždy používať ukazovatele. Existuje množstvo dôkazov
o meraní výkonov v tých prípadoch, keď organizácia potrebuje priamo merateľné
údaje, napr. účasť detí na vyučovaní, trvanie vybavovania pacientov atď.
Treba si tiež uvedomiť aj pojem „cieľ výkonnosti“ (performance target), ktorý
obyčajne znamená kvantifikované určenie toho, čo sa od organizácie očakáva alebo
čo chce dosiahnuť v danom budúcom období. Takéto ciele možno samozrejme určiť
tak pri meraní výkonov ako aj pre ukazovatele.
Využívanie informácií o výsledkoch meraní
Pre vás je dôležité uvedomiť si, že meranie nie je cieľom. Zbieranie informácií
z meraní nie je samoúčelné. Tieto informácie majú pre organizáciu význam iba vtedy,
keď sa spracujú do použiteľnej podoby a manažment organizácie ich použije
v rozhodovacom procese (vrátane strategického plánovania, krátkodobejšieho
taktického plánovania alebo operačného plánovania pre kontrolné účely). Prakticky
to znamená, že posudzovanie výkonov sa môže a má stať súčasťou celého procesu
riadenia.
Publikácia CIPFA s titulkom Zmerajme to, Úvod to teórie a koncepcie merania
výkonov vo verejnej správe (1998) na 5. strane uvádza, že informácia o výkonoch
„má zvyšovať hodnotu a prinášať špecificky identifikovateľné prínosy“.
Prínosy
Kniha uvádza aj potenciálne prínosy, akými sú:
•

Vyjasnenie zodpovednosti a poskytnutie dôkazov o úspešnosti alebo zlyhaní.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora proaktívneho manažmentu v celom cykle plánovania, monitorovania,
kontroly a revízie.
Poskytovanie užitočných informácií pre poimplementačné hodnotenie.
Identifikovanie oblastí potenciálneho zlepšenia služieb, úspory nákladov atď.
Poskytovanie informácií organizácii o tom ako možno zlepšiť nielen výsledky, ale
aj proces, ktorý k nim vedie
Podporný nástroj pre rozbehnutie organizačných zmien.
Forma prepojenia finančných a nefinančných údajov, čím sa získa vyvážený
obraz o organizácii.
Informovanie pre potreby diskusie o budúcich cieľoch a prioritách.
Pomoc používateľom služieb robiť informované rozhodnutia pri výbere.
Poskytovanie podkladov pre hodnotenie pracovníkov.
Je nástrojom komunikácie v rámci organizácie.

1.3.1. OTESTUJTE SA
1. Uveďte príklady na pojmy „ukazovateľ výkonu“ a „ukazovateľ výkonu - indikátor“
z vašej organizácie.
2. Na akej úrovni riadenia sa dajú využiť informácie o meraní výkonu?
3. Čo je cieľ výkonnosti?
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Asi to bolo pre vás jednoduché. Odpovede sú:
1. Odpovede budú pre jednotlivé organizácie špecifické, ale budú odrazom uvedenej
definície. Napríklad, ukazovateľom výkonu je počet vstupov/využití konkrétnej služby;
avšak stanovenie stupňa spokojnosti zákazníkov sa môže zistiť pomocou
ukazovateľov výkonu - indikátorov.
2. Informácie sa môžu využiť na stratégiu, plánovanie, prevádzku a kontrolu.
3. Cieľ výkonnosti je stanovenie toho, čo organizácia chce v budúcnosti dosiahnuť.

Prvky systému merania výkonu
CIPFA (1998) identifikovala šesť hlavných prvkov, ktoré tvoria systém merania
výkonu. Uvádzajú sa v grafe č. 1.
Graf 1: Prvky merania výkonu

Zora, zľava:
zainteresované subjekty

dimenzie/skúmané aspekty výkonu

nástroje a techniky systémy merania výkonov integrita
hlásení/správ
zacielenie merania

(dôveryhodnosť)

atribúty/charakteristiky merania

Z uvedeného vidieť, že šiestimi prvkami sú zainteresované subjekty,
dimenzie/skúmané aspekty výkonov, zacielenie merania, atribúty merania, nástroje
a techniky a integrita (dôveryhodnosť) hlásení/správ. Každý prvok preskúmame
osobitne.
Zainteresované subjekty
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CVIČENIE 1.3.2
Pozrite sa na vašu organizáciu a zostavte zoznam zainteresovaných subjektov
a potom ho porovnajte s údajmi uvedenými v spätnej väzbe.
Návrhy
Zainteresované subjekty sú v každej organizácii iné, ale porovnajte svoj zoznam
s týmto, ktorý obsahuje všeobecne sa vyskytujúce zainteresované osoby väčšiny, ak
nie všetkých organizácií verejnej služby.
Zainteresované subjekty
–––––––––––––––––––
Zákazníci(klienti/občania)
Splnomocnení zákazníci (Proxy Customers)
Majitelia a zakladatelia organizácie
Rozhodujúci tvorcovia rozhodnutí/key decision makers
Manažéri a prevádzkoví/línioví manažéri
Partneri
Plánovači poskytovaných služieb
Zamestnanci
Dodávatelia
Záujmové skupiny
Splnomocnenými zákazníkmi (Proxy Customers) rozumieme tých, ktorí majú
v kompetencii riadenie alebo dozor nad organizáciami, teda fungujú ako zákazníci
z poverenia iných.
Výkonnosť môžeme posudzovať z dvoch rozdielnych hľadísk. Očakávania jednej
skupiny sa môžu od očakávaní inej skupiny líšiť. Môže dochádzať k rozpornému
hodnoteniu výkonnosti, takže je dôležité, aby sa jasne definovalo, čo sa v oblasti
výkonnosti očakáva. Organizácie môžu mať veľké problémy s vyvážením chápania
a očakávaní jednotlivých zainteresovaných subjektov. V praxi sa tieto konflikty riešia
podľa relatívnej moci a vplyvu a prihliadajú na charakter daných vzťahov, čiže
prihliada sa na štatutárny alebo konštitučný vzťah alebo na to, či daný vzťah vyplýva
zo závislosti od poskytovania zdrojov a financovania. Takže problém nenastane, keď
zainteresovaným subjektom je riadiaci alebo inšpekčný subjekt, ale problém sa môže
vyskytnúť pri urovnávaní konfliktu medzi inými zainteresovanými subjektami.
Dimenzie výkonnosti
Ako sme už videli, výkony možno hodnotiť podľa ich rôznych dimenzií.
V nasledujúcej časti sa oboznámite s koncepciou vyváženej evidencie výkonov
(balanced scoreboard). V podstate ide o to, že výkonnosť sa musí skúmať
z viacerých zorných uhlov a nesústreďovať sa len na jeden (obyčajne finančný)
aspekt. Vo Veľkej Británii sa vo verejnom sektore od začiatku 80.-tych rokov používa
model „troch E“. Sú to: Economy (hospodárnosť), efficiency (efektívnosť)
a effectiveness (účinnosť).
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Hospodárnosť sa vzťahuje na náklady vstupných zdrojov.
Efektívnosť je pomer vstupov k výstupom.
Účinnosť je miera toho, nakoľko výstupy spĺňajú predpokladané zámery.

Tieto „tri E“ spolu tvoria podstatu „value for money“ – efektívneho využívania zdrojov
v našom prípade verejných prostriedkov. Je však možné a želateľné ísť dokonca
ďalej. Pozrite si tento zoznam, aby ste nadobudli širší obraz o dimenziách
výkonnosti. Ako vidíte, výber toho, na základe ktorej dimenzie výkonnosti budeme
merať vyplýva priamo z identifikovania najmocnejších alebo najdôležitejších
zainteresovaných subjektov.

Dimenzie výkonnosti
––––––––––––
finančné výsledky
spokojnosť zákazníkov
spokojnosť zamestnancov
výkony dodávateľa
výkony prevádzky
zapojenie sa občanov do komunitných záležitostí/účasť občanov
Zacielenie merania (focus)
Po rozhodnutí o tom, ktoré z dimenzií výkonnosti sa budú merať, treba sa rozhodnúť
pre ich presné zacielenie. Napríklad môže ísť o kvalitatívne alebo kvantitatívne
informácie, dlhodobé alebo krátkodobé, externé alebo interné, súhrnné alebo
detailné, korporačné/firemné - oganizačné/ alebo odborové.
CVIČENIE 1.3.3
Na čo sa orientovať pri získavaní informácií strategickej výkonnosti? Urobte si
poznámky.
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Návrh
Pre strategické účely by sa malo orientovať na kvalitatívne informácie, externe
zamerané a pokrývajúce celú organizáciu. Pravdepodobne by išlo o dlhodobé
informácie, určené na analýzy, aby sa získal širší názor na stav organizácie.
Tabuľka uvádza rôzne zacielenie merania.

zacielenie merania
–––––––––
dlhodobé, krátkodobé
minulé, prítomné, budúce
kvantitatívne alebo kvalitatívne
externý alebo interný pohľad
finančné alebo nefinančné

Atribúty merania
Po rozhodnutí o orientácii merania systému merania výkonnosti si teraz pozrieme
atribúty, ktoré budeme našim systémom merať.

Atribúty merania
–––––––––––
včasnosť a rýchlosť
objem a náklady
empatia
senzibilita a pružnosť
produktivita
spoľahlivosť a prispôsobivosť
zhodnosť
kompetentnosť a dôveryhodnosť
dostupnosť
Ako vidíte z uvedeného zoznamu, výber atribútov merania vyplynie
z predchádzajúceho výberu dimenzie výkonnosti. Napríklad, ak sme sa rozhodli pre
dimenziu výkonnosti spokojnosť zákazníkov, k relevantným atribútom merania bude
asi patriť empatia, senzibilita a pružnosť; podobne, ak sa rozhodneme pre meranie
výkonov dodávateľa, relevantným atribútom bude včasnosť a rýchlosť.
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Nástroje a techniky
Ďalšou etapou vývoja systému merania výkonnosti je výber najvhodnejších nástrojov
a techniky z hľadiska tých prvkov systému, o ktorých sme hovorili. Tabuľka uvádza
škálu možností:
Nástroje a techniky
––––––––––––
prieskum spotrebiteľov
benchmarking
štatistické techniky
priemery
agregácie a indexy
Podrobnejšie budeme skúmať dve súvisiace oblasti: benchmarking a dodržiavanie
kultúry (správanie sa) organizácie.
Integrita (dôveryhodnosť) hlásení/správ
Ide o konečný prvok systému merania výkonnosti a týka sa samotných informácií,
ako sa o nich referuje a ako sa použijú.
Charakteristikami integrity hlásení/správ sú:
•
•
•
•

Spoľahlivé údaje a dátový systém
Integrované hlásenie/správa, kde sa výkonnosť dáva do kontextu
Overené informácie
Zrozumiteľný štýl hlásenia

Okrem toho, medzi charakteristiky dobrého hodnotenie výkonnosti alebo indikátory
patria aj:
•
•
•
•
•
•

Ľahkosť výpočtu
Výpočty vychádzajú zo spoľahlivých údajov
Prepojenie na jasné ciele
Akceptovanie zo strany hodnotených ako potrebné
Porovnateľnosť
Zvládnuteľnosť počtu kontrolovaných (údajov)

Benchmarking
Benchmarking je metóda používaná v čoraz širšej miere na identifikovanie najlepšej
praxe alebo dobrých výkonov a na to, aby sa tieto dali vo vlastnej organizácii
zopakovať.
Benchmarking sa definuje ako „proces hľadania a dosiahnutia vynikajúcej úrovne
výkonnosti. Dosiahne sa to systematickým porovnávaním výkonov a postupov
(procesov) v rôznych organizáciách, alebo medzi rôznymi oddeleniami tej istej
organizácie, v záujme nájdenia najlepšej metódy práce. Jeho účelom je neustále
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zlepšovanie úrovne výkonnosti identifikovaním miest, kde sa môžu robiť zmeny ...
v tom čo sa robí (a) ako sa to robí“.
(CIPFA 1996)
Benchmark je miera (meradlo, etalón), používané na porovnávanie jednotlivých
výkonov, ktoré sa potom dá použiť ako ukazovateľ toho, kde by sa revízia
zaužívaných postupov mohla oplatiť. Príkladom použitia benchmarku je vyhotovenie
tabuliek, usporiadaných podľa kvality daných služieb. Tieto tabuľky by uvádzali
organizácie z hľadiska viacerých ukazovateľov miery výkonnosti od najlepšej po
najhoršiu. Po identifikovaní lepších organizácií ako je naša, pomocou benchmarkingu
možno zistiť čo robia lepšie a pokúsiť sa použiť ich vynikajúce výkony/postupy alebo
spôsoby práce vo vlastnej organizácii.
Typy benchmarkingu
Benchmarking údajov sa týka merania/porovnania vstupov alebo výstupov
s jedným alebo viacerými benchmarkmi alebo inými výkonovými údajmi. Môže sa
použiť ako diagnostický nástroj na identifikovanie problémových miest a/alebo takých
miest, kde je možnosť zlepšenia.
Benchmarking postupu sa vyskytuje po identifikovaní problémových miest alebo
oblastí zlepšenia s znamená identifikovanie a následnú analýzu a porovnanie
postupov, t. j. sekvencií aktivít, ktorými sa vstupy menia na výstupy. Týmto sa
identifikujú rôzne postupy organizácií na plnenie úloh/služieb a tak sa dá zistiť
a zopakovať najlepšia prax aj v iných organizáciách.
Funkčný benchmarking sa robí na oveľa vyššej úrovni a ide o porovnanie štruktúry,
prevádzky a výkonnosti celej funkcie, napríklad poskytovania finančných služieb. Ide
o systematickú, štruktúrovanú analýzu modelov aktivít pri poskytovaní služby na
veľkej ploche, ktoré sa prípadne môžu zlepšiť benchmarkingom postupov, ktoré
organizácia používa.

Odstránené: u

Stupne benchmarkingu
Benchmarking má štyri stupne.
Prvým je samohodnotenie a posúdenie, ktorým organizácia posudzuje svoje vlastné
výkony a postupy, aby sa identifikovali oblasti revízie a zlepšenia. Ide o dôležitú
formu získania presného pochopenia chronologického postupu vývoja udalostí a na
zistenie súvislostí medzi aktivitami a rozhodnutiami v danej sekvencii.
Druhým stupňom je hľadanie možnosti porovnávania vo vnútri vlastnej organizácie
(interný benchmarking). Dá sa použiť iba v organizáciách s opakovanými procesmi, t.
j. medzi rôznymi oddeleniami. Jeho cieľom je dostať všetky oddelenia na internú
úroveň najlepšej praxe - internal best practice. Výhodou je ľahká dostupnosť
informácií a nijaké problémy s utajovaním. Nevýhodou však na druhej strane je, že
dôjde k porovnávaniu procesov alebo funkcií, ktoré majú za sebou rovnaký vývoj, ak
len niekde nedošlo k radikálnej zmene pracovných metód alebo praxe.
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Nasledujúcim stupňom je hľadanie mimo organizácie (externý benchmarking)
a porovnávanie
s konkurenčnými
organizáciami
alebo
komparatívnymi
organizáciami, t. j. s podobnými, nekonkurujúcimi organizáciami.
Napokon je tu benchmarking vo vzťahu k najlepšiemu v danej kategórii, kde
dochádza k benchmarkingu organizácií mimo samotného odvetvia, ktoré majú
analogické procesy.
CVIČENIE 1.3.4
Používanie externých indikátorov výkonov a tabuliek kvality služieb má svoje výhody,
ale vyvolali aj vlnu kritiky. Premyslite si to vo vašom sektore/organizácii a vo vzťahu
k verejnému sektoru ako celku. Zostavte zoznam výhod externých indikátorov
výkonov a tabuliek kvality služieb, ako aj zoznam možných kritických pripomienok.
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Návrhy
Pravdepodobne ste uviedli niektorí z týchto bodov.
Výhody
•
•
•
•
•
•

Ukazovatele sú použiteľné pre absolútne aj komparatívne posúdenie výkonnosti.
Môžu sa vzťahovať na celú škálu charakteristík výkonnosti, vrátane ekonomiky,
efektívnosti, účinnosti, kvality, dostupnosti, spoľahlivosti a dôslednosti
a spravodlivosti.
Môžu sa použiť na informovanie voličov alebo širokej verejnosti o tom, čo sa
dosiahlo v danej organizácii a v celom sektore.
Môžu poslúžiť ako základ pre lepšiu sledovateľnosť, k vytváraniu pocitu
vlastníctva/spolupatričnosti a pomôcť organizáciám verejného sektora budovať
lepšie vzťahy k zákazníkom.
Umožňujú zákazníkom robiť informovaný výber, napríklad škôl, ktoré bude
potrebné zrušiť.
Dajú sa použiť ako prostriedok zvyšovania štandardov a ako motivácia
organizácií posunúť sa v tabuľke kvality na lepšie miesto.

Odstránené: u

Možno ste označili ďalšie výhody alebo kritiku, alebo ste ich vyjadrili trochu inak.
Kritika
•
•
•

•
•
•

Podklady pre údaje z rôznych organizácií nie sú rovnaké a neposkytujú skutočný
obraz.
Môžu sa vyskytnúť problémy s metodikou porovnávania údajov. Napríklad údaje
o nezamestnanosti sa dajú vyjadriť viacerými spôsobmi. Dôležité je, aby sa
v danom čase postupovalo dôsledne.
Existuje celá škála faktorov, ktorými sa dajú vysvetliť rozdiely, ktoré sa však
nedajú priamo zohľadniť. Najlepším príkladom toho sú faktory straty sociálneho
cítenia, ktoré môžu ovplyvniť porovnávanie rôznych organizácií. Hlavným terčom
kritiky porovnávacích údajov je práve nemožnosť porovnávať podobné veci.
Miery a ukazovatele nemusia merať správne oblasti alebo sa pri nich kladie
neprimeraný dôraz na jednu oblasť aktivity na úkor inej, ktorá je práve tak, alebo
ešte dôležitejšia.
Ukazovatele možno orientovať väčšmi na postupy ako na výsledky. Ide o prípady
merania toho, čo sa merať dá, namiesto toho, čo merať treba.
Komparatívne údaje nemusia dávať absolútne hodnoty. Vždy bude niekto na
vrchole a niekto iný na spodku. Veľmi dôležité je pokúšať sa aj o vytvorenie
štandardov.

Aj v tomto prípade ste možno našli iné oblasti kritiky alebo ste sa nemuseli stotožniť
s uvedenými tvrdeniami. To iba dokazuje a potvrdzuje názor, že okolo používania
externých ukazovateľov výkonnosti je veľa rozporov. Ukazuje sa, že rozpory okolo
toho budú vždy a nie je možné stanoviť taký systém merania a ukazovateľov a takú
metodiku ich podávania a používania, ktorá bude každému vyhovovať.
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Behaviorálne úvahy (Úvahy o dopade na správanie)
Meranie a manažment výkonnosti môžu silne ovplyvniť správanie sa organizácie.
Treba starostlivo zvážiť, aké správanie chceme podnietiť a aké nepriaznivé správanie
môžu vyvolať zvolené merania, indikátory a ciele.
Podľa CIPFA (1998) účinné systémy musia mať isté charakteristiky.
1. Mali by fungovať ako usmerňovacie mechanizmy a nie ako negatívna kontrolná spätná
väzba.
2. Mali by stimulovať učenie v rámci organizácie i u jednotlivcov.
3. Mali by stimulovať angažovanosť za dosahovanie cieľov organizácie.
4. Mali by zomknúť tie osoby, ktoré zodpovedajú za navrhovanie, využívanie
a realizovanie rôznych prvkov systému, aj samotnej výkonnosti.
Výber ukazovateľov môže ovplyvňovať činnosť organizácie a orientovať ju na
vybrané oblasti. „Čo sa dá odmerať, je urobené“ je obecne známy výraz, s ktorým ste
sa možno už stretli. Prílišné zdôrazňovanie merania môže vyvolať u niektorých ľudí
nevhodné správanie v tom zmysle, že sa zamerajú len na dosiahnutie dobrých
výsledkov v oblasti merania výkonov (alebo na ukazovatele), čím sa fakticky môže
ohroziť kvalita služieb poskytovaných organizáciou. Naopak, ak sa nedosiahnú ciele
v oblasti stanovených výkonov, môže to pôsobiť demotivujúco a vyvolať pocit
zlyhania a klesajúcu špirálu výkonnosti.
CVIČENIE 1.3.5
Premyslite si túto časť o správaní a potom sa pokúste dať ju do súvislosti s vašimi
osobnými skúsenosťami. Urobte si poznámky o správaní vo vašej organizácii, ktorú
v dobrom alebo negatívnom zmysle ovplyvnilo meranie výkonov alebo sledovanie
ukazovateľov.
Návrhy
Vaše odpovede môžu závisieť od toho, v akej organizácii pracujete. Príkladom
negatívneho vplyvu je uvedený príklad z Národnej zdravotnej služby vo Veľkej
Británii.
Vláda stanovila úlohu, aby nemocnice skrátili zoznam čakateľov. Vzhľadom na
politické tlaky, tejto oblasti sa v Národnej zdravotnej službe začal prikladať veľký
význam a vyčlenili sa zdroje na skrátenie zoznamov čakateľov. Lenže to napokon
bolo v rozpore s prioritami organizácie. Nevylučuje sa ani možnosť, že došlo aj
k manipulácii s číslami.

1.3.2. OTESTUJTE SA
Ste na konci predmetu a vyhraďte si trochu času na preskúšanie jeho obsahu
a odpovedzte na nasledujúce otázky.
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1. Uveďte tri dôvody pre meranie výkonnosti.
2. Čo identifikovala CIPFA ako šesť hlavných prvkov systému merania výkonnosti?
3. Čo znamená výraz „splnomocnený zákazník“?
4. Definujte benchmark a benchmarking.

A teraz si porovnajte svoje odpovede s uvedenou spätnou väzbou.
1. V materiáli je uvedených sedem dôvodov pre meranie výkonnosti. Pozrite si, ktoré
to sú. Tu sú tri z nich: pomoc pri plánovaní poskytovania služieb; monitorovanie
úrovne služieb a účinnosti fungovania organizácie; sledovateľnosť zodpovednosti.
2. Šiestimi hlavnými prvkami, ktoré identifikuje CIPFA sú: zainteresované subjekty,
dimenzie/skúmané aspekty výkonu, nástroje a techniky, systémy merania výkonov,
integrita (dôveryhodnosť) hlásení/správ, zacielenie merania, atribúty/charakteristiky
merania

Odstránené: zainteresované
subjekty, rozsahy výkonov,
koncentrácia merania,
vlastnosti merania, nástroje
a techniky a dôveryhodnosť
hlásenia.

3. Splnomocneným zákazníkom rozumieme takú osobu, ktorá funguje z poverenia
skutočných zákazníkov, napríklad ako inšpektor alebo regulačný orgán.

Odstránené: ¶

Formátované

4. Benchmark je meradlo výkonnosti, ktoré sa môže použiť na porovnávacie účely.
Benchmarking je proces využívania benchmarku na to, aby sa ľudia naučili pracovať
lepšie a snažili sa a dosahovali vynikajúcu úroveň výkonov.
Zhrnutie
Teraz by ste mali byť schopní:
•
•
•

Vysvetliť čo je meranie výkonnosti a definovať jeho hlavné ciele.
Rozlišovať medzi ukazovateľmi, ukazovateľmi -indikátormi a cieľmi výkonnosti.
Vysvetliť hlavné prvky systému merania výkonnosti.

Odstránené: mierami
Odstránené: (
Odstránené: )

1.4

KVALITA A JEJ ZABEZPEČENIE

Táto téma nadväzuje na predchádzajúcu a zaoberá sa ďalšími hľadiskami merania
výkonnosti, konkrétne v širokej oblasti kvality.
Po dokončení tejto časti by ste mali byť schopní:
•
•
•

Definovať kvalitu a jej zabezpečovanie a celkový manažment kvality.
Vysvetliť fungovanie štandardu ISO 9000 a spôsob jeho akreditácie.
Identifikovať a opísať hlavné prvky programu zabezpečovania kvality.
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Kvalita
Čo je kvalita? Kvalita je slovo, ktoré má bežne známy význam. V čoraz väčšej miere
sa používa v organizáciách verejného aj súkromného sektora. Ak ste sa touto
otázkou doteraz nezaoberali, budete mať o pravom význame slova asi len vágnu
predstavu. Nebude od veci presne si vysvetliť čo sa rozumie pod pojmom kvalita
a trochu si túto záležitosť ujasniť.

CVIČENIE 1.4.1

Odstránené: 6

Definujte kvalitu. Na základe uvedených bodov popremýšľajte čo je vlastne kvalita.
Urobte si poznámky a potom si ich porovnajte s tým, čo je uvedené v spätnej väzbe.
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Návrhy
Existuje niekoľko rôznych prístupov k definovaniu kvality. Pozrime sa na niektoré
z nich.
•
•
•
•
•

Podľa transcendentného prístupu kvalita znamená akúsi formu prirodzenej
dokonalosti. Inak povedané, existuje nejaká forma absolútneho kvalitatívneho
štandardu dokonalosti.
Podľa prístupu používaného vo výrobe, kvalita sa rovná absencii chýb, to je
technické hodnotenie.
Podľa užívateľského prístupu kvalita znamená spôsobilosť pre daný účel, to je
subjektívne hodnotenie.
Podľa prístupu na základe hodnotenia výrobku, kvalita znamená merateľnú
sústavu charakteristík, t. j. charakteristík, ktoré opisujú výrobok.
Podľa prístupu „value for money“, teda prístupu, ktorý je založený na efektívnom
vynakladaní verejných prostriedkov, je kvalita zabezpečená dosiahnutím
vyváženosti (rovnováhy) medzi nákladmi a hodnotou.

Ako sa s týmto zhodujú vaše myšlienky? Ktoré aspekty kvality ste identifikovali vy?
Ak vaše definície nie sú v súlade s uvedenými, môže to byť preto, že nie všetky
kvalitatívne koncepcie, ktoré sa vypracovali pre súkromný sektor (z ktorých
pravdepodobne najbežnejšou je splnenie požiadaviek zákazníka), sú automaticky
použiteľné aj vo verejnom sektore.
O tomto sa píše v článku Mikea Broussina a Roba Wakefielda (Kvalita definovaná
užívateľmi verejných služieb – prípad Avon Probation Service, Manažment verejných
prostriedkov, január – marec 1997). Argumentujú, že prenášanie prístupu
súkromného sektoru ku kvalite môže by vo verejnom sektore problematické zo
štyroch dôvodov:
1.

Pojem „kvalita“ môže mať viaceré významy. Vo verejnom sektore by bolo
problematickejšie vyvážiť tieto významy vzhľadom na veľký počet kľúčových
zainteresovaných subjektov v organizáciách verejnej služby, ktorí sú ich
nositeľmi/vlastníkmi.

2.

Hodnotenie kvality verejných služieb na druhej strane nemôže nemať nejakú
hodnotu. Rozhodnutia o kvalite výstupov môžu mať politické a etické dimenzie
ako aj dimenziu rovnoprávnosti, čo v súkromnom sektore neexistuje.

3.

Spotrebiteľ verejnej sféry nie je totožný so spotrebiteľom komerčných
organizácií. V niektorých prípadoch spotrebitelia verejnej služby nie sú
dobrovoľnými spotrebiteľmi a ak nimi sú, môžu byť pri svojej spotrebe pasívni.
Charakter služby môže byť taký, že existujú isté hranice schopnosti
spotrebiteľa špecifikovať túto službu.
Typickým príkladom je väzenská
služba.

4.

Výstupy organizácií verejnej služby nemožno definovať jednoduchým,
jednotným spôsobom. Vzťahuje sa to tak na samotné služby, ako aj na ich
dopad. Napríklad systém cestnej dopravy je výhodný nielen pre jednotlivých
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vodičov motorových vozidiel, ale prinášať ekonomické výhody aj pre
spoločnosť ako celok.
Takže ako vidieť, problémy sú komplikované a je tu istá podobnosť s problémami
okolo merania výsledkov (output measurement), o ktorých sme hovorili predtým.

Odstránené: konov

Iné definície
Pozrime sa na niektoré iné definície. Jeden z prístupov je skúmanie koncepčného
rozvoja kvality.
Tradičný názor na kvalitu sa vyvinul koncom 40-tych a začiatkom 50-tych rokov
minulého storočia a zrodil sa z kontroly kvality inšpekciami. Prístup vychádzal
predovšetkým z potrieb priemyselnej výroby a najviac sa sústreďoval na odhaľovanie
plytvania a neefektívnosti po výrobe a na nápravu chýb. Nástroje kontroly kvality
slúžili pre potrebu výrobných odvetví.
Z tohto sa neskoršie vyvinul princíp záruky kvality. Je aj jednou z manažérskych
zložiek riadenia kvality (Total Quality Managemenet TQM), ktorou sa budeme
zaoberať v ďalšej časti. Cieľom princípu záruky kvality nie je iba dosiahnutie kvality,
ale aj jej dokázanie a demonštrovanie - preukázanie. Vyžaduje si to dôslednosť.
„Dôslednosť možno dosiahnuť iba zaručením, že pre každý výrobok, alebo pri
každom výkone služby, sa použije ten istý materiál, to isté zariadenie, tá istá výrobná
metóda alebo proces presne tým istým spôsobom a za každých okolností“ (DTI,
1991). Systém a postup musia byť stopercentne zdokumentované a musí sa
vykonávať audit a kontrola v plnom rozsahu, aby sa zaručilo, že pracovníci
vykonávajú činnosť v súlade s dokumentovaným systémom a že tento systém
naďalej spĺňa požiadavky na kvalitu.
TQM je rozšírením týchto hlavných zásad. Vychádza sa z predpokladu, že treba
v prvom rade prihliadať na potreby a očakávania zákazníka. Ďalej si vyžaduje to, aby
všetky zložky organizácie prispievali k celkovej kvalite a ústredný význam má aj
koncepcia interného reťazca zákazník – dodávateľ. Cieľom TQM je trvalé zvyšovanie
kvality. Kvalita teda nie je absolútnym ale pohyblivým cieľom.
Zmyslom TQM je zlepšenie konkurencieschopnosti, efektívnosti a pružnosti celej
organizácie pomocou plánovania, organizovania a pochopenia každej činnosti, aby
sa zaručilo ich smerovanie k cieľom organizácie. Snaží sa odstrániť plytvanie
a zapojiť všetkých do procesu zlepšovania kvality.
TQM má viacero prvkov: predovšetkým ide o systém opierajúci sa o dobré
medzinárodné štandardy, o nástroje na analýzu a predvídanie postupu pre stále
zvyšovanie kvality, ako aj o tímovú prácu, do ktorej sú zapojené napr. rady kvality,
tímy zlepšenia, krúžky kvality a korekčné tímy.
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Systém riadenia kvality
Priekopníkom v používaní certifikovaných noriem aplikovaním normy BS5750 sa
v 70.-tych rokoch stala Veľká Británia. Túto normu vyvinul Britský normalizačný
inštitút (BSI British Standards Institute) a stala sa prvou normou riadenia kvality na
svete. Túto normu s miernymi úpravami prijala aj ISO (Medzinárodná organizácia pre
normalizáciu/ International Standards Organisation) a výsledkom bol vznik ISO 9000.
ISO 9000 je všeobecne akceptovaná metóda hodnotenia presnosti a schopnosť
daného podniku splniť stanovené prevádzkové požiadavky. Treba aby manažment
identifikoval kľúčové kroky pri produkcii výrobku alebo služby. Po ich identifikovaní sa
tieto kroky musia presne definovať a kontrolovať v záujme dôslednosti výroby. ISO
9000 sa tradične zaoberala výrobnými systémami a postupmi a bola zárukou pre
kupujúceho, že výrobky a služby sa produkujú pri prísnom dodržiavaní štandardov.
Aby organizácia získala akreditáciu, musí sa podrobiť dôkladnému externému
hodnoteniu a pravidelným auditom. Musí si vytvoriť aj interný systém auditu, ktorý
bude taktiež kontrolovaný v rámci externého auditu.

Odstránené: ého kontrola je
tiež súčasťou

Certifikácia je zárukou, že dodávateľ spĺňa všetky požiadavky ISO 9000, čo znamená
fungujúci systém kvality na zaručenie toho, že všetky výrobky alebo služby spĺňajú
dané technické požiadavky. Certifikácia nasleduje po vyhodnotení systému formou
dokumentácie a jeho aktuálneho využívania. Pre manažment firmy je dôležitá
kontrola systému v tom zmysle, či funguje podľa predpokladaných parametrov.
Osobitne dôležitý je pre marketing, pretože mnohí kupujúci potrebujú mať záruky
kvality.
CVIČENIE 1.4.2

Odstránené: 7

1.

Čo je ISO 9000 a ako vznikla?

2.

Ako organizácia získa certifikát?

3.

Aké sú hlavné výhody a nevýhody ISO 9000?

23

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
Návrhy
1.

ISO 900 je normou kvality Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, ktorú
odvodili v podstate z britskej normy (BS 5750).

2.

Organizácia musí skontrolovať a zdokumentovať svoje hlavné systémy
a podrobiť ich externej inšpekcii. Po ich overení externou inšpekciou
organizácia, v záujme udržania certifikátu, bude podliehať externému auditu.

3.

Hlavné výhody a nevýhody:

Výhody
•
•
•
•
•
•
•

Podporuje kvalitatívny prístup a tvorí podstatný prvok riadenia kvality (TQM)
Zameriava sa na hlavné systémy
Je zárukou dôslednosti
Vyžaduje si interné aj externé revízie
Je signálom pre zákazníkov
Pre konkurencieschopnosť na niektorých trhoch je nevyhnutná
Je uznávanou národnou aj medzinárodnou normou.

Nevýhody
•
•
•

Niekto ju môže pokladať iba za ozdobu
Zameriava sa viac na systémy a postupy než na výsledky
Z hľadiska prístupu ju možno pokladať za dosť administratívnu záležitosť, pretože
kladie veľký dôraz na dokumentáciu a ubezpečovanie
• Možno máte aj iné nápady, osobitne ak vaša organizácia pôsobí podľa ISO 9000
a máte s tým svoje skúsenosti.
ISO 9000 sa tradične kritizuje za to, že ide o systém, ktorý nezaručuje kvalitu, ale
dôslednosť. Preto BSI v roku 2000 zaviedol nový prístup, ktorý od akreditovaných
organizácií vyžadoval prieskum požiadaviek zákazníkov a aplikáciu jeho výsledkov
do systému produkcie výrobkov alebo služieb.
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Zhrnutie
Teraz by ste mali vedieť:
•
•
•

Vysvetliť čo je kvalita
Definovať záruky kvality a manažment kvality (TQM)
Identifikovať hlavné prvky kvalitatívneho prístupu

1.5

BALANCED SCORECARD (BSC)

Úvod
Táto časť sa zaoberá špecifickou metódou merania výkonov, nazývanou balanced
scorecard (BSC).
Po jej preštudovaní by ste mali:
•

Identifikovať potrebu aplikovania metódy balanced scorecard pre meranie
výkonov.
• Opísať podstatu balanced scorecard.

Balanced scorecard (BSC)
Čo je balanced scorecard? „Balanced scorecard“ vypracovali Robert Kaplan a David
Norton v roku 1990 a prvý článok o tejto téme uverejnili v roku 1992. Scorecard
vychádzal z jednoročného výskumu, ktorý sa uskutočnil v dvanástich veľkých
amerických spoločnostiach.
Kaplan a Norton argumentovali, že tradičné meranie výkonnosti sa obyčajne
zameriava na jeden aspekt podnikania (finančná výkonnosť) a požadoval sa
komplexnejší prístup, ktorý by hodnotil celkovú pracovnú výkonnosť. Okrem toho,
miera pracovnej výkonnosti mala byť užšie prepojená na strategické ciele.
Svoj BSC prístup prirovnali k ciferníkom v pilotskej kabíne a argumentovali, že
cestujúci by nechceli letieť, keby sa mali spoliehať iba na jeden ukazovateľ, akým je
napríklad rýchlosť letu alebo výška. Podobne ani v podnikateľskej oblasti sa
nemožno spoliehať len na jeden údaj o výkonnosti.
Balanced scorecard je nový a unikátny v tom, že súbor použitých finančných
a nefinančných mier nie je zostavený náhodne a nekoordinovane, ale vyplýva
z poslania a stratégie organizácie alebo podniku. „Vyváženosť - balance“ v názve
tejto techniky znamená:
•

Vyváženosť medzi externými kritériami, určenými pre zainteresované subjekty
a internými, ktoré sú z hľadiska podnikateľských procesov nevyhnutné.
• Vyváženosť (pomer, bilanciu) medzi výsledkami minulých výkonov
a rozhodujúcimi faktormi budúcej výkonnosti.
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•

Vyváženosť medzi objektívnymi, ľahko kvantifikovateľnými kritériami výstupov
(výsledkov) a subjektívnymi kritériami výstupov, zameranými viac na kvalitu –
tvrdé a mäkké kritériá.
• Vyváženosť medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi.

Balanced scorecard sa viac týka časového strategického než taktického alebo
prevádzkového manažmentu. V podstate ide o systém strategického manažmentu.
Všetky opatrenia treba orientovať na dosiahnutie integrovanej stratégie.
Balanced scorecard pozná štyri perspektívy. V poslednej verzii scorecard (z roku
1996) Kaplan a Norton ich definovali ako finančnú perspektívu, zákaznícku
perspektívu, perspektívu vnútorného podnikového procesu a perspektívu učenia
a rastu.
Diagram 1. Vzájomné prepojenie všetkých prvkov

Finančná
perspektíva

Perspektíva
učenia a rastu

Zákaznícka
perspektíva

Perspektíva
vnútropodnikového
procesu
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Finančná perspektíva
Finančná perspektíva kladie (v organizáciách súkromného sektora) otázku: ako sa
staviame k akcionárom? Posudzuje, či stratégia, jej implementácia a výkon prispieva
k rozhodujúcemu faktoru.
V rámci tejto perspektívy Kaplan a Norton navrhujú prihliadať na tri finančné oblasti:
rast tržieb a (ich) skladba, znižovanie nákladov/zvyšovanie produktivity a využívanie
aktív/investičná stratégia.
Organizácie si však môžu vybrať finančné ciele, ktoré sú pre ne najvhodnejšie.
V súkromnom sektore je životne dôležité, aby všetky ciele a kritériá ďalších
perspektív boli navzájom prepojené, aby sa dosiahol jeden alebo viaceré ciele
finančnej perspektívy, keďže toto v plnej miere berie do úvahy dlhodobý cieľ
organizácie, ktorým je dosiahnutie finančných výnosov pre investorov.
Zákaznícka perspektíva
Zákaznícka perspektíva sa zameriava viac na také špecifické ciele a kritériá, ktoré sa
týkajú zákazníka. Otázka by mohla byť sformulovaná nasledovne: Ako budeme
vyzerať pred zákazníkmi, keď sa budeme snažiť dosiahnuť splnenie našich
predstáv? Sem patrí jasné identifikovanie trhov, na ktorých sa organizácia zapojí do
konkurenčného zápasu, a hodnotu poskytovanú zákazníkovi. Medzi hlavné kritériá
bude patriť podiel na trhu, získanie zákazníkov, udržanie zákazníkov, spokojnosť
zákazníkov a rentabilita zákazníkov. Faktormi, ktoré prispejú k rozvoju týchto kritérií
budú vlastnosti výrobkov alebo služieb, ako sú funkčnosť, kvalita a cena, plus
charakteristiky imidžu a vzťahov, ako sú pohodlie, osobné poradenstvo a schopnosť
reagovať (senzibilita).
Perspektíva vnútropodnikového procesu
Perspektíva vnútropodnikového procesu si vyžaduje identifikovať tie procesy, ktoré
sú dôležité z hľadiska splnenia cieľov zákazníkov a akcionárov. Táto perspektíva sa
logicky definuje až po definovaní finančnej a zákazníckej perspektívy. Kaplan
a Norton identifikovali tri podnikateľské procesy: inováciu, prevádzku a služby
následného servisu - popredajová služba.

Odstránené: predaja
Formátované

Diagram 2

Perspektíva vnútorného podnikateľského procesu

Identifikovanie Identifikovanie
Vznik
Tvorba Poskytnutie
servis
Uspokojenie
potrieb
trhu
výrobku / výrobku / výrobku / zákazníkom
potrieb
zákazníka
služby
služby
služby
zákazníka

Inovácia

prevádzka

popredajová služba

Prevzaté z knihy Balanced Scoreboard
od Roberta Kaplana a Davida P. Nortona, MA, 1996, s. 96
Kaplan a Norton pôvodne inováciu vyčlenili z vnútropodnikových procesov, ale vo
svojich neskorších prácach prišli k názoru, že pre vnútorný proces je inovácia veľmi
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dôležitá. Inovácia sa zaoberá skúmaním „rodiacich sa alebo latentných potrieb
zákazníkov a následným vytvorením výrobkov alebo služieb na ich uspokojenie“.
Prevádzka je tou oblasťou, na ktorú sa v organizáciách súkromného sektora už
meranie pravdepodobne najväčšmi zameriava. Prevádzkové procesy sa tradične
kontrolovali pomocou finančných kritérií, ale súčasný japonský vplyv sa prejavil vo
vývoji celej škály meraní v oblasti kvality a času.
Popredajová služba zahrnuje opravy, vrátenie tovaru, servis, údržbu, vybavovanie
sťažností atď.
Perspektíva učenia sa organizácie a jej rastu

Odstránené:

Perspektíva učenia sa organizácie a jej rastu je štvrtou a konečnou perspektívou.
Týka sa infraštruktúry organizácie potrebnej na udržanie a zlepšenie výkonnosti v
oblasti ostatných troch perspektív. Úlohy sa zamerajú na potrebu neustáleho
zlepšovania spokojnosti zákazníkov a vnútropodnikových procesov. Na druhej strane
majú za následok aj splnenie dlhodobých finančných cieľov. Kaplan a Norton (1996,
s. 127) identifikovali tri hlavné kategórie, ktorými sa treba v rámci tejto perspektívy
zaoberať. Sú to schopnosti zamestnanca, kapacita informačného systému
a motivácia, splnomocnenie a usmernenie (t. j. účinné nasmerovanie cieľov v celej
organizácii).

Odstránené:

Väčšina organizácií má záujem o tri hlavné druhy merania: meranie schopností
zamestnancov – ich spokojnosť, ich udržanie a produktivitu.
Kapacita informačných systémov sa vzťahuje na poskytovanie presných a včasných
informácií o každom aspekte podnikateľských aktivít.
Tretia kategória sa vzťahuje na vnútropodnikovú atmosféru z hľadiska motivácie
a iniciatívy zamestnanca. Sem môžu patriť kritériá zlepšenia jednotlivcov a tímov.
Dôležité je ak orientovať sa na to, či tímy, oddelenia alebo jednotlivci majú totožné
ciele ako organizácia, ktoré sú vyjadrené formou BSC.
Podstatné je, že BSC nie je zameraný na kontrolu, ale sa orientuje na stratégiu
a pohľad do budúcnosti. Skúškou dobrého scorecard je jeho transparentnosť, pokiaľ
bude možné odvodiť podnikovú stratégiu z 15 – 20 scorecard kritérií. Scorecard by
mal:
•

Informovať o vízii - budúcnosti organizácie celú organizáciu a vytvárať pre ňu
priaznivú klímu – porozumenie medzi všetkými zamestnancami.
• Umožňuje všetkým zamestnancom urobiť si obraz o ich príspevku k úspechu
organizácie.

Odstránené: uje
Odstránené:
Odstránené:
Odstránené: oriť
Odstránené: (chápanie?)

Aká je efektívnosť BSC a nakoľko je použiteľný pre verejný sektor?
Kaplan a Norton opakovane upozorňujú, že BSC nie je všeobecne použiteľnou
šablónou. Každá organizácia by mala mať vlastné Scorecard, , aby vystihovali jej
poslanie, technológie a kultúru.

Odstránené: musia byť
v jednotlivých organizáciách
Odstránené: ich
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Vzhľadom na rôznorodosť organizácií je však problematické vytvoriť jediný scorecard
pre celú organizáciu a vhodnejšie je pristupovať ku každej väčšej oblasti služieb
samostatne. Pokiaľ je len možné, treba rozlišovať medzi odberateľom/klientom
a poskytovateľom/kontraktorom.
Príkladom možného scorecard pre oddelenie odberateľ/klient je na diagrame 1.5.3.

Diagram 1.5.3 Balanced scorecard pre miestnu samosprávu (odberateľ/klient)

Odstránené: y orgán

Finančná perspektíva
Ciele
Opatrenia
•
Rozpočtová •
Prideľovanie
kontrola
prostriedkov
•
Zníženie
•
%
zmeny
nákladov
oproti
•
Súkromné
•
% celku
financov.
Perspektíva tendrov/kontraktov
Perspektíva zamestnanca
Ciele
Opatrenia
Ciele
Opatrenia
•
zvýšenie
•
výber
•
vyššia
•
počet kurzov
kvality
kvalifikácia/
•
externá
•
odpovede na
•
zhoda
so
prac. záťaž zručnosti
dotazníky a
štatútom
ako % celku •
spokojnosť
ich obsah
zamestnan. •
•
zlepšená
•
počet
úroveň
špecifikácia
a hodnota
chorobnosti
•
zdravie
variácií
zamestnan.
objednávok
Perspektíva výskumu a inovácie
Ciele
Opatrenia
•
vývoj nových •
doba, ktorá
služieb
uplynie
od
posúdenia po
•
zvýšenie
implement.
investícií
•
% celkových
výdavkov
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Ciele
Opatrenia
•
spokojnosť
•
počet
klientov
sťažností
•
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•
čas,
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času reakcie
uplynul od
na ich
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CVIČENIE 1.5
Zvoľte si nejakú zložku vám známej organizácie a vytvorte pre ňu balanced
scorecard.
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Návrhy
V odpovediach ste mali uviesť štyri perspektívy, ktoré by mal balanced scorecard
(alebo jeho príslušné variácie) obsahovať. Pri každej perspektíve ste mali napísať 3
alebo 4 ciele, prípadne kritické faktory úspešnosti s primeranými opatreniami.

1.5.1 OTESTUJTE SA
1. Čo sa balanced scorecard snaží vyvážiť?
2. Uveďte štyri perspektívy, ktoré identifikovali Kaplan a Norton.
3. Vysvetlite zmysel zákazníckej perspektívy.
4. Koľko scorecard opatrení budete potrebovať?
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Porovnajte si vaše odpovede:
1.

Vyváženie zahrnuje externé a interné merania, minulú a budúci výkonnosť,
objektívne a kvantifikovateľné miery a subjektívne a kvalitatívne miery
a krátkodobé a dlhodobé ciele.

2.

Kaplan a Norton identifikovali ako štyri perspektívy finančnú, zákaznícku,
vnútorného podnikového procesu a perspektívu učenia a rastu.

3.

Zákaznícka perspektíva sa týka špecifických cieľov a opatrení, ktoré majú
vplyv na zákazníkov, ako je ich udržanie, spokojnosť atď.

4.

Ťažko možno presne odpovedať, ale Kaplan a Norton uvádzajú 15 – 20.

Zhrnutie
Teraz by ste mali vedieť vysvetliť čo znamená balanced scorecard a z čoho by sa
mal skladať.

1.6

PRÍPRAVA A POUŽITIE FINANČNÝCH A NEFINANČNÝCH
UKAZOVATEĽOV VÝKONNOSTI

Odstránené: MIER

Úvod
Teraz nadviažeme na predchádzajúce dve časti a skončíme túto kapitolu riadenia
výkonnosti. Dve predchádzajúce časti boli zamerané na koncepčné otázky merania
výkonnosti. Táto časť bude praktickejšia a zaoberá sa skutočnou prípravou
a použitím čísel.
Po dokončení tejto časti by ste mali
•

identifikovať hlavné formy vonkajších ukazovateľov výkonnosti a ukazovateľov indikátorov, ktoré sa používajú v sektore verejných služieb
• pripraviť a vysvetliť finančné a nefinančné ukazovatele a ukazovatele - indikátory
výkonnosti.

Táto časť kapitoly sa delí na dve hlavné zložky: vonkajšie požiadavky a uverejnené
ukazovatele a ukazovatele - indikátory; a príprava a použitie ukazovateľov
a ukazovateľov - indikátorov. Pre riešenie niektorých praktických cvičení s výpočtami
budete potrebovať kalkulačku.

Odstránené: mier a

Odstránené: miery a

Odstránené: miery
Odstránené:
Odstránené: mier
Odstránené:

Vonkajšie požiadavky a uverejnené ukazovatele a ukazovatele - indikátory
Niektoré formy mier a ukazovateľov výkonnosti existujú už celé roky, hoci nie vždy sa
o nich takto hovorilo. Napríklad sa požadovala miera návratnosti kapitálu v celej
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širokej škále organizácií verejnej služby. Vo Veľkej Británii okrem toho platili prísne
pravidlá, ktoré platili pre viaceré, neskôr privatizované, organizácie verejných služieb,
ako v odvetviach dodávky vody, plynu a elektriny a v telekomunikáciách.
Pôvodne sa väčšina mier týkala finančnej výkonnosti a riadila ich vláda. Tento druh
mier nie je ničím novým a stále existuje.

Odstránené: ústredná

CVIČENIE 1.6.1

Odstránené: 9

Urobte zoznam ukazovateľov a ukazovateľov –indikátorov, ktoré sa týkajú vašej
organizácie. Ak budete mať dosť času, skúmajte ich ďalej a skúste zistiť, ako sa tieto
informácie overujú, akou formou sa predkladajú externému orgánu, komu sa
predkladajú a ako sa používajú na hodnotenie výkonnosti organizácie.

Odstránené: mier
alebo ukazovateľov
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Návrhy
V tomto prípade nemožno dať konkrétne rady, pretože vaše tézy súvisia s druhom
organizácie, v ktorej pracujete. Ak nepracujete v organizácii verejnej služby, bude to
pre vás asi ťažké. Napríklad ak pracujete v externom audite, museli by ste skúmať
situáciu v niektorej z organizácií vašich klientov.
Ukazovatele výkonnosti
Ukazovatele výkonnosti boli uplatnené v niektorých organizáciách verejného sektora,
aby sa dal merať a hodnotiť štandard poskytovaných služieb.
Zavedenie povinných ukazovateľov výkonnosti má za účel informovať verejnosť
o požadovaných štandardoch výkonnosti, so zámerom zlepšiť kvalitu, výber,
štandard a hodnotu služieb, aby lepšie spĺňala požiadavky ich používateľov.
Na vypracovanie ukazovateľov výkonnosti identifikovali päť kritérií:
1.

Musia slúžiť záujmom verejnosti a nebyť iba nástrojom manažmentu.

2.
Musia sa týkať nákladov, hospodárnosti a efektívnosti, ako aj kvality
a účinnosti.
3.

Musia umožniť porovnávanie v čase a medzi organizáciami.

4.

Musia sa zamerať na hlavné služby poskytované organizáciou.

5.
Musia byť všeobecne akceptovateľné pre všetky zainteresované strany,
vrátane verejnosti, organizácie a jej zamestnancov, skupín zákazníkov a ostatných
zainteresovaných skupín.
Vonkajšie merania majú poväčšine politickú motiváciu.
Príprava a použitie ukazovateľov a ukazovateľov -indikátorov
V tejto časti sa zameriame na interné ukazovatele a ukazovatele - indikátory
a dokončíme ju výpočtom a interpretáciou niektorých čísel, vychádzajúcich
z jednoduchých, ale skúšobných scenárov.

Odstránené: mier
a ukazovateľov

Odstránené: miery
a ukazovatele

Dôležité je pamätať si, že merania výkonnosti sa môžu vzťahovať na každú úroveň
riadenia v organizácii, t. j. na strategickú, manažérsku alebo taktickú, ako aj na
operačnú úroveň.
Interne sa výkonnosť môže merať v rámci jednotlivých útvarov alebo oddelení, ale aj
v celej organizácii.
Stanovte kategórie, do ktorých bude možné zaradiť ukazovatele a ukazovatele indikátory výkonnosti a zostavte zoznam rôznych základov, ktoré sa budú dať použiť
na porovnávanie so stanovenými štandardmi.
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Pravdepodobne ste uviedli niektoré z týchto kategórií:
•
•
•
•
•
•
•

rozpočtové ciele/úlohy
analýza odchýlok
finančné miery
fyzikálne merania vstupov a výstupov
efektívnosť
konkrétne projekty a ich priebeh
kvalitatívne úlohy.

Porovnávacie základy pre porovnanie so štandardmi sa stanovili takto:
•
•
•
•
•
•
•

v časovom vývoji
externý – medzi organizáciami alebo podobnými skupinami
interný – medzi rôznymi oddeleniami alebo úsekmi organizácie
s najlepšou praxou
medzi verejným a súkromným sektorom
externe nariadené normy, napríklad vládou, potom použité pre riadiace účely
normy odvodené od cieľov organizácie, ktoré manažment označí
dosiahnuteľné.

Odstránené: ústrednou

za

Finančné ukazovatele a ukazovatele -indikátory

Odstránené: miery
a ukazovatele

Finančné ukazovatele môžu byť veľmi jednoduché. Medzi ne môžu patriť: dodržanie
rozpočtových úloh; zisk; prebytok alebo rozpočtový deficit; predajná hodnota alebo
výnosy ako miera obratu; dodržanie cieľov v platobnej oblasti alebo limitov.

Odstránené: miery

K poslednej položke uvedeného zoznamu: niektoré organizácie majú ukazovatele
finančných cieľov, pomocou ktorých možno dosiahnuť nulový externý limit
financovania (External Financing Limit - EFL). EFL je limit na použitie vonkajších
finančných zdrojov organizácie v podstate vo forme pôžičky, ako prostriedku na
financovanie investičných výdavkov.
Ostatné finančné miery sú výsledkom výpočtov. Existujú dve hlavné kategórie:
percentuálny výnos kapitálu a/alebo investície a porovnávanie hlavných
ukazovateľov.
Výnos kapitálu a/alebo investície
Výnosnosť investičného strediska alebo celej organizácie sa často meria výnosom
z investovaného kapitálu (Return on capital employed - ROCE) alebo výnosom
z investícií (Return on investment ROI). Ukazuje dosiahnutý zisk alebo výnos
v porovnaní s investovaným kapitálom do investičného strediska a obyčajne sa
vyjadruje v percentách.
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Pozrime sa na jednoduchý príklad, v ktorom sa porovnávajú dve investičné strediská
A a B.

Investičné stredisko
A
Investičné stredisko
B
Napriek nižšiemu
A efektívnejšie.

Prebytok
v mil. £
1

Investovaný kapitál
v mil. £
5

ROCE
%
20

1,5

9

17

prebytku

je

z hľadiska

návratnosti

investičné

stredisko

Problém je, že tento postup neprihliada na časový faktor hodnoty peňazí. Preto sa
musí postupovať metodikou eskontovaného resp. redukovaného toku hotovosti ,
ktorá umožní robiť výpočet buď na základe súčasnej čistej hodnoty (Net Present
Value - NPV) alebo internej miery návratnosti (Internal Rate of Return - IRR).

Odstránené: diskontných
výnosov

Výnosnosť investícií možno merať viacerými spôsobmi:
1.

ako zisk po amortizácii v percentách čistého použitého kapitálu

Odstránené: om

2.

ako zisk po amortizácii v percentách celkového použitého kapitálu

Odstránené: om

3.

ako bežný nákladový zisk v percentách bežnej nákladovej hodnoty použitého
kapitálu

Možno sa vám zdá čudné, akú výhodu má to, že sa ako miera berú výnosy
z investície.
Prečo?
1.

Ide o jedinú mieru výkonnosti, ktorou sa dá merať výnosnosť investície.

2.

Súvisí so zúčtovaním a možno ich ľahko vyrátať z údajov o zisku a strate
a z bilančnej súvahy.

3.

Nie je ťažké tomu porozumieť a výpočet je ľahký, čo je pre každé meranie
dôležité.

A aké sú protiargumenty? Jedným je, že nová investícia má len okrajový efekt na
celkovú výkonnosť. Vynára sa teda problém, ako hodnotiť dopad novej investície na
celkovú výkonnosť, pretože keď sa použije ROI, môže to viesť ku „krátkodobosti“.
Výhodné dlhodobé investície by sa mohli ignorovať v porovnaní s krátkodobými
fixnými prostriedkami. Druhým je, ako preniesť n jednotlivé investičné strediská
tempo návratnosti, ktoré sa, napríklad nejakým vonkajším orgánom, stanovilo pre
celú organizáciu. Umožníte kompenzácie medzi strediskami?
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Porovnávanie
Ďalším spôsobom výpočtu finančnej výkonnosti je pomocou účtovného porovnania.
Povšimnite si aj materiál v manuáli Finančné výkazníctvo. Možno robiť rôzne
porovnávania:
•
•

medzi skutočnými výsledkami a rozpočtovými výsledkami alebo úlohami
medzi tohtoročnými skutočnými výsledkami a výsledkami z predchádzajúcich
rokov
• medzi skutočnými výsledkami organizácie a výsledkami iných organizácií,
prípadne medzi rôznymi jednotkami organizácie.

CVIČENIE 1.6.2

Odstránené: 10

Podľa toho, čo ste sa naučili v manuáli Účtovníctvo a výkazníctvo, zostavte zoznam
možných účtovných porovnaní, ktoré by ste mohli použiť.
Návrhy
Aby ste dokázali zostaviť súhrnný zoznam, treba sa asi vrátiť k materiálom
z finančného výkazníctva. Existujú však dve oblasti, ktoré treba mať na zreteli, a to
sú pomer medzi ziskom a stratou a bilančný pomer.
Pomer medzi ziskom a stratou zahrnuje aj mieru zisku. Bilančné pomery možno
klasifikovať ako (1) dobu obratu aktív, ako je vzťah predaja k aktívam; (2) všeobecná
likvidita, vrátane ukazovateľa likvidity obratu a obratu bežných aktív, vzťah dlžníkov
a zásob (tento vzťah bude opísaný aj v kapitole 2 tohto manuálu; (3) pomer medzi
vypožičaným kapitálom a vlastným kapitálom.
Nemá zmysel zaoberať sa týmito vzťahmi podrobnejšie, ani ich výpočtom a
interpretáciou. Nájdete si ich inde. Väčšina týchto koeficientov funguje ako miera
výkonnosti v komerčnom sektore a je pravdepodobné, že sa otázky týkajúce merania
výkonnosti budú zameriavať na sektor verejných služieb.
Klady pomerného hodnotenia:
•

Hodia sa na skúmanie zmien v časovej závislosti porovnaním terajšieho vzťahu
so vzťahmi v predchádzajúcich obdobiach.
• Dávajú výkonnosť do kontextu, lebo sa porovnáva jedna položku s druhou.
Napríklad, pomer výrobnej kapacity porovnáva skutočný výkon oproti plnej
výrobnej kapacite a ukazuje mieru využitia celkovej výrobnej kapacity. Gearing
ratio udáva pôžičky/zadĺženosť v kontexte celkového majetku organizácie
a ukazuje bilanciu dlhodobého financovania organizácie.
• Vyhovuje manažérom pre stanovenie cieľov, hoci existuje aj potenciálna hrozba
z hľadiska motivácie.
• Ľahšie je rozumieť pomerom ako absolútnym hodnotám. Absolútny údaj niekedy
ťažko pochopiť, pretože sa nedá s ničím porovnať. Napríklad, keď sa povie, že
máte negatívnu pracovnú efektívnosť 5000 £, ťažko pochopiť či je to naozaj vážne
a koľko by to vlastne malo byť. Závisí to od rozsahu vašej činnosti. Ak ide o číslo
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v súvislosti s celkovým rozpočtom vo výške 1,5 milióna £ bude to menej závažné,
ako keby bol rozpočet iba 50 tisíc £. Údaj o produktivite vo výške 85% lepšie
vystihuje daný problém.
• Je to dobrý spôsob na zhrnutie výsledkov organizácie pre porovnávacie účely.
Môže ísť o interné porovnávanie organizácie, keď sa porovnávajú jednotlivé
ziskové a investičné strediská alebo o externé, keď sa porovnávajú podobné
organizácie.
Existujú však aj niektoré nevýhody.

38

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
AKTIVITY 1.6.3

Odstránené: 11

Premyslite si možné potenciálne nedostatky využitia pomerného hodnotenia. Keď to
dokončíte, porovnajte si ich s nasledujúcou spätnou väzbou.
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Návrhy
Medzi najznámejšie patria:
•

Uvedenie samotného pomeru veľmi nepomáha. Aby mal zmysel, musí sa
porovnať s rozpočtovými alebo cieľovými stavmi, ktoré sa potom pokladajú za
porovnávací meter.
• Porovnávanie pomerov v čase môže byť problematické, lebo v danom období
dochádza k inflačným zmenám.
• Aj porovnávanie s inými organizáciami môže byť zavádzajúce, pretože pri
účtovných operáciách sa mohol použiť odlišný prístup pri hodnotení aktív, zásob,
rozdelenie režijných nákladov a politiku odpisov.

Môžete nájsť aj iné argumenty.
Indexy
Využívanie indexov je dosť obmedzené, ale hodia sa na prezentovanie informácií.
Index je číslo s hodnotou, ktorá sa vzťahuje k nejakému konkrétnemu štandardu.
Štandard normálne stanovuje hodnotu (napríklad 100) špecifického bodu v čase, od
ktorého sa potom meria odchýlka a indexom je hodnota nad a alebo pod pôvodnou
hodnotou. Táto metóda je vhodná na meranie relatívnych hodnôt a na
demonštrovanie miery zmien týchto hodnôt.

Odstránené: sa

Medzi takéto indexy patrí index maloobchodných cien, index výrobných výkonov
(Retail Price Index, Index of Manufacturing Output) a indexy uvádzajúce hodnoty
akcií, akým je napr. burzový index Financial Times (FTSE Index). Keďže ide
o externé a súhrnné miery, treba si uvedomiť, že túto koncepciu možno použiť na
akékoľvek údaje zo samotnej organizácie.
Nefinančné ukazovatele a ukazovatele - indikátory

Odstránené: miery a a
Odstránené:

Nefinančné ukazovatele možno hodnotiť rôzne. Treba si definovať, čo nimi chceme
dokázať.
Asi najvhodnejšou formou sú známe „3E“ – Economy, Efficiency, Effectiveness
(hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť). Možno sem zaradiť aj kvalitu, ako
samostatnú a trochu odlišnú črtu.
Hospodárnosť
Pripomeňme si, čo sme už hovorili o „3M“. Hospodárnosť sa týka výlučne vstupných
zdrojov, ktoré by mali byť predovšetkým finančné: Možno však použiť aj iné zdroje,
akými sú napríklad pracovný čas alebo doba strávená nejakou aktivitou.

Efektívnosť
Táto umožní urobiť si oveľa lepší obraz o vývoji mier a ukazovateľov. V tejto sfére sa
zaoberáme mierou využitia použitých zdrojov a porovnáva vstupy s výstupmi. Veľmi
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často ukazovateľ efektívnosti porovnáva finančné a nefinančné údaje. Najznámejším
príkladom sú jednotkové výrobné náklady.
Jednotkové náklady udávajú vzťah nákladov na definovanú jednotku výkonu alebo
nejakú inú mieru aktivity alebo potenciálnej aktivity, ako napríklad na osobu alebo na
jedného zákazníka. Isté problémy so stanovením jednotkových nákladov sú podobné
ako sa vyskytujú vo všeobecnosti pri informáciách o finančnej výkonnosti. Hlavným
problémom je ich využitie. Informáciu o jednotkových nákladoch nemožno použiť na
evidovanie výkonnosti. Vhodná je jedine na indikovanie tendencií, ako aj na to,
ktorým smerom orientovať ďalšie skúmanie.
Iné údaje o efektívnosti môžu mať podobu porovnanie fyzických vstupov s výstupmi
alebo nejakými náhradnými výstupmi. Vhodným príkladom na to je pomer počtu
žiakov na učiteľa alebo zamestnancov na študenta, hoci tieto údaje možno pokladať
aj za mieru účinnosti. V tomto prípade ide o spôsob interpretácie. Napríklad, vysoký
pomer pracovníkov k študentom v ďalšom alebo vyššom vzdelávaní sa môže
pokladať za neefektívnosť, ale z hľadiska vysokej úrovne služieb zároveň aj za
vysokú účinnosť.
Účinnosť
Sem patrí odhad miery splnenia stanovených cieľov. Dobrým príkladom toho je
ukazovateľ nemocničných zoznamov čakajúcich, výsledky vzdelávania a štatistika
zločinnosti. Ukazovatele účinnosti môžu obsahovať údaje o objemoch, rýchlosti
(napríklad poskytovania služieb), presnosti a dostupnosti.
CVIČENIE 1.6.4

Odstránené: 12

Zostavte zoznam ukazovateľov - indikátorov každej z uvedených štyroch druhov.
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Návrh
Pravdepodobne ste uviedli príklady z vlastnej skúsenosti. Na pomoc uvádzame
odpovede u odboru sociálnych služieb, kde by ukazovatele mohli byť tieto:
•
•
•
•

Objem – počet vyplatených dávok.
Rýchlosť – priemerný čas spracovania požiadavky/nároku.
Presnosť – percento správne vyplatených dávok.
Dostupnosť – počet poberateľov k počtu tých, ktorí na dávku majú nárok.

Kvalita
Tú bude asi problematickejšie identifikovať pomocou ukazovateľov a môže dôjsť
k istému prekrytiu s účinnosťou, pretože väčšina organizácií bude mať za cieľ
spokojnosť klientov. Použiteľné ukazovatele sa budú opierať na výsledkoch
prieskumu zákazníkov, klientov alebo širokej verejnosti alebo prieskumami
u hlavných zainteresovaných subjektov organizácií. V časti 1.3 sme sa zaoberali
zárukami kvality.
Kvalitatívne informácie
Ak pripustíme, že kvantitatívne definovanie výstupov verejnej služby je
problematické, potom sa logicky dá predpokladať, že je asi ľahšie definovať ich podľa
kvalitatívnych kritérií. Znamená to teda použitie kvalitatívnych úloh a teda aj
kvalitatívnych miera a ukazovateľov.

CVIČENIE 1.6.5

Odstránené: 13

Premyslite si tieto kvalitatívne úlohy vo vašej organizácii. Vyberte si jeden príklad,
ktorý je podľa vášho názoru relevantný. Môže ísť o konkrétnu úlohu, ktorú poznáte
alebo, ak takýto príklad nemáte, identifikujte takú úlohu, ktorá by sa na tento účel
hodila. Aký je váš názor na limity použitia takejto úlohy?
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Návrhy
Možno ste nedokázali identifikovať úlohu z vašej organizácie. Aj tak by ste však mali
dokázať uviesť obmedzenia takýchto úloh.
Hlavné problémy by mohli byť:
1. Nedostatočná kvantifikácia robí problematickým posúdenie to, či, a v akej miere sa
splnila daná úloha.
2. Predpokladaná nepresnosť by znižovala sledovateľnosť.
3. Úlohy môžu byť veľmi subjektívne a nedá sa vylúčiť mylná interpretácia.
4. Problémy s vierohodným porovnaním.
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1.6 OTESTUJTE SA

Odstránené: 4

Na preskúšanie toho, čo ste sa naučili a aby ste si vyskúšali aplikovanie a praktické
využitie znalostí, pokúste sa vyriešiť otázku týkajúcu sa Okresnej Rady v Binnite.
Riešenie je tiež k dispozícii.
Nasledujúce informácie sú zo štatistiky CIPFA a týkajú sa problému odvozu
odpadkov v miestnej samospráve.

Samospráva v Binnite
Počet obyvateľov (v tis.)
Čisté výdavky (v tis. £)
vrátane
dlhových poplatkov
ústrednej refakturácie
Počet smetiarskych vozidiel
Počet zamestnancov
Počet zberov odpadu (v tis.)
Počet vynechaných zberov (v tis.)

494
8090

Celookresný
priemer
388
5860

927
793
34
110
8736
70

137
516
22
99
5942
45

Podľa nedávneho novinového článku „Samospráva v Binnite znovu dokázala, že je
majstrom v plytvaní. Náklady na vyprázdňovanie smetiakov sú o neuveriteľných 41%
vyššie ako celoštátny priemer, avšak počet obyvateľov presahuje celoštátny priemer
iba o 27%“. Vedúci pracovník zodpovedný za odvoz odpadkov je znepokojený.
Doteraz si myslel, že odvádza celkom dobrú prácu.
Požiadavky:
(a)
Na základe poskytnutých údajov vyhodnoťte výkonnosť služby odvozu
odpadkov.
(b)

Identifikujte tie problémy, ktoré by ste konkrétne chceli prebrať s vedúcim
pracovníkom odvozu odpadkov týkajúce sa jeho interpretácie vypočítaných
ukazovateľov výkonnosti.
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Riešenie
(a)

Z uvedených údajov možno vyrátať pre prípad Samosprávy v Binnite vyrátať
nasledovné:
1. Náklady na 100 obyvateľov (okrem kapitálových nákladov)

Binnit

7 163 000
––––––––– =
494

14 500 £

priemer

5 723 000
–––––––––– =
388

14 750 £

Komentár: Po odrátaní dlhových poplatkov. Ide o historický dopad a nie
o terajšie použitie zdrojov. Ústredná refakturácia platí. Jej rozsah nie je
rovnaký pre miestne správy. Nie je jasné do akej miery môže vedúci tejto
služby jej výšku ovplyvňovať.
2. Náklady na jeden odvoz

Binnit

7163
–––––––– =
8736

0,82 £

priemer

5723
–––––––– =
5942

0,96 £

Komentár: Náklady upravené ako hore.
3. Ukazovatele úrovne/kvality služby

Počet zberov na 1000 obyv.
Počet vynechaných odvozov
(%)
Počet smetiarskych vozidiel
na 1000 obyvateľov
Počet pracovníkov na 1
vozidlo
Počet pracovníkov na 1000
obyv.
Počet zberov na 1 vozidlo
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Binnit
17 684
0,80

Priemer
15 314
0,76

0,07
3,36

0,06
4,50

0,22

0,26

257

270
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Komentár: Ubezpečiť, že v Binnite nedochádza k ničomu neobyčajnému
a náklady sú v súlade s bežnou praxou. Ako sa dalo očakávať, obraz nie je
jednoznačný. Priemer prekračuje počet vynechaných odvozov a nižšie
percento využitia vozidiel.

Zhrnutie
Údaje o výkonnosti sa používajú pre celú škálu dôvodov, vrátane demonštrovania jej
sledovateľnosti zainteresovaným subjektom, na monitorovanie noriem a účinnosti.
Treba jasne rozlišovať definície ukazovatele výkonov, ukazovatele - indikátory
výkonov a ciele výkonov.
Tvorba systému merania výkonnosti má šesť hlavných prvkov. Sú to zainteresované
subjekty, rozsahy výkonu, koncentrácia merania, vlastnosti merania, nástroje
a techniky a dôveryhodnosť hlásenia.
Kvalitu možno definovať v závislosti od historického vývoja ako kontrola kvality
inšpekciou až po manažment kvality (TQM).
Balanced scorecard je unikátny prístup k meraniu výkonnosti a súvisí so súborom
finančných a nefinančných opatrení, odvodených od účelu organizácie a od jej
stratégie.
Vo Veľkej Británii sa vyžaduje uverejňovanie údajov o výkonnosti vo finančnej aj
nefinančnej oblasti.
Finančné miery možno použiť na hodnotenie výkonnosti, pretože ich použitie môže
byť jednoduché pri sledovaní dodržiavania rozpočtu, plnenia úloh, pri iných, ako sú
proporčné ukazovatele, sa vyžaduje viac výpočtov a interpretácie. V organizáciách
verejnej správy sú nefinančné aspekty rovnako dôležité ako finančné a treba dobre
pochopiť hodnotu a limity použitia týchto opatrení.
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Kapitola 2
Manažment projektu – manažérske aspekty
2.1

ÚVOD

V tejto kapitole je úvod do manažmentu projektu a obsahuje základy technických
hľadísk pre budúcu kapitolu.
2.2

CIELE

Po skončení tejto kapitoly by ste mali dokázať
•
•
•
•
•
2.3

Definovať projekt.
Vysvetliť rôzny charakter projektov.
Vysvetliť potrebu jasného stanovenia cieľov projektu a spôsob ich definovania.
Vysvetliť ako sa definujú požiadavky klienta.
Opísať hlavné etapy manažmentu projektu.
DEFINÍCIA PROJEKTU

CVIČENIE 2.1
Zostavte podľa vášho názoru zoznam hlavných charakteristík projektu.
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Návrhy
Tri hlavné body, ktoré má projekt obsahovať, sú:
•
•
•

Konečné a definovateľné úlohy alebo ciele a rozsah.
Identifikovateľný začiatok.
Identifikovateľné skončenie projektu.

Projekt teda má limitované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v limitovanom časovom
úseku. Podľa definície, projekt nie je trvalo pokračujúcou aktivitou.
Projekt má aj ďalšie charakteristiky:
•
•

Projekty obyčajne realizujú skupiny ľudí, ktorých zostavili osobitne pre tieto účely.
Tím projektu môžu tvoriť ľudia s rôznou kvalifikáciou a z rôznych častí
organizácie. V niektorých prípadoch projektový tím tvoria dokonca ľudia z rôznych
organizácií.
• Projektové tímy môžu byť interdisciplinárne a obyčajne nepodliehajú normálnej
organizačnej hierarchii.
• Projektový tím zodpovedá za vytvorenie konečného produktu projektu sponzorovi
z vlastnej organizácie alebo mimo nej. Úplný prínos projektu je možný až po jeho
dokončení.
• Projektový tím vedie manažér projektu. (Úloha manažéra projektu sa rozoberá
v časti 7.2).
2.4

TYPY PROJEKTOV

Manažment projektu sa pôvodne a tradične spájal s predstavou stavebných alebo
strojárskych projektov, ktoré boli jasne definovateľné a finálnym produktom bola
budova alebo nejaký inžiniersky výrobok.
V súčasnosti sa čoraz viac aktivít rieši formou projektov. Koncepcia projektových
tímov a manažmentu projektu sa stávajú bežnými vo väčšine organizácií. Možno vás
prekvapuje prečo je manažment projektu súčasťou kurzu, ktorého cieľom je
vyškolenie účtovníkov verejnej správy. Dôvod je veľmi jasný. Pravdepodobne sa totiž
zapojíte do činnosti projektu, spočiatku formou pomoci projektovému tímu, neskôr aj
ako člen takéhoto tímu, prípadne ako vedúci projektového tímu.
Hlavné zásady manažmentu projektu sú rovnaké, bez ohľadu na jeho druh. Projekty
sa klasifikujú podľa viacerých kritérií:
(a)

Stavebníctvo
Tieto projekty majú za cieľ vytvoriť jasný fyzický výstup, ako sú cesty, mosty
alebo budovy. Požiadavky na projektový tím sú jasne definované z hľadiska
pripravenosti a kvalifikácie, podobne ako použité postupy. Väčšina problémov,
ku ktorým počas projektu môže dôjsť, sa vyskytla už predtým a preto ich
riešenie sa môže opierať o predchádzajúce skúsenosti.

(b)

Aplikovanie nových systémov
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Tieto projekty obsahujú projekty v oblasti aplikovania počítačovej techniky
a nových systémov a postupov, vrátane finančných. Charakter a zloženie
projektového tímu bude závisieť od predmetu projektu, pretože budú závisieť
od rôznych požiadaviek na kvalifikáciu a od možných rôznych finálnych
používateľov. Veľké projekty, ktoré si vyžiadajú analýzy systémov, môžu
obsahovať jasne definované postupy v rámci organizácie.
(c)

Reagovanie na zmeny
Čoraz väčší počet projektov sa zaoberá spracovaním organizačných
a environmentálnych zmien.

CVIČENIE 2.4.1
Pouvažujte o poslednej kategórii. Vedeli by ste uviesť nejaké príklady?
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Návrhy
Možno ste uviedli niektoré z nasledujúcich príkladov (pochopiteľne, existuje ich oveľa
viac):
•
•

Reštrukturalizácia niektorej z poskytovanej služby, prípadne odboru.
Uvedenie (alebo aplikovanie) novej politiky (VZN) alebo zmeny legislatívy.

Tieto projekty sú neobvyklé a často nemajú jasne stanovené ciele. Ciele sa
v priebehu projektu môžu meniť a časový faktor môže byť mimoriadne náročný.
Projekty možno klasifikovať aj podľa dvoch iných systémov kritérií:
(a)

Konkrétne, dočasné alebo otvorené

•

Konkrétne:
Ide o kompletný projekt, s jasnými cieľmi a ktorý je dobre zavedený v organizácii.

•

Dočasné
Môže ísť o kompletný alebo čiastočný projekt, s menej jasnými cieľmi a kde sa
o zdrojoch musí rokovať.

•

Otvorené
Ide o neformálne, pravdepodobne experimentálne projekty, kde môže ciele byť
nie celkom jasné a často si ich definujú samotní členovia projektového tímu.

(b)
•

Veľmi dôležité alebo menej dôležité
Veľmi dôležité
To sú také projekty, ktoré majú v organizácii vysokú prioritu a v organizačnom
kontexte sa všeobecne pokladajú za dôležité.

•

Menej dôležité
To sú projekty s menšou prioritou, ktoré vyššie vedenie nemusí pokladať za veľmi
dôležité.

Podľa týchto kritérií sa konkrétny projekt dá ľahko zaradiť.
Diagram 2.4
Veľmi dôležité
Konkrétne

Dočasné

Otvorené

Menej dôležité
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CVIČENIE 2.4.2
Uveďte miesto týchto projektov na uvedenej matici
(a)

výstavba nového sídla firmy

(b)

aplikovanie systému rôznych dlžníkov

(c)

študentský projekt
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Návrh odpovedí
Pochopiteľne nie je možné odpovedať presne, ale odpovede by mali vyzerať asi
nasledovne:
(a)

Výstavba nového sídla firmy

Ide o vysokú prioritu a projekt ovplyvní celú organizáciu. Projekt bude mať jasné
ciele, preto ide o dôležitý a konkrétny projekt.

(b)

Aplikovanie systému rôznych dlžníkov

Ide o dôležitý, ale špecializovaný projekt, ale len pre časť organizácie. Projekt bude
mať tiež jasné ciele preto ide o dôležitý a konkrétny projekt.
(c)

Študentský projekt

Asi nepôjde o dôležitý projekt a bude mať význam predovšetkým pre študentov, ktorí
ho budú realizovať. Ciele sa ešte musia definovať, preto pôjde (obyčajne) o menej
dôležitý dočasný a otvorený projekt.
W. Briner a i. v diele „Vedenie projektu /Project leadership/“ rozlišuje medzi projektmi
a uvádza ich hlavné prvky:
Konkrétnosť/veľký význam
•
•
•
•
•

Známe sú kvalifikačné predpoklady špecialistov, potreba expertov
Vyhľadanie najlepších pre potreby projektu
Jasné definovanie úloh, prekrývanie a potreba integrovania expertíz
Zabezpečenie vyváženosti práce a tímu
Včasné vytvorenie tímu, spoločné riešenie problémov

Dočasnosť/veľký význam
•
•
•
•
•
•

Nie sú celkom jasné požiadavky na kvalifikáciu členov projektového tímu
V počiatočnej fáze sú potrební tvoriví pracovníci; ktorí sa neskôr zmenia na
implementujúcich; flexibilnosť voči externistom.
Rýchlo sa mení zloženie.
Príťažlivosť pre zanietených záujemcov.
Zjednotený tím z hľadiska širších zámerov.
Uznanie a využitie príspevkov jednotlivých pracovníkov.

Otvorenosť/veľký význam
•

Nie je jasné, čo sa má stať, ťažko predpokladať požadovanú kvalifikáciu
a znalosti; formálne pravidlá nepomáhajú.
• Orientovať sa na optimistických ľudí, ktorí majú iskru.
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•
•
•

Treba tím zjednotiť na základe spoločných hodnôt, ktoré sa majú dosiahnuť.
Definovať svoj štýl práce, samostatného výberu.
Flexibilnosť voči externistom.

Konkrétnosť/menší význam
•
•

Kvalifikačné požiadavky sú jasné; vhodné je definovanie rolí.
Možno najlepší ľudia nebudú k dispozícii; treba vypracovať plány na pokrytie
nedostatku ľudí; použiť menej významný tím.
• Zamerať sa na vyváženosť pracovných preferencií a rôznych príspevkov tímu.
• Zamerať sa na vytvorenie účelovej jednoty a trvať na riešení prvých prekážok.

Dočasnosť/menší význam
•
•
•
•
•
•
•

Ukáže sa potrebná kvalifikácia; rozdelenie rolí nemusí byť vhodné.
Dôležité je brať takých, ktorí majú záujem o prácu na projekte.
Možné konflikty s ostatnými manažérmi o čase a konfliktných prioritách.
Rýchlo sa meniace zloženie.
Identifikovať a využiť existujúcu škálu schopností.
Využiť existujúci tím na zaplnenie medzier – správne rozložiť záťaž (pozri 8.2.1).
Zamerať sa na vytvorenie jednoty a potrebnej energie na pokračovanie projektu;
dá sa predpokladať nespokojnosť.

Otvorenosť/menší význam
•
•
•
•
2.5

Nie je jasné, čo sa má stať; nenápadná aktivita.
Identifikovať ľudí, ktorí majú záujem a ktorí sa sami pokúšajú o čosi podobné.
Ťažko sa hľadá dostatok času na dosiahnutie niečoho zásadného.
Strata záujmu bude na dennom poriadku.
CIELE PROJEKTU

Jedným z najčastejších dôvodov zlyhania projektu je to, že jeho ciele nie sú jasne
definované.
CVIČENIE 2.5.1
Uveďte niektoré dôvody, ktoré by mohli spôsobiť problémy pri definovaní cieľov
projektu.
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Návrhy
Asi sa vám ťažko hľadali odpovede. Tu je niekoľko bodov, ktoré ste prípadne mohli
uviesť:
•
•
•

•
•
•

Sponzor projektu alebo klient od počiatku nemá jasnú predstavu o čo v projekte
ide.
Môže zlyhať komunikovanie medzi klientom a manažérom projektu. Môže to byť
spôsobené nedostatočnými technickými znalosťami na strane klienta alebo
nadmerným používaním odborného žargónu zo strany manažéra projektu.
Môže dochádzať k neustálemu meneniu zadania. To sa môže stať v dôsledku
problémov s jednotlivými klientmi, rozhodovacím procesom na strane klienta
alebo v dôsledku zmien prostredia. Napríklad: vláda môže pred dokončením
projektu zmeniť „pravidlá hry“.
Ciele projektu môžu byť nerealistické a nedosiahnuteľné a môže sa na to prísť až
v priebehu realizácie projektu.
Klient sa môže nechať uniesť zámerom projektu a nedokáže jasne vidieť čo
možno projektom dosiahnuť.
Projekty môžu byť veľmi komplikované a môžu mať viacero cieľov, ktoré sú
fakticky navzájom v rozpore.

Existujú asi dve etapy na správne definovanie dosiahnuteľných cieľov:
(a)
Dosiahnuť, aby klient jasne a zrozumiteľne definoval požiadavky. Preto musí
v prvom rade stanoviť ciele projektu. Vhodné je položiť si nasledujúce otázky:
•
•
•
•
(b)

Na dosiahnutie čoho sa organizácia zaväzuje, alebo čo chceme aby dosiahla?
Splní navrhovaný projekt tento účel?
Zvážili sa všetky možnosti a zvolená alternatíva je tou najlepšou?
Zvážil sa celý dopad projektu vo vnútri i mimo organizácie?
Príprava projektového konspektu - prvej varianty:

V konspekte sa vychádza z cieľov predchádzajúceho cvičenia, ktoré treba
preformulovať na zámery a úlohy. V tejto etape treba identifikovať a definovať
hlavné prekážky. Na konspekte sa treba dohodnúť so sponzorom, prípadne klientom
a odovzdať ho manažérovi projektu. Všetky nejasnosti alebo otázky treba čo najskôr
vysvetliť.
Vhodné je definovať, aké sú kritériá pre úspešnosť projektu. Ak chcete dosiahnuť,
aby projekt bol úspešný (a kto by nechcel?), treba vedieť, čo sa bude pokladať za
úspech. Kritériá
úspešnosti sú pevné alebo mäkké.
•

Pevné kritériá sú tie, ktoré sú zreteľné, hmatateľné a merateľné a ktoré sa dajú
vyjadriť v kvantitatívnych pojmoch. Vyjadrujú otázku: Čo sa má dosiahnuť?
• Mäkké kritériá sú menej viditeľné, ale to neznamená, že sú menej dôležité. Často
sú nehmotné a kvalitatívne a teda aj ťažko merateľné. Vyjadrujú otázku: Ako?
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CVIČENIE 2.5.2
Možno treba sa vám toto cvičenie bude zdať ťažké, ale pokúste sa o odpoveď.
Uveďte príklady na kritériá úspešnosti, ktoré spadajú do uvedených dvoch kategórií.
Návrhy
Príklady budú základom pre kontrolný zoznam pri zostavovaní konspektu projektu.
(a)
•
•
•

•

•

Pevné kritériá
Špecifikovanie výkonnosti: môže byť uvedené ako schopnosť splniť isté
požiadavky. Napríklad priepustnosť dopravy, počet pacientov, objem
realizovaných transakcií alebo počet riešených podnetov.
Špecifické štandardy kvality: môžu sa týkať technických noriem a tolerancie, ale
aj dosiahnutie priaznivého hodnotenia zo strany vonkajšej inšpekčnej agentúry.
Splnenie termínov: ide asi najbežnejšie kritérium, teda o dokončenie projektu
v stanovenom čase. Napríklad nový systém má byť implementovaný na začiatku
rozpočtového roka alebo nový projekt musí splniť časové požiadavky, ktoré boli
stanovené v špecifikácii kontraktu.
Nákladové a rozpočtové limity: dôležitým kritériom môže byť realizácia projektu
v stanovenom nákladovom alebo rozpočtovom rámci. Okrem toho sa môžu
stanoviť aj prevádzkové náklady dokončeného projektu. Napríklad, ak by nový
systém mal prinášať trvalé úspory pre organizáciu.
Limitované zdroje: môžu sa uložiť aj iné limity na zdroje, ako napr. využitie
existujúcich priestorov alebo pracovných síl.

Ako vidieť, uvedené kritériá možno relatívne ľahko stanoviť a možno ich bez
problémov špecifikovať v návrhu projektu.
(b)
•

•
•
•
•

Mäkké kritériá
Demonštratívna spolupráca: ide o dôkaz, že projektový tím je schopný efektívne
spolupracovať, bez istého napätia. Môže ísť o dôležitý prvok vytvorenia
a implementácie takého riešenia, aby sa dosiahol široký konsenzus a predpoklad
kooperatívnych vzťahov.
Vytvorenie pozitívneho imidžu: aj toto je dôležité, avšak ťažko alebo je celkom
nemožná jeho kvantifikácia.
Dosiahnuť v plnom rozsahu kvalitatívny prístup: ide skôr o akceptovanie filozofie
neustáleho zlepšovania, než o dosiahnutie nejakého konkrétneho cieľa v oblasti
kvality.
Oddanosť projektu: aj tu ide skôr o spôsob manažmentu projektu a vzťahu tímu
projektu k nemu.
Zabezpečiť dodržiavanie etických noriem: dôležité je dosiahnuť, že sa nijaké
otázky nebudú zľahčovať a nebudú sa porušovať profesionálne etické normy.
Treba myslieť na to, že CIPFA, ako aj na ostatné orgány Poradného výboru pre
účtovnícke organizácie (CCAB Consultative Committee of Accountancy Bodies),
majú normy profesionálneho správania týkajúce sa správania členov. Tieto sú
základom pre stanovenie takýchto štandardov.
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•

Prejaviť zdravý zmysel pre riziko: týmto sa dosiahne, že sa nebude nenáležite
riskovať pri plnení iných cieľov projektu. Aj v tomto prípade ide skôr o spôsob
vypracovania projektu a nie o jeho finálny produkt

Ako uvidíme v ďalšej časti, úlohou vedúceho projektu je zabezpečiť, že sa
o kritériách úspešnosti debatovalo a že boli dohodnuté so všetkými zainteresovanými
subjektami.
2.6

LIMITY DOKONČENIA PROJEKTU

CVIČENIE 2.6
Aké faktory pôsobia limitujúco na dokončenie projektu?
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Návrhy
Pravdepodobne ste identifikovali tieto hlavné limitujúce faktory.
(a)

Časový

V našej definícii projektu sme uviedli, že ide o aktivitu s definovaným začiatkom
a skončením. Väčšina projektov má tento konečný bod stanovený v tom zmysle, že
je požiadavka na jeho dokončenie v istom čase. Tento bod môže byť výsledkom
externých faktorov, ako je nová legislatíva alebo je odvodený od požiadaviek
organizácie. Čiastočne naň môžu vplývať aj iné faktory. Asi existuje aj súvislosť
medzi časovými nárokmi a nákladmi. Môže byť potrebný kompromis medzi týmito
dvoma obmedzujúcimi faktormi.
(b)

Finančné faktory

Pravdepodobne sa pre projekt vypracuje rozpočet a ten bude hlavným limitujúcim
faktorom. Finančné limity sa môžu prejaviť rôzne, napríklad celkovým hotovostným
limitom alebo vo forme podrobného rozpočtu, rozpísaného na mnohé výdavkové
položky.
(c)

Iné zdroje

Limitujúcim faktorom vplývajúcim na dokončenie projektu môžu byť konkrétne zdroje
pracovných síl. Z krátkodobého hľadiska asi bude dostatok pracovníkov. Celkový
počet potrebných pracovníkov na dokončenie projektu síce môže byť postačujúci,
avšak môžu sa vyskytnúť prekážky počas stanoveného priebehu jeho realizácie.
Môže teda nastať situácia, že v tom istom čase bude potrebné robiť množstvo
operácií a to sa nebude dať zvládnuť pomocou disponibilných zdrojov.
Existujú spôsoby ako prekonať uvedené problémy. Niektoré z nich sú jasné:
•

samotným spracovaním rozpočtu a príslušnou kontrolou projektu pomocou
rozpočtových kontrolných postupov,
• sieťovou analýzou, ktorú budeme rozoberať v tretej kapitole a v tomto prípade ide
o plánovanie a rozpis aktivít tak, aby sa dodržali termíny projektu a efektívne
využili zdroje.
Tu treba poznamenať, že rôzne limitujúce faktory dokončenia projektu budú asi
navzájom skombinované. Napríklad časové limity alebo limitované zdroje sa dajú
prekonať nadčasovou prácou, zamestnaním väčšieho počtu ľudí alebo nákupom
lepších zariadení. Rozpočtové problémy môžu mať lavínovitý efekt na termíny.
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Zhrnutie
Projekt má mať identifikovateľné ciele a presne stanovený začiatok a koniec.
Projekty môžeme zatriediť ako konkrétne, dočasné alebo otvorené alebo veľmi alebo
menej dôležité.
Charakter manažmentu projektu závisí od projektu, ktorý sa má riadiť.
Projektové ciele musia byť jasne definované. Pre hodnotenie kritérií úspechu možno
spracovať kontrolný zoznam. Kritériá môžu byť z hľadiska zámerov projektu pevné,
alebo mäkké, ak sa týkajú spôsobu realizácie projektu.
Hlavné limitujúce faktory projektov sú: čas, financie a ostatné zdroje.
2.7

POSLANIE A ÚLOHA MANAŽÉRA PROJEKTU

Úvod
V závere tejto časti by ste mali vedieť:
•
•
•

definovať poslanie a vysvetliť úlohu manažéra projektu
vysvetliť procesy manažmentu projektu
vysvetliť nároky na manažéra projektu z hľadiska vodcovstva a medziľudských
vzťahov.

Poslanie a úlohy
Už sme rozobrali otázku čo je podstata projektu. Projekty si samozrejme vyžadujú
riadenie a takto sa na scénu dostáva manažér projektu.
Spomínate si, že projekty sú často aktivity, zahrnujúce viac disciplín, ktoré
nezapadajú do normálnej hierarchie organizácie. Preto je potrebné tieto aktivity
plánovať a kontrolovať, koordinovať pridelené zdroje, ako aj úsilie ľudí zapojených do
projektu. V niektorých prípadoch je do projektu zapojených niekoľko organizácií
a jednotlivcov, ktorí v nich pracujú.
Briner a i. definovali manažment projektu takto:
„Riadenie viditeľného aj neviditeľného tímu pre dosiahnutie cieľov zainteresovaných
subjektov“.
CVIČENIE 2.7.1
Čo sa podľa vášho názoru rozumie pod viditeľným a neviditeľným tímom?
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Návrhy
Pokiaľ ide o viditeľný tím, mali ste uviesť, že ho tvoria tí ľudia, ktorých osobitne
vybrali na plnenie projektu. Tím môže byť zamestnaný na čiastočný alebo plný
úväzok a môže, ale nemusí, si ho vyberať manažér projektu. Neviditeľným tímom sú
ostatní ľudia, ktorí priamo alebo nepriamo prispievajú k plneniu projektu.
Definícia uvádza aj úsilie o dosiahnutie cieľov projektu a prihliadanie na požiadavky
zainteresovaných osôb v tomto zmysle.
Rolu manažéra projektu sťažuje to, že jeho postavenie nepatrí do normálnych
manažérskych štruktúr. Manažér projektu zodpovedá za splnenie cieľov projektu, ale
realizujú sa:
•
•
•

s obmedzenými kompetenciami
prácou, ktorá je často v novom a komplikovanom prostredí
bez dodržiavania rámca jednej organizácie.

Manažment projektu je komplikované tým, že manažér projektu sa naraz musí
pozerať viacerými smermi.
Ilustruje to nasledujúci diagram, ktorý možno označiť za ukazovateľ smeru.
Diagram 2

preklady odľava, v smere chodu hodin. ručičiek
hore
von
dopredu
dolu
dovnútra
dozadu
v kruhu:
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manažér projektu
Čo to vlastne znamená?
Hore – znamená prihliadanie na sponzora projektu. Je ním jednotlivec alebo skupina
v organizácii, ktorá podporuje projekt a ktorá má dostatočné kompetencie na to, aby
zaručila jeho začatie. Manažér projektu teda musí riadiť aj sponzora, aby si tak
zaručil podporu organizácie.
Von – manažér projektu sa musí pozerať aj smerom von, na klienta alebo finálneho
užívateľa, aby vedel, čo sa od projektu očakáva. Tieto aktivity spolu tvoria
manažment zainteresovaných subjektov.
Tieto aktivity tvoria kombináciu riadenia zainteresovaných subjektov.
Dopredu – treba vypracovať plány a vytvoriť harmonogram prác. Plány musia
vychádzať z reálnych úloh na dosiahnutie cieľov a musia prihliadať aj na časové
a zdrojové limity projektu. Počas celého projektu plány budú podrobené neustálej
revízii a aktualizácii.
Dozadu – znamená pohľad späť na doteraz urobenú prácu, jej porovnávanie
s príslušnými normami, ako sú stanovené termíny, výkonové a rozpočtové ciele.
V podstate ide o monitorovanie postupu a spätnú väzbu pre budúce plánovacie
procesy.
Tieto aktivity tvoria kombináciu riadenia životného cyklu projektu.
Dolu – v záujme maximalizácie výkonov jednotlivcov a skupiny musí byť tím riadený.
Týka sa to viditeľného aj neviditeľného tímu a musí sa to realizovať v rámci tímovej
práce organizácie a v niektorých prípadoch aj v rámci tímovej práce medzi
organizáciami.
Dovnútra – oproti predchádzajúcej ide o menej samozrejmú, ale nemenej dôležitú
záležitosť a týka sa riadenia samého seba a kritického pohľadu na vlastnú
výkonnosť. Prispieva moje riadenie k dosiahnutiu cieľov organizácie a projektu a je
moja práca tak účinná, ako má byť?
Tieto faktory tvoria manažment výkonnosti.
Tieto tri kľúčové oblasti sú samy osebe dôležité, ale takisto sú dôležité aj ich
vzájomné prepojenia a potreba ich integrácie.
Dobrý manažér projektu by mal byť osobnosťou, ktorá integruje, zlaďuje a celkovo
motivuje ľudí a procesy pri sledovaní cieľov projektu.
CVIČENIE 2.7.2
Pozriete sa znovu na tri hlavné oblasti manažmentu . Napíšte tri miesta, v ktorých by
tieto tri oblasti mali byť prepojené alebo integrované.
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Návrhy odpovedí
Ide o dosť ťažký problém. Pravdepodobne ste označili za tri miesta (existujú však aj
ďalšie) tieto:
•

Prenos zmenených názorov zainteresovaných subjektov do plánovacieho
procesu a informovanie zainteresovaných subjektov o prebiehajúcej aktualizácii.
• Vyjasnenie jednotlivých oblastí úspešnosti na základe vyhotovenia plánov.
• Vytvorenie dôvery a zvýšenej podpory zainteresovaných subjektov ako formy
pôsobenia na zlepšenie výkonnosti tímu.
Úloha manažéra projektu sa ukáže ešte zreteľnejšie pri pohľade na celkový proces
manažmentu projektu.
2.8

PROCES MANAŽMENTU PROJEKTU

Tradičný prístup manažmentu projektu kládol dôraz na príslušné procesy. Odráža to
názor na manažment projektu s dôrazom na hľadisko fyzických zdrojov a s využitím
analytických techník, akou je sieťová analýza (o ktorej budeme hovoriť neskoršie).
Terajší prístup sa väčšmi orientuje na ľudí a na organizáciu a dá sa rozložiť na sériu
krokov.
(a)

Vyjasnenie si charakteru projektu.

(b)

Definovanie zámerov a cieľov.

(c)

Organizácia projektu:
•
•
•

(d)

Tím a zdroje
Riešenie problému
Spracovanie a časový rozpis

Monitorovanie a kontrola

Teraz sa na ne pozrieme.
(a)

Vyjasnenie si charakteru projektu.

Pozrite sa na predchádzajúcu časť. Máte tam uvedené rôzne druhy projektov a ako
to vplýva na ich riadenie. Rozdiel medzi prebiehajúcim konkrétnym projektom
a dočasným projektom je zrejmý. Podobne je dôležité aj zistiť to, či projekt má
v organizácii centrálnu úlohu a ako prispieva k dosiahnutiu cieľov organizácie.
Z charakteru projektu vyplýva celý rad významných záležitostí.
CVIČENIE 2.8.1
Vymenujte hlavné okruhy, ktoré podľa vášho názoru charakter projektu ovplyvní.
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Návrhy
Na základe predchádzajúcej časti by ste mali vedieť odpovedať. Hlavné okruhy sú:
•
•
•
•
•
•
•
•
(b)

Definovanie rolí.
Tvorba zdrojov
Podpora vedenia.
Charakter tímovej práce; napríklad vyváženosť medzi tvorivosťou a schopnosťou
implementovať.
Spoliehanie sa na viditeľný tím.
Komunikácie a postupy.
Jasnosť cieľov.
Prístupy k riešeniu problémov.
Definovanie zámerov a cieľov.

Aj týmto sme sa zaoberali v predchádzajúcej časti, ale nemožno dosť naliehavo
zdôrazniť význam jasného definovania toho, čo sa má dosiahnuť (a podľa možnosti
aj spôsobu akým sa to má dosiahnuť). Manažér projektu musí komunikovať
a rokovať so zainteresovanými subjektami, aby si vyjasnil ich zámery. Medzi
zainteresovanými subjektami a tímom môže ísť o dvojsmerné výmeny názorov,
pričom manažér projektu pôsobí ako prostredník a spojenie medzi nimi.
Správny prístup je pristupovať k problému z hľadiska kritérií úspešnosti. Aj o nich
sme hovorili v predchádzajúcej časti.
CVIČENIE 2.8.2
Bez odvolávania sa na predchádzajúcu časť zostavte zoznam príslušných kritérií
úspešnosti rozdelených na pevné a mäkké kritériá.
Odpovede si pozrite v časti o cieľoch projektu.
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(c)

Organizácia projektu:

Projektový tím
Viditeľný projektový tím je pre úspešnosť projektu životne dôležitý. Existuje veľa
spôsobov n vytvorenie tímu:
•

„Klasický“ prístup by bola analýza aktivít, ktoré treba realizovať a vybrať
jednotlivcov na základe ich schopnosti plniť isté úlohy. Napríklad keď sa zistí, že
treba plniť úlohy finančného charakteru, musí byť v tíme človek s kvalifikáciou
účtovníka.
• Alternatívny prístup vychádza z kritérií úspešnosti, konkrétne z tzv. mäkkých. Nie
je zlým nápadom kooptovanie zanietených ľudí alebo takých, ktorí dokázali
schopnosť pracovať v tíme. Dôležitá je aj kompatibilita, pretože sa treba vyhýbať
situácii, že jeden člen tímu je stopercentne v opozícii voči filozofii a hodnotám,
ktoré projekt predstavuje. V opačnom prípade by to bol zárodok konfliktov
a blokovania postupu.
• Ak prevládne prax platná v organizácii, nebude sa postupovať ani podľa jedného
z predchádzajúcich spôsobov. Tím bude zostavený z predstaviteľov jednotlivých
odborov.
Ďalším dôležitým faktorom je, či si manažér projektu sám vyberá ľudí alebo
jednoducho mu pridelia tím, ktorý má riadiť. Stáva sa, že sa členovia tímu
vyberajú a manažér projektu alebo jeho vedúci sa volí alebo nominuje z členov
tímu.
V ideálnom tíme by mal(o) byť:
•
•
•
•
•

Dostatočne dobré spektrum technicky kvalifikovaných ľudí a expertov, so
znalosťami, ktoré sú pre projekt nevyhnutné.
Osobný záujem a oddanosť projektu.
Kompatibilita s filozofiou a hodnotami.
Zastúpenie zainteresovaných subjektov a finálnych užívateľov.
Dobrá tímová spolupráca.

Úlohou manažéra tímu je vytvoriť a urobiť ho funkčným. Existuje viacero teórií ako
najlepšie dosiahnuť tento cieľ.
Ak sa tak ešte nestalo, v tejto fáze treba vyjasniť aj otázku ďalších zdrojov.
Konkrétne by tu už nemali byť pochybnosti okolo rozpočtu, uvoľnenia pracovníkov
pre prácu v tíme, rozvrhu počítačovej techniky atď.
Riešenie problému:
Na začiatku a v priebehu celého cyklu manažmentu projektu sa pravdepodobne
vyskytne potreba urobiť rozhodnutie o alternatívnom postupe. Logický tu treba
postupovať takto:
•
•

Zhromaždiť všetky relevantné informácie, ktoré sa týkajú problému.
Identifikovať možnosti.
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•

Vyjasniť si kritériá výberu, v ideálnom prípade by mali nadväzovať na kritériá
úspešnosti, o ktorých sa už hovorilo.
• Vybrať si z možností tú najvhodnejšiu.

Toto však je iba procedurálne hľadisko výberu možností. Treba ale prihliadať aj na
behaviorálne aspekty a tu sa dostávame k otázkam riešenia problému:
•
•
•

Ako rozhodnúť?
Ako riešiť konflikt?
Ako dosiahnuť, aby ľudia robili to, s čím nemusia súhlasiť?

Treba informovať aj zainteresované subjekty, konzultovať s nimi a prípadne ich
zapojiť aj do rozhodovacieho procesu. Všetko toto patrí medzi povinnosti manažéra
projektu.
Plánovanie a vypracovanie časového harmonogramu
Táto záležitosť sa zvykne objavovať v inom kontexte. Tu treba urobiť:
•
•
•
•
•
•
•

Rozhodnúť, aké činnosti sa musia uskutočniť, aby sa projekt realizoval.
Identifikovať vzájomne prepojené styčné body a stanoviť postup týchto činností.
Napríklad sa môže stať, že ešte predtým, než sa môže začať s jeho vývojom,
treba naprojektovať vyhotovenie nejakého počítačového softvéru.
Zakomponovať časový prvok, zmapovať priebežné úlohy a celkový časový
rozsah.
Nájsť kritické styčné miesta a identifikovať možné nepriechodné miesta
a problémy.
Odhadnúť nároky na finančné a ľudské zdroje.
Prideliť úlohy projektovému tímu.
V prípade potreby požiadať o ďalšie zdroje.

Čím konkrétnejší bude projekt, tým pravdepodobnejšie je využitie analytických
techník. Sieťová analýza je predmetom ďalšej študijnej kapitoly.
CVIČENIE 2.8.3
Bude sa treba trochu pozerať dopredu. Aké faktory určia, či v tejto etape procesu
manažmentu projektu možno použiť formálne techniky plánovania a vypracovania
harmonogramu?
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Návrhy
Možno ste zaregistrovali, že techniky sa viažu na najvhodnejšie konkrétne projekty.
Hlavnými faktormi sú tieto:
•

Činnosť musí byť jasne definovaná a z hľadiska zdrojov a potrebného času
merateľná.
• Všeobecné postupy sú známe a ľahko napodobiteľné, v protiklade k k projektom,
kde sa používajú nové postupy a tvoria sa na základe skúmania a diskusie.
• Projekt musí byť orientovaný na úlohy, s dobre identifikovateľnými kvalifikačnými
nárokmi.

(d)

Monitorovanie a kontrola

Teraz by bolo dobré znovu sa pozrieť na úlohu manažéra projektu. Ako viete,
spadajú do troch kategórií:
(i)

riadenie zainteresovaných subjektov

(ii)

životný cyklus manažmentu projektu

(iii)

manažment výkonnosti

Pre každú z nich si treba vytvoriť osobitný prístup. Musia sa vytvoriť kontrolné
a monitorovacie postupy a vypracovať vhodný informačný systém.
Postupy môžu byť úspešné iba ak:
•

máme dostatok vhodných informácií, pomocou ktorých je možný účinný
manažment projektu;
• sú jednoduché, ľahko aplikovateľné a pochopiteľné
• s nimi celý projektový tím súhlasí.
Ako toto súvisí s uvedenými troma kategóriami?
(i)
Riadenie zainteresovaných subjektov
Záujmy zainteresovaných subjektov sa musia monitorovať, aby sa zaručilo, že:
• sa prihliada na ich záujmy a udrží sa ich podpora;
• ich názory a myšlienky sa primeraným spôsobom odrazia v projekte;
• sa projektový tím snaží sledovať a splniť ich osobné kritériá úspechu a
• v plnej miere sa berú do úvahy zmeny prostredia.
(ii)
Životný cyklus manažmentu projektu
Ide pravdepodobne o najkonvenčnejší druh kontroly projektu. Pre monitorovanie
kľúčových oblastí treba vytvoriť systém spätnej väzby.
CVIČENIE 2.8.4
Identifikujte kľúčové oblasti, ktoré si vyžadujú monitorovanie a navrhnite aký druh
informácií a aké postupy sa majú použiť.
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Návrh odpovedí
Kľúčovými oblasťami by mali byť:
•

Harmonogram projektu, s konkrétne uvedenými časmi kritických udalostí
a potenciálnych úskalí. Treba mať spätnú väzbu o skutočne dosiahnutých časoch
daných aktivít a ich dopade na celý projekt. Ak sa použije sieťová analýza, potom
je dôležité prepracovanie a aktualizácia siete, aby sa získali aktuálne údaje
o dosiahnutých výkonoch.
• Rozpočet projektu; u všetkých druhov rozpočtu sa používajú postupy rozpočtovej
kontroly.
• Dodržiavanie kvalitatívnych a výkonových noriem; tieto sa monitorujú oproti
pôvodným špecifikáciám projektu, zmenenými v priebehu realizácie projektu po
dohode so zainteresovanými subjektami.

Podľa možnosti by sa toto malo realizovať formou hlásenia, v ktorých by boli aj
návrhy na potrebné opatrenia.
(iii)

Manažment výkonnosti

Ide o menej samozrejmú, ale asi najdôležitejšiu zo všetkých troch kategórií. Prístup
k tejto kategórii riadenia bude závisieť od druhu realizovaného projektu.
Nie je pravdepodobné, že by projektový tím strávil všetok pracovný čas spolu a pod
priamym dohľadom manažéra projektu. Je naopak pravdepodobnejšie, že väčšinu
času budú pracovať na rôznych miestach a občas sa budú stretávať s manažérom
projektu. Kontrola sa preto bude zameriavať na tieto okruhy:
•

•
•

•
•

Ako čo najlepšie využiť tím v čase, keď je spolu. Ak sa zvolávajú porady, potom
tieto musia byť účelné a efektívne. Nesmú sa stať jednoducho rutinnou
záležitosťou. Pritom sa však môžu stať dôležitým prvkom spájania tímu
a vytvorenia tímového prístupu k plánovaniu a monitorovaniu výkonnosti.
Dosiahnuť, aby ľudia pracovali aj vtedy, keď je tím rozdelený. Treba stanoviť
reálne termíny a presvedčiť ich o význame a ocenení ich prispenia k spoločnému
úsiliu.
Komunikovanie je dôležité z hľadiska šírenia informácií a informovania každého
člena tímu. Existuje aj taký názor, že členom tímu treba poskytnúť iba tie
informácie, ktoré potrebujú vedieť, ale tento prístup by celkovo mohol spôsobiť
problémy a mohol by sa používať len v obmedzenej miere.
Dbať o to, aby tím bol neustále stotožnený s cieľmi projektu a s hodnotami
a filozofiou celého tímu.
Zariadiť, aby členovia tímu boli rýchlo a účinne informovaní o zmenách.

Treba opakovane zdôrazniť potrebu monitorovania tímu, ale aj potrebu kritického
pohľadu na vlastnú výkonnosť.
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Zhrnutie
Manažéri projektu majú často len obmedzené právomoci a ocitajú sa v neznámych
a komplikovaných situáciách, ktoré často presahujú hranice jednej organizácie.
Manažér projektu preto musí prihliadať na rôzne skutočnosti, aby dosiahol
•

riadenie zainteresovaných subjektov

•

životný cyklus manažmentu projektu

•

manažment výkonnosti.

Manažment projektu možno rozdeliť na nasledujúce druhy činností:
•
•
•
•

organizovanie projektu;
monitorovanie a kontrola;
vyjasnenie charakteru projektu;
definovanie zámerov a cieľov.

Manažér projektu sa zapája do všetkých činností a pri styku s ľuďmi musí prejaviť
kvality vedúcej osobnosti a technickú kvalifikovanosť.
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2.9
ŽIVOTNÝ CYKLUS MANAŽMENTU PROJEKTU A REALIZAČNÉ ŠTÚDIE FEASIBILITY STUDIES
Úvod
Po dokončení tejto časti by ste mali vedieť:
•
•
•
•
•
•

vymenovať fázy životného cyklu manažmentu projektu a vysvetliť procesy v jeho
jednotlivých fázach;
opísať prvky realizačnej štúdie;
vysvetliť a ukázať ako sa robí finančná expertíza;
opísať typické nefinančné faktory, na ktoré treba prihliadať pri posudzovaní
realizovateľnosti projektu;
vysvetliť ako sa hodnotí výsledok realizačnej štúdie;
stanoviť postupy a obsah poimplementačnej správy a vyhodnotenia projektu.

Životný cyklus projektu
Existuje viacero fáz, ktorými musí projekt prechádzať a ktoré tvoria životný cyklus
projektu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné druhy činnosti, avšak u iných
autorov sa uvádzajú rôzne prvky a iná terminológia.
Tabuľka 2.9
Etapa životného
cyklu

Aktivita

Opis

Plánovanie

Vypracovanie
konceptu

vypracovanie podrobného zoznamu
požiadaviek
čo je potrebné na dosiahnutie týchto
požiadaviek
Ako sa pomocou aktivít v rámci
projektu tieto požiadavky splnia
Pripraviť
a vyhodnotiť
finančné
náklady
a prínosy
vyplývajúce
z realizácie projektu
Čas, keď sa dosiahne dohoda so
sponzorom o spustení projektu
Vytváranie zdrojov, zostavenie tímov
Uskutočnenie definovaných činností
Dosiahnutie stanovených časových
alebo
finančných
limitov
alebo
skončenie série projektových činností
Výsledky projektu sa odovzdajú
klientovi alebo konečnému užívateľovi
Identifikovanie výsledkov pre
zainteresované subjekty
Aplikovanie zlepšení postupov,
zaplnenie nedostatkov vo
vedomostiach, zadokumentovanie

Analýza
Návrh
Zdôvodnenie

Dohoda
Realizácia

Začiatok
Vykonanie
Dokončenie

Odovzdanie
Kontrola

Revízia

Fungovanie

Spätná väzba
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poučení pre budúcnosť
Zdroj: Maylor (1999)

CVIČENIE 2.9.1
Odložte tento materiál a vezmite si čistý papier. Potom napíšte zoznam etáp
životného cyklu projektu ako ich uvádza Maylor.
Vráťte sa k zoznamu v tejto kapitole a porovnajte svoje odpovede s ním. Podarilo sa
vám zapamätať si tieto etapy alebo vám niektoré vypadli? Bude asi lepšie, ak sa
budete snažiť aplikovať logiku celého procesu na čosi, čo poznáte. Ak máte ešte čas,
pokúste sa o odpoveď neskoršie alebo po skončení tejto časti.
Prvky realizačnej štúdie
V kontexte systémovej analýzy ste sa už zaoberali realizačnými štúdiami a výberom
vhodných systémov. Teraz by sme mali preskúmať ideu realizovateľnosti v kontexte
manažmentu projektu. Treba si položiť nasledujúce hlavné otázky:
•
•

Je projekt realizovateľný?
Nakoľko sú realizovateľné zvažované alternatívne riešenia?

Cieľom štúdie je primárne skúmanie toho, či v projekte pokračovať a ako v ňom
pokračovať.
Relevantnosť prístupu sa bude meniť podľa charakteru samotného projektu. Čím
konkrétnejší je projekt, tým je pravdepodobnejšie, že sa použijú osvedčené postupy
na zistenie jeho realizovateľnosti. Na druhej strane stupnice sa nachádza otvorený
projekt, pre ktorý realizačná štúdia nie je natoľko potrebná.
Manažér projektu, ktorý zodpovedá za realizačnú štruktúru, bude obyčajne prihliadať
na tieto faktory:
(a)

Náklady:

Sú náklady projektu v rozpočtových limitoch stanovených organizáciou alebo je
organizácia schopná ho financovať? Ako vyzerá v porovnaní s alternatívnymi
návrhmi?
(b)

Časový faktor:

Existujú špecifické časové limity a možno projekt dokončiť v ich rámci?
(c)

Výkonnosť:

Vyhovie projekt kritériá, ktoré boli stanovené na výkonnosť? V podstate ide o to, či
splní účel, ktorý sa od neho očakáva?

69

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
(d)

Dopad na organizáciu:

Je projekt realizovateľný v kontexte organizácie a dopadu, aký na ňu bude mať?
Na (a) nákladové faktory sa pozrieme prostredníctvom finančnej expertízy. Bude to
súvisieť so stanovenými finančnými kritériami.
CVIČENIE 2.9.2
Zostavte zoznam možných finančných kritérií, ktoré by sa dali použiť na hodnotenie
projektu.
Návrhy
Hlavnými kritériami budú:
(i)

Aspekty kapitálových výdavkov:
1.
Aké sú náklady projektu?
2.
Ak existujú alternatívne riešenia, aké sú relatívne čísla?
3.
Aký dopad bude mať na financie organizácie, konkrétne na investičný
rozpočet.
4.
Ako zapadne do kontrol, ktoré sa nad organizáciou vykonávajú,
napríklad na investičné kontroly miestnych orgánov?
5.
Z čoho sa budú financovať výdavky? Aké sú alternatívy?

(ii)

Aspekty výnosov:
•
•
•

(iii)

Koľko bude projekt stáť tento rok a nasledujúce roky?
Aký bude jeho prínos z hľadiska príjmov?
Aký bude mať dopad na príjmovú stránku rozpočtu?

Finančná návratnosť:
•
•
•

Aké sú celkové náklady a výnosy?
Aká je miera návratnosti sa dá očakávať od projektu. Ako ju možno merať?
Snaží sa organizácia šetriť?

Odpovede na tieto otázky určia finančné kritériá, na základe ktorých sa bude
posudzovať realizovateľnosť.
(b)
Časový faktor: harmonogram realizácie projektu musí spĺňať stanovené
špecifické kritériá. Časový faktor môže byť dôležitý:
•

Z hľadiska dodržania zákonných alebo vládnych požiadaviek. Napríklad, nová
legislatíva alebo nové požiadavky sa musia do istého dátumu implementovať.
• Z prevádzkového hľadiska. Nový systém môže byť potrebný z hľadiska politiky
organizácie alebo na to, aby zapadol do existujúcich postupov a termínov.
• Na podporu finančných úprav. Granty alebo pôžičky sa musia použiť do
stanoveného času.
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•
(c)
•
•
•
•
(d)

Na získanie konkurenčnej výhody pre organizáciu.
Špecifikovanie výkonnosti môže byť v oblasti:
technickej
služby
vyplývajúcej z externých smerníc
vyžadovanej klientmi a zákazníkmi.
Organizačný kontext:

•
•

Aká je politika organizácie?
Organizačná kultúra: je projekt v súlade s celkovou líniou hodnôt a filozofie
organizácie?
• Aký bude mať vplyv na zabezpečenie zdrojov? (Sú k dispozícii potrené
kvalifikácie, technológie a fyzické priestory?)
• Zapadne projekt do existujúcich procedúr? Aký bude mať vplyv na systém?
Otázky, ktoré si treba skutočne položiť a forma štúdie a následná správa budú
závisieť od typu skúmaného projektu. Treba sa pozrieť aj na kritériá úspešnosti,
o ktorých sme sa už zmieňovali.
Ďalej treba mať na zreteli, že na prvky uvedené vyššie sa treba prizerať z rôznych
zorných uhlov. Treba identifikovať najlepší a najhorší výsledok a posúdiť mieru rizika
s nimi spojenú.
CVIČENIE 2.9.3
Preskúmajte skutočný projekt
o realizovateľnosti projektu.

z vašej

organizácie.

Zostavte

obsah

správy

Odporučenia
Správa o realizovateľnosti projektu
Manažér projektu zodpovedá za podanie správy o realizovateľnosti sponzorujúcim
rozhodujúcim orgánom alebo zainteresovaným subjektom.
Možno to urobiť rôzne a na rôznom stupni oficiálnosti. Obsah by mali tvoriť obyčajne
tieto prvky:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definícia projektu s uvedením zámerov a cieľov.
Všeobecný background - východiská a úvod, s opisom možností.
Jasné definovanie kritérií úspešnosti alebo realizovateľnosti.
Závery realizačnej štúdie.
Finančná expertíza.
Predbežný súhlas.
Vhodnosť z hľadiska organizácie.
Plán manažmentu projektu, vrátane jeho implementácie.
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Kontrola a hodnotenie
Po dokončení sa projekt musí uzavrieť a odovzdať. To je zároveň príležitosťou na
jeho vyhodnotenie a kontrolu. V tejto fáze má manažér projektu za úlohu zabezpečiť
kompletnosť dokumentácie; uzavretie systémov projektu a uloženie prebytočných
aktív; spokojnosť zainteresovaných subjektov a vypracovanie prehľadu činností,
ktoré poslúžia na ich budúce zlepšenie.
Kontrola sa musí urobiť preto, aby sa cyklus uzavrel a má dva hlavné ciele:
1. Poskytnúť bezprostrednú spätnú väzbu za účelom nápravy a vylepšenia prác.
2. Zdokumentovať najlepšiu prax a poučenie z hľadiska dlhodobejšej perspektívy
a prínosu pre organizáciu.
Druhý z uvedených aspektov poslúži: na potvrdenie tých oblastí, ktoré fungovali;
zabráni opakovaniu tých prvkov, ktoré nefungovali; identifikuje nedostatky
v postupoch a vo vyškolenosti; na vyhodnotenie výkonnosti jednotlivcov, ktorá príde
vhod pri zostavovaní budúcich tímov.
CVIČENIE 2.9.4
Ako by ste postupovali, keby ste mali urobiť poimplementačné hodnotenie práve
dokončeného projektu? Stanovte si zásady.
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Návrhy
Najprv si musíte stanoviť, koho do hodnotenia zapojíte, na aké otázky a ako treba
odpovedať. Určite budete chcieť do hodnotenia zapojiť hlavné zainteresované
subjekty a hlavných účastníkov projektového procesu; teda klientov/finálnych
užívateľov, interných aj externých sponzorov, manažérov projektu a projektový tím.
Pokiaľ ide o otázky, treba sa vrátiť k pôvodným zdôvodnenia projektu a pokúsiť sa
zistiť, či boli realistické a či projekt bol od počiatku realizovateľný. Potom sa treba
pozrieť na samotný proces a vyhodnotiť jeho riadenie. Napokon sa treba zamerať na
konečný výsledok a porovnať ho s tým, čo sa na začiatku sľubovalo. Nie je to vždy
jednoduché, ale treba postupovať približne v tomto zmysle. Treba pritom na jednej
strane prihliadať na terajšiu situáciu a na druhej strane aj na budúcnosť z hľadiska
pochvaly a aplikovania najlepšej praxe.
Napokon sa treba pozrieť na spôsob hodnotenia. Obľúbenou metódou je zvolať
poradu všetkých zdokumentovaných účastníkov. Môže sa to urobiť interne alebo
s pomocou špecializovaných konzultantov. Hodnotenie možno prípadne robiť aj
prostredníctvom následných interview, ale pri nich sa stráca moment
bezprostrednosti a nemusia byť natoľko užitočné ako keď je celá skupina spolu.
Veľmi dôležité je dosiahnuť, aby ľudia boli úprimní a naopak zabrániť, aby sa
hodnotenie stalo nástrojom prenasledovania, alebo naopak, vychvaľovania.
Zhrnutie
Projektový cyklus má štyri hlavné etapy:
•
•
•
•

plánovanie;
realizáciu;
kontrolu; a
uvedenie do činnosti.

Realizovateľnosť sa v podstate zameriava na:
•
•
•
•

náklady
časový faktor
výkonnosť
organizačné faktory.

Po skončení hodnotenia projektu treba zabezpečiť okamžitú spätnú väzbu,
zadokumentovanie najlepšej praxe a poučenia z projektu.
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Kapitola 3
Riadenie projektu – sieťová analýza
3.1

ÚVOD

V tejto kapitole sa budeme zaoberať sieťovou analýzou od odhadu po plynulosť
zdrojov (resource smoothing) a plánovanie a preskúmame aj využitie a možné
zneužitie týchto techník. Praktické skúsenosti zo sieťovej analýzy sa dajú získať iba
jej aplikovaním. V tejto kapitole sa z toho realizuje iba časť.
3.2

CIELE

Po skončení tohto kurzu by ste mali dokázať
•

Vysvetliť účel sieťovej analýzy a diskutovať o kladoch a záporoch tejto techniky
na pomoc riadeniu projektu.
• Načrtnúť hlavné procesy sieťovej analýzy od odhadu, cez časový harmonogram
a plánovanie, identifikovanie kritickej cesty, výpočet doby trvania projektu a jeho
nákladov až po plynulé zabezpečenie potrebných zdrojov.
• Vyhotoviť sieťový diagram, identifikovať kritickú cestu, vypočítať trvanie projektu
a urobiť úpravu plánu s prihliadnutím na možnosti zdrojov.
3.3

PREHĽAD PROCESU MANAŽMENTU PROJEKTU

Hlavnými prvkami procesu manažmentu projektu sú odhad, časový harmonogram,
monitorovanie a kontrola a dokumentácia. Treba si zapamätať niekoľko definícií:
Odhad
- umožňuje manažérovi projektu naplánovať si zdroje potrebné na
uskutočnenie projektu stanovením množstva a rozsahu úloh, ktoré sa majú počas
projekt realizovať.
Rozloženie štruktúry prác – rozloženie projektu alebo prác na ich jednotlivé zložky.
Limity projektu – projekt môže mať zdrojové alebo časové limity.
Rozvrh
- rozumie sa rozhodovanie o tom, kedy sa činnosti v rámci projektu
majú uskutočniť. Dokončený rozvrh sa nazýva plánom projektu.
Rozvrhnutie zdrojov – znamená pridelenie zdrojov na jednotlivé úlohy.
Monitorovanie a kontrola – sa týka toho, že po odštartovaní projekt postupuje
podľa plánu. Kontrola sa vťahuje na opravy v prípadoch, keď dôjde k odchýlkam od
plánu.
Pozrieme sa teraz na sieťovú analýzu a ako sa tieto definície uplatnia v procese
manažmentu projektu s použitím spomínanej techniky.

74

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
3.4

SIEŤOVÁ ANALÝZA

Sieťovú analýzu môžeme definovať ako techniku pre plánovanie a kontrolu takého
projektu, ktorý nie je rutinnou činnosťou a ktorým má časovo jasne definovateľné
skončenie. Obsahuje techniky ako PERT, CPM a CPA, ako aj diagramy GANTT.
PERT (programme evaluation and review technique) je technika hodnotenia
a kontroly programu, CPM (critical path method) je metóda kritickej cesty, CPA
(critical path method) je analýza kritickej cesty a GANTT je pravdepodobne nazvaná
podľa mena niekoho, kto metódu pripravil.

Ciele sieťovej analýzy
Možno ich vyjadriť ako:
1.
zistenie kritických činností;
2.
stanovenie termínov ostatných aktivít v záujme čo najefektívnejšieho využitia
zdrojov;
3.
zníženie celkového času trvania projektu zrýchlením aktivít na kritických
cestách, so súčasným zaručením toho, že sa ostatné aktivity nestanú
kritickými.
Celkovým cieľom je vyhotovenie takého plánu projektu, ktorým sa najúčinnejšie
dosiahne splnenie zámerov projektu, zohľadnenie limitných a zdrojových kritérií.
Sieťovú analýzu môžeme rozčleniť na štyri hlavné etapy: logický diagram alebo sieť,
rozvrh, skrátenie času projektu a porovnanie zdrojov.
Logický diagram alebo sieť
Aby sme vytvorili logický diagram alebo sieť, musíme analyzovať počas celého
projektu tie jednotlivé činnosti, ktoré sa musia vykonať, aby sa dosiahli ciele projektu
(už sme to spomínali ako „odhad“) a vytvoriť logickú vzájomnú prepojenosť
a vzájomnú súvislosť jednotlivých činností.
Činnosť (aktivita) je prvkom projektu, akákoľvek operácia, práca alebo úloha, ktoré
sa musí realizovať pre dokončenie projektu. Čokoľvek, čo si vyžaduje čas, je
činnosťou, a to aj v tom prípade, že na ňu nie sú potrebné nijaké zdroje.
Aktivity možno zobraziť ako šípky (ich smer ani dĺžka nie sú podstatné), jedna šípka
pre každú činnosť a šípky aktivít sa spájajú do sieťového diagramu v uzloch, ktoré
majú tvar kruhu.
Uzol je etapa projektu, ktorá znamená skončenie jednej alebo viacerých aktivít alebo
začiatok jednej alebo viacerých aktivít. Uzol nemá trvanie, znamená časový bod.
Pripomíname, že táto metóda sa nazýva aktivita šípková (activity on arrow – AOA),
ale existuje aj iná, bežne používaná a nazýva sa uzlová aktivita (activity on node –
AON).
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Diagram 3.4.1 ukazuje dve aktivity A a B, ktoré sa začínajú aj končia v bodoch, kde
sú uzly 1, 2 a 3. Z diagramu vyplýva aj to, že aktivita B je závislá od aktivity A v tom
zmysle, že sa nemôže začať dovtedy, kým aktivita A nie je skončená.

Diagram 3.4.1

Aby sme mohli nakresliť logický diagram alebo sieť, treba určiť aktivity, ktoré tvoria
projekt a ich vzájomnú závislosť.
Pri kreslení diagramu začnime kruhom, ktorý je na ľavej strane. To je prvý uzol
a predstavuje začiatok projektu. Pamätajme si, že uzol je len časový bod. Teraz
nakreslíme šípku znamenajúcu také aktivity, ktoré nemajú nijaké závislosti a všetky
sa začnú v prvom kruhu.
Aktivity, ktoré závisia od predchádzajúcich aktivít sa môžu pridať do diagramu; začnú
sa v uzlovom kruhu, ktorý znamená skončenie tej aktivity, od ktorej sú závislé. Ak je
aktivita závislá od viac ako jednej predchádzajúcej aktivity, potom všetky tieto
predchádzajúce aktivity sa normálne skončia v tom istom uzle.
Aktivity, za ktorými nenasleduje nijaká následná činnosť, končia v konečnom
uzlovom kruhu a ten znamená koniec projektu. V projekte je iba jeden koniec, takže
nijaké iné aktivity nemôžu ostať „visieť“: všetky aktivity musia buď mať nejakú
následnú aktivitu alebo musia skončiť v konečnom uzle.
CVIČENIE 3.4
Pokúste sa nakresliť logický diagram na základe nasledujúcich informácií:
Aktivita
A
B
C
D
E
F
G
H

Závisí od
–
–
–
A
B
C
C
DE
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I
J
K
L
M
N
O

B
I
FG
H
H
LJK
B

Možno máte problémy, čo urobiť s aktivitou G. Teraz sa tým ešte nemusíte trápiť, ale
pozrite sa na informácie, ktoré budú v spätnej väzbe.
Návrh
Diagram 3.4.2

Porovnajte si váš diagram s diagramom č. 2. Aj ak nevyzerá presne rovnako, môže
byť správny. Postupne si ho prejdite a skontrolujte jeho logický sled a prípadne
opravte nájdené chyby. Možno sa vám bude zdať aktivita G trochu čudná. Je to
preto, lebo sme vložili jednu prázdnu aktivitu v záujme zachovania správnej logiky.
Aktivity F a G začínajú a končia v tom istom mieste, ale nejde o rovnakú činnosť.
V diagrame sú uzly očíslované, čo budeme používať trochu neskoršie.
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3.5

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Ďalším krokom je použitie časového faktora v diagrame. Mali by sme odhadnúť
trvanie každej činnosti.
Trvanie aktivity je predpokladaný čas, potrebný na dokončenie aktivity od okamihu jej
začiatku, až po jej dokončenie. Tento čas sa odhaduje na základe terajších znalostí
a za predpokladu normálnych podmienok. Vráťte sa k vášmu logickému diagramu
a vložte pod šípku časový údaj potrebný na vykonanie aktivity, ako je to, napríklad,
v diagrame 3, kde aktivita B potrebuje na dokončenie 6 dní.
Diagram 3.5.1

Vložte do svojho diagramu časy pre jednotlivé aktivity. Použite tieto údaje:
A
B
C
D
E

8
6
4
3
11

F
G
H
I

4
6
8
9

K
L
M
N

2
7
6
4

J 11

O 14

Ďalším krokom bude nájdenie kritickej cesty v celej sieti. Kritická cesta je tá časť
aktivít, ktorá má najdlhšie celkové trvanie a na ktorú sa pre kontrolu projektu treba
zamerať, aby sa zaručilo je skončenie v stanovenom termíne. Preto musíme
identifikovať kritické činnosti. To sú aktivity, ktoré majú z hľadiska celkového času
trvania projektu rozhodujúci význam a na ktoré sa pri plánovaní a kontrole treba
zamerať. Kritická cesta umožní aj výpočet celkového času trvania projektu. Existujú
na to dva spôsoby. Prvým je dlhšia metóda, ktorá je uvedená v nasledujúcom texte.
Robí sa tu výpočet najskoršieho a najneskoršieho času pre každý uzol. Druhá
metóda je skratka, ktoré popravde je vhodná na praktické použitie iba na skúšobné
účely alebo na tie prípady, keď je sieť podobného rozsahu s tou, ktorá je
v skúšobných otázkach.
Dlhá metóda – prvý krok
Vypočítajte čas najskoršieho dosiahnutia uzla (earliest event time – EET) pre každý
uzol pomocou „prekročenia (krok vpred - forward sweep)“ sieťového diagramu.
Potom si čísla zapíšte do tabuľky.
EET je najskorší čas uzla za predpokladu, že všetky predchádzajúce aktivity boli
urobené v najskoršom (najkratšom) čase. Znamená to, že ak existujú alternatívne
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spôsoby na to, aby sme sa dostali do rovnakého uzla, treba si vždy vziať najdlhší,
ktorým sa ako jediným zaručí že všetky aktivity boli dokončené. Takže ak existuje
viac trás do uzla, bude pravdepodobne existovať niekoľko rôznych najskorších časov
uzla a vtedy treba použiť tú cestu, ktorá má najvyššiu hodnotu.
Dlhá metóda – druhý krok
Vypočítajte najneskorší čas dosiahnutia uzla (latest event time – LET) pre každý
uzol, s použitím „vrátenia sa (krok dozadu – backward sweep)“ v sieťovom diagrame.
Aj tieto údaje si poznamenajte do tabuľky. LET je najneskorším časom, v ktorom sa
dostaneme do uzla v záujme dokončenia projektu v normálnom čase trvania projektu.
Keďže sa postupuje smerom dozadu, platia tu rovnaké pravidlá ako u EET, t. j. že
vždy si zvolíte najdlhšiu cestu späť, pretože iba tá je zárukou, že všetky aktivity, ktoré
sú potrebné na dokončenie projektu, budú v danom čase urobené. Takže ak existuje
viacej ciest späť, bude existovať niekoľko najneskorších časov v uzle a tu treba
použiť najnižšiu hodnotu.
Dlhá metóda – tretí krok
Vezmite si tabuľku a porovnajte pre každý uzol EET a LET. Tam, kde sú rovnaké, ide
o kritické uzly, ktoré teda tvoria kritickú cestu. Po identifikovaní kritických uzlov bude
teda možné identifikovať kritické aktivity a to sú činnosti, ktoré spájajú kritické uzly.
Avšak pozor! Je možné, že dva kritické uzly sú spojené viac než jednou cestou.
V takomto prípade sú kritickými tie aktivity, ktoré sú na dlhšej ceste. Ako príklad si
pozrite túto jednoduchú sieť:
Diagram 3.5.2

Všetky uzly sú kritické, lebo majú identické najskoršie a najneskoršie uzlové časy
(EET a LET). Uzly 2 a 4 sú spojené dvoma rôznymi cestami. Aktivita B, ktorá ich
spája, má dobu trvania tri dni. Aktivity C a D ich tiež spájajú a majú dlhšie trvanie –
štyri dni. Takže kritickými sú aktivity C a D. Aktivita B nie je kritická, hoci spája dva
kritické uzly.
Takže v tejto jednoduchej sieti je kritickou cesta ACD s celkovou dobou trvania 6 dní.
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CVIČENIE 3.5.1
Použite čísla, ktoré boli zadané na výpočet EET a LET každého uzla a potom
identifikujte kritickú cestu vašej siete. Vytvorte tabuľku so záhlavím
Uzol

Najskorší uzlový čas (EET)
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Návrh
Vaša tabuľka by mala vyzerať takto:
Uzol

Najskorší uzlový čas
(EET)

1
2
3
9)
4
5
6
7
8
9
10
11

Najneskorší uzlový čas
(LET)

0
8
6

0
14 (17-3)
6 (17-11 alebo 32-14 alebo 21-

4
24 (30-6)
15 (6+9)
21 (32-11)
10 (4+6 alebo 4+4)
30 (32-2)
10 (4+6)
30 (32-2)
17 (6+11 alebo 8+3)
17 (25-8)
25 (17+8)
25 (32-7 alebo 36-6)
32 (25+7 alebo 15+11 alebo 10+2)
32 (36-4)
36 (32+4 alebo 6+14 alebo 25+6)
36

Treba si zapamätať, že pri rozhodovaní si treba vybrať vyššiu hodnotu u EET a nižšiu
pre LET.
Z tabuľky je teraz jasné, že kritickými uzlami sú 1, 3, 8, 9, 100 a 11. Kritickými
aktivitami sú tie, ktoré spájajú kritické uzly – B, E, H, L a N a teda tvoria kritickú
cestu.
Normálnou dobou trvania je 36 (nazývame ich dňami).
Ako to vyzerá so skratkou? Aby sme k tomuto výsledku dospeli čo najrýchlejšie,
potom treba pristupovať k sieti ako k automape. Snažíme sa dostať sa od uzla 1 po
uzol 11.
CVIČENIE 3.5.2
Koľko alternatívnych trás vidíte a ktorá je najdlhšia?
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Návrh
Mali by ste vidieť 7 alternatív. Sú to:
A-D-H-M – 25
A-D-H-L-N – 30
B-E-H-M – 31
B-E-H-L-N – 36
B-I-J-N – 30
B-O – 20
C-F/G-K-N – 16
Poľahky sa dá nájsť najdlhšia cesta, ktorá vytvára kritickú
s kritickou cestou B-E-FH-L-N.

cestu, t. j. 36 dní,

3.6
SKRACOVANIE TRVANIA ČASU TRVANIA PROJEKTU A ZNIŽOVANIE
NÁKLADOV
Kritická cesta je často dlhšia ako čas, ktorý máme dispozícii na splnenie projektu.
Z toho vyplýva, že niektoré aktivity musíme urýchliť a tým skrátiť kritickú cestu, a by
sa projekt dokončil načas. Toto sa nazýva reštrukturalizovanie siete. Niektoré aktivity
sa môžu urýchliť investovaním väčších zdrojov, čo si obyčajne vyžiada zvýšenie
nákladov.
Cieľom tohto cvičenia je skúmať potenciálne zníženie celkového času trvania
projektu a to bude mať tri aspekty: (1) kritickosť aktivít, (2) úpravy na dosiahnutie
redukcie a (3) dopad na zdroje.
O každej aktivite preto musíme vedieť dve veci::
Havarijný čas – to je minimálny čas na dokončenie aktivity;
Nákladový odklon – náklady na jednotku času, o ktorú skracujeme trvania aktivity.
Ak nie je známy nákladový odklon, možno ho vyrátať za predpokladu, že poznáte
havarijné náklady každej aktivity – t. j. náklady na dokončenie tejto aktivity
v havarijnom čase.
(havarijné náklady – normálne náklady)
Nákladový odklon = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
(normálny čas – havarijný čas)
Napríklad, ak normálna aktivita trvá 10 dní pri nákladoch 1000 £, ale možno ju
dokončiť za 6 dní pri nákladoch 2 200 £, potom
(2200 – 1000)
Nákladový odklon = –––––––––––––– = 300 £/deň
(10 – 6)
(Poznámka: vychádza sa z predpokladu, že náklady vzrastú každý deň o rovnakú
hodnotu.)
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Vypláca sa aplikovať len kritické havarijné aktivity, a pri minimalizácii nákladov treba
začať s tými kritickými aktivitami, ktoré majú najmenší nákladový odklon.
Znižovanie projektových nákladov
Uvažujme s kritickými aktivitami pri:
normálnom trvaní
havarijnom čase
nákladovom odklone

20 dní
10 dní
100 £/deň

Predpokladajme redukciu na havarijný čas bez toho, že by sa vytvorila nová kritická
cesta. Ak má projekt variabilné náklady 150 £/deň, oplatí sa skracovať aktivity na
havarijný čas?
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Návrh
Zredukovanie aktivít na 10 dní bude stáť 1000 £, ale zároveň sa tým skráti celkový
čas projektu o 10 dní, čím sa ušetrí 1500 £, čiže čistá úspora bude 500 £. Z toho
vyplýva, že sa havarijná redukcia o desať dní vyplatí.
Náklady na havarijnú aktivitu na 10 dní (10 x 100)
= 1000 £
Úspory variabilných nákladov
(10 x 150) = 1500 £
Pri deformovaní siete sa treba zamerať na kritické aktivity a treba si uvedomiť dopad
na náklady a na ostatné uložené obmedzenia. Prečo sa zameriavame na trvanie
projektu? Ide o skrátenie času alebo o redukciu nákladov, prípadne o oboje? Treba
mať na mysli aj to, že pri zredukovaní niektorých kritických aktivít sa môže stať, že
kritickými sa stanú iné činnosti, ktoré predtým neboli kritické.

CVIČENIE 3.6.1
Zvážte dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli skrátiť čas trvania projektu.
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Návrh
Medzi vašimi dôvodmi mohli byť tieto::
•
•
•
•
•

Urýchliť termín implementácie
Znížiť náklady napr. na prenájom zariadenia, konzultačné hodiny
Vyhnúť sa plateniu penále za nedodržanie termínu odovzdania
Využiť možnosť získať odmenu za predčasné dokončenie
Uvoľniť zdroje na použitie na iné projekty alebo práce.

Po prečítaní nasledujúcej časti nájdete príklad, ktorý vám uloží prejsť ešte raz celý
proces, od výpočtu kritickej cesty, cez identifikovanie možností reštrukturalizovania
projektu.
3.7

PLYNULOSŤ ZDROJOV

Doteraz sme sa zaoberali časovými a nákladovými
obmedzeniami projektu.
V konečnej fáze procesu si všimneme všetky pridružené limity zdrojov, akými sú
pracovné alebo materiálne limity. Tu sa naozaj vyplatí investovať do počítačového
softvéru, ale ručne možno vyhotoviť Ganttov diagram („ganttogram“ – Malá čs.
encyklopédia) a diagram kapacitnej záťaže(?), pomocou ktorých možno dospieť
k riešeniu v tých prípadoch, keď zadanie a samotný projekt nie sú príliš
komplikované.
Ganttogram sa používa na vizuálnu prezentáciu programu a s ním spojených
zdrojov. Identifikuje trvanie paralelných a sekvenčných aktivít na horizontálnom pruhu
diagramu ako zhrnutia plánu projektu a ukazuje, koľko činností sa musí paralelne
vykonať v danom čase. Medzníkmi sú aktivity, ktoré sú plánované na konkrétny deň.
Pri vyhotovení ganttogramu rozoznávame štyri etapy:
1. Nakreslenie mriežky aktivít na vertikálnej osi a časových údajov na horizontálnej..
2. Nakreslenie horizontálneho pruhu od miesta začiatku plnenia úlohy v najskoršom
možnom čase (EET Earliest Event Time), a jej skončenia v najneskoršom možnom
čase (EFT Earliest Finish Time).
3. Vyznačenie zostávajúceho množstva zakreslením čiary od času najskôr možného
dokončenia (EFT) po čas najneskoršieho dokončenia (LFT Latest Finishing Time).
4. Opakovanie fáz 2 a 3 pre všetky aktivity.
Pri príprave projektov sa vzhľadom na disponibilné zdroje robia obyčajne len
obmedzené aktivity. Pre výpočet potrieb zdrojov projektu treba identifikovať potrebu
zdrojov pre každú aktivitu a vyznačiť ich v uvedenom ganttograme v
horizontálnej časovej stupnici. Napríklad, ak dochádza k trom aktivitám paralelne
a každá si vyžaduje 3 pracovníkov, v ganttograme budú uvedené rovnobežne
s požadovanými zdrojmi a na horizontálnej osi sa to uvedie ako 9.
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Pozrime sa teraz ako zakresliť diagram kapacitnej záťaže siete v diagrame 2. Ešte
než začneme, musíme vypočítať celkový tok každej aktivity. Celkový tok je možný
povolený posun (odklad) danej aktivity bez toho, že by sa to prejavilo na celkovom
trvaní projektu, za predpokladu, že všetky ostatné činnosti začnú čo najskôr
a nedôjde u nich k posunu.
Celkový tok aktivity sa vypočíta takto:

Celkový tok = najneskorší čas uzla na konci – trvanie – najskorší možný čas na
začiatku
Napr. celkový tok aktivity A je:
14 – 8 – 0 = 6
Je zrejmé, že aktivity na kritickej ceste majú celkový tok 0, pretože akýkoľvek časový
posun týchto kritických činností by spôsobil posunutie termínu celého projektu.
Môžeme to preskúšať aplikovaním predchádzajúceho výpočtu na kritickú aktivitu,
napr. H.
25 – 8 – 17 = 0
Na zakreslenie grafu kapacitnej záťaže je potrebná mriežka s aktivitami na vertikále
a časom na horizontálnej osi. Aktivity sa v mriežke prejavia ako vodorovné pruhy,
ktoré sa začínajú v najskoršom možnom čase, pričom je možnosť vyjadriť aj
závislosti. Toky sú vyjadrené ako horizontálne čiary, ktoré pokračujú za pruhmi.
Graf predchádzajúcej siete je na diagrame 3.7.1.
Diagram 3.7.1

preklad hore: Aktivity
dole:
počet dní
Graf sa môže použiť na prideľovanie zdrojov. Predpokladajme, že sa vie potreba
pracovníkov na jednotlivé aktivity, ktorá je takáto:
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aktivita
A
B
C
D
E

počet prac.
3
0
5
2
4

aktivita
F
G
H
I
J

počet prac.
1
0
6
1
3

Na základe známych informácií si teraz
pracovníkov na každý deň.

Aktivita
K
L
M
N
O

počet prac.
5
2
2
3
1

ukážeme koľko budeme potrebovať

Diagram 3.7.2

preklad – hore: aktivity
dole
počet dní
počet pracovníkov

Môže sa stať, že budeme mať denne k dispozícii maximálne 12 ľudí. Diagram
kapacitnej záťaže preto vyznačil problém na 11 a 12 deň. Aktivita O si vyžaduje iba
jedného pracovníka a môže byť posunutý, aby začal až na 13 deň, namiesto 7.
Keďže nijaká iná činnosť nenadväzuje na aktivitu O, táto zmena nebude mať vplyv
na termíny ostatných aktivít.
Táto činnosť sa nazýva „potrebou zdrojov“. Výsledky sú uvedené v diagrame 3.7.3.
Diagram 3.7.3
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preklad – hore: aktivity
dole
počet dní
počet pracovníkov
Všimnite si, že celkový tok u aktivity O je teraz o šesť dní kratší ako pôvodne.
V tomto procese vyrovnávania možno pokračovať a odstrániť všetky špičky nárokov
na pracovníkov. Ručne by to však bolo veľmi komplikované a ťažké. V skutočnom
projekte sa preto asi použije softvér na manažment projektu.
CVIČENIE 3.7.1
Teraz máte možnosť precvičiť si doteraz naučené. Preštudujte si nasledujúcu otázku
a snažte sa odpovedať na ňu čo najlepšie pred tým, ako si pozriete spätnú väzbu so
správnymi odpoveďami alebo predtým ako by ste si pomohli so správnym postupom.
Vaša organizácia plánuje reorganizáciu, aby vyhovela požiadavkám nových klientov.
Hlavné prvky reorganizácie boli identifikované a urobil sa odhad potrebných zdrojov.
Zo strany manažmentu sa stanovili jasné časové a nákladové obmedzenia a plán
projektu už bol urobený s prihliadnutím na tieto limity.
Hlavné údaje, doby trvania a náklady sú v nasledujúcej tabuľke.
Aktivita Predchádzajúca
aktivita
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

A
B
C
DE
F
GH
I

Normálny čas
(v týždňoch)

Najkratší čas
(v týždňoch)
8
8
6
6
6
18
10
12
8
8

12
16
10
6
10
24
16
12
8
14
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Zníženie
týždenných
nákladov (£)
1,000
2,200
800
1,100
1,600
1,800
900
1,200
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Stále náklady celého projektu predstavujú 65 000 £ a variabilné náklady 1500 £ na
týždeň. Reorganizácia sa musí skončiť za 52 týždňov, s rozpočtom 165 000 £.
Pripravte informácie, ktoré sa zahrnú do správy o projekte, s použitím uvedených
údajov a vyhotovte: (a) diagram a výpočet normálneho trvania projektu, jeho
nákladov a kritickej cesty; (b) vyhlásenie o najnižších nákladoch na projekt a s tým
súvisiacim časom; a (c) najkratšom čase potrebnom na realizáciu projektu a s tým
spojené náklady.
K vytvoreným informáciám pripojte komentár.
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Návrh
(a)

Vami vytvorený sieťový diagram by mal vyzerať asi ako diagram 8. Majte na
mysli, čo sa uviedlo už predtým, že je dôležitejšie vyhotoviť diagram, ktorý je
funkčný, než diagram perfektne a presne nakreslený.

Diagram 3.7.4

Ako vidíte, diagram je pomerne jednoduchý. Môžete sa rozhodnúť pre dlhú
metódu, ale radili by sme použiť radšej krátku.
Alternatívnymi cestami sú ADGIJ (56 týždňov), BEGIJ (64 týždňov) a CFHIJ
(68 týždňov).
Kritickou cestou teda je CFHIK a normálnym časom 68 týždňov.
Náklady:
(b)

65 000 + (68 x 1500) = 167 000 £

Treba vypočítať najnižšie náklady a s tým spojený čas. K tomu potrebujete
rozhodnúť ako znížiť aktivity na kritickej ceste tak, aby náklady na redukciu
boli nižšie ako suma, ktorá sa má ušetriť. Logika tejto otázky sa dá rozdeliť na
viaceré kroky:
1. Zredukovať aktivity na kritickej ceste, ak ich náklady sú nižšie ako 1500
£/týždeň.
2. Začať u J, keďže je spoločné pre všetky cesty – 6 týždňov a náklady 7000
£.
3. Potom C – 4 týždne a náklady 3200 £
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4. Nijaké iné aktivity nespĺňajú podmienky redukcie.
5. Skontrolovať, či nie je nová kritická cesta. Originálna bola CFHIJ a táto sa
znížila na 56 týždňov. Cesta ADGIJ mala pôvodne 56 týždňov a teraz sa
skrátila na 50 týždňov, keďže došlo k zníženiu aktivity J. Cesta BEGIJ trvala
pôvodne 64 týždňov, ale teraz má len 58 týždňov, vzhľadom na redukciu
aktivity J. Takže teraz máme dve kritické cesty, menovite CFHIJ a BEGIJ,
obidve po 58 týždňoch.
6. Najnižšie náklady sú 65 000 £ + (58 x 1500 £) + 7 200 £ + 3 200 £ = 162
400 £. Trvanie: 58 týždňov.
(c)

Napokon treba vypočítať najkratší čas a s tým spojené náklady. Sem patrí aj
posúdenie, či možno dobu projektu skrátiť na menej ako 58 týždňov. Aj
v tomto prípade je vhodné úlohu rozdeliť.
1. Preskúmať aktivity na dvoch kritických cestách.
2. F možno skrátiť o 6 týždňov, ale BEG tiež potrebujú redukovať. Aby sa
skrátil celkový čas projektu, B. E alebo G sa tiež musia skrátiť o šesť týždňov.
Vyberte G, pretože je to najlacnejšia možnosť.
3. Takže zredukovať F o 6 týždňov s nákladmi 10 800 £ a G o 6 týždňov
s nákladmi 5400 £.
4. Ďalšia redukcia už nie je možná na ceste CFHIJ, takže najkratší čas
projektu je 52 týždňov a spojené náklady dosiahnu 65 000 £ + (52 x 1 500 £)
+ 10 400 £ (predchádzajúce zníženie) + 10 800 £ + 5 400 £ = 169 600 £.

Komentár výsledku a odporúčania
•

Kritériá spĺňa iba konečná možnosť. Tým sa o 4 600 £ prekročí rozpočet.

•

Normálne termíny by neumožnili splnenie ani jedného z kritérií.

•

Najnižšie náklady umožnia splniť rozpočtové limity.

•

Treba zistiť, či je možná istá pružnosť v kritériách, a ktoré z nich a v akej miere sú
prioritné.
• Časovo najkratšia možnosť zvýši počet kritických aktivít a prejaví sa na kontrole
projektu.

Napokon jedným z bodov, ktoré treba posúdiť, sú výhody a nevýhody použitia
sieťovej analýzy pri riadení projektu.
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CVIČENIE 3.7.2
Čo podľa vášho názoru je hlavnou výhodou a hlavnou nevýhodou sieťovej analýzy?
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Návrhy
Vo vašej odpovedi ste mali uviesť niektoré z týchto dôvodov.
Výhody
•
•

Štruktúrovaná analýza číselných a sekvenčných činností tvoriacich projekt.
Grafické znázornenie projektu, ktoré pomáha pochopiť zdrojový aspekt
a závislosti aktivít.
• Ľahkosť identifikovania kritickej cesty (a zároveň aj kritických činností) a ich
trvania.
• Ganttogram umožňuje monitorovanie dosiahnutého pokroku.
Limity

•
•
•

Chyby v sieti môžu výsledok znehodnotiť.
Nenahrádza dobrú manažérsku logiku, napr. pri výbere dodávateľov a personálu.
Trvanie aktivít sa určuje len odhadom.

Cvičenie 3.7.3
Samospráva Elderberry
Organizácia Samospráva Elderberry sa rozhodla vo finančnom odbore aplikovať
systém pracovného režimu pomocou počítačov. Systém má nahradiť terajší
manuálny, ktorý podľa ich názoru neposkytoval dostatok informácií na to, aby
vyhovel požiadavkám odboru na vyhotovenie interného účtu predaja.
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Bolo dohodnuté, že tento systém musí byť funkčný od 1. apríla 2003. Posudzovali sa
viaceré možnosti. Počítačový odbor uprednostňoval vypracovanie systému v podniku
a poskytol túto analýzu aktivít a nákladov:
Ozn.

Opis aktivity

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Konzultácie s užívateľmi
Hodnotenie systému
Odhad možností
Obstaranie zariadenia
Vývoj softvéru
Konzultácie v sekciách
Skúšky a úpravy
Vyhotovenie návodu
Navrhnutie formulárov
Interface so strediskovým počítačom
Školenie pracovníkov
Paralelná prevádzka
Prechod na nový systém

trvanie
(dni)
4
5
5
30
40
5
7
12
12
8
8
10
5

počet
prac.
2
2
2
0
4
2
2
2
2
2
4
4
2

Bol vyhotovený aj prehľadný sieťový diagram, ale bolo potrebné ho dokončiť. Jeho
kópia je na nasledujúcej strane.
Špecifikovalo sa, že projekt musí byť dokončený v časovom limite a rozpočet bol
stanovený na 65 000 £.
Alternatívnou možnosťou bol nákup softvéru. Identifikovali sa viaceré softvérové
balíky a náklady sa odhadli na 40 000 £. Keby sa softvér zakúpil, odpadla by činnosť
E.
Ďalšou z možností bolo umožnenie víkendovej
cezčasovej práce.
Schéma
predpokladá päťdňový pracovný týždeň, ale niektoré aktivity by sa dali skrátiť prácou
cez víkendy, konkrétne:
E 8 dní

G 2 dni

H 4 dni

I 4 dni

J 2 dni

Denné náklady projektu na pracovníkov predstavovali 150 £/deň pre
neprogramátorov a 200 £ pre programátorov (aktivity B, E, G a J). Všetky číselné
údaje obsahujú všetky náklady. Náklady sa pri nadčasovej práci zvýšili o 50%.
Požiadavky:
Z uvedených informácií máte vyhotoviť správu, príslušné odporúčania, na základe
ktorých vyššie vedenie 27. novembra 2002 rozhodne. (Po tomto dátume, okrem
sviatkov, do 31. marca 2003 vrátane ostáva 89 pracovných dní).
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DIAGRAM 3.7.5

95

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
Riešenie
ORGANIZÁCIA Samospráva Elderberry
Kritériá, ktoré má projekt dosiahnuť, sú:
•
•

Dokončenie za 89 dní.
Stanovený rozpočet predstavuje 65 000 £.

Prvým krokom je vyhotovenie sieťového diagramu pre:
•
•

Riešenie vyhotovením softvéru v rámci organizácie.
Riešenie nákupom softvéru.

Riešenia sú uvedené na konci tejto časti.
Riešenie v rámci organizácie si vyžaduje 92 dní (kritická cesta B-C-E-G-H-K-L-M).
Riešenie nákupom softvéru si vyžaduje 75 dní (kritická cesta B-C-D-H-K-L-M).
Ďalším krokom je výpočet nákladov týchto dvoch možností.
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Riešenie v rámci organizácie:
Činnosť

Počet
dní

Počet
prac.

Sadzba
£

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

4
5
5
30
40
5
7
12
12
8
8
10
5

2
2
2
0
4
2
2
2
2
2
4
4
2

150
200
150
0
200
150
200
150
150
200
150
150
150

Náklady
£
1,200
2,000
1,500
0
32,000
1,500
2,800
3,600
3,600
3,200
4,800
6,000
1,500
63,700

Riešenie nákupom softvéru:

Činnosť

Počet
dní

Počet
prac.

Sadzba
£

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

4
5
5
30
40
5
7
12
12
8
8
10
5

2
2
2
0
4
2
2
2
2
2
4
4
2

150
200
150
0
200
150
200
150
150
200
150
150
150

Náklady
£
1,200
2,000
1,500
0
32,000
1,500
2,800
3,600
3,600
3,200
4,800
6,000
1,500
31,700
40,000
71,700

Cena softvéru

Tretím krokom je preskúmať alternatívne riešenie, keďže uvedené dve nespĺňajú
podmienky stanovené pre ich prijatie.
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Víkendové aktivity sa môžu realizovať len u tých, ktoré sú kritické. Ktoré činnosti sú
teda kritické a sú schopné redukcie?
E, G, H
Z nich E a G si vyžadujú činnosť programátorov. H je lacnejšia. Riešením je
zredukovaním H o tri dni víkendovou prácou. Tým sa zvýšia náklady o ďalších 45O £
(3 x 2 x 75 £). Celkové náklady teda dosiahnu 64 150 £, čo je v rámci rozpočtu.
Napokon je potrebné vypracovať odporúčania o potrebných akciách. Existuje viacero
možností. Aj za predpokladu využitia cezčasovej práce je termín veľmi napätý. Bolo
by vhodné trochu zvýšiť finančný limit, aby sa získal nejaký čas.
DIAGRAM 3.7.6:
RIEŠENIE V RÁMCI ORGANIZÁCIE

KRITICKÁ CESTA
B-C-E-G-H-K-L-M
TRVANIE PROJEKTU: 92 dní
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DIAGRAM 3.7.7:
RIEŠENIE NÁKUPOM SOFTVÉRU

KRITICKÁ CESTA
B-C-D-H-K-L-MTRVANIE PROJEKTU: 75 dní.
ZHRNUTIE
Je veľmi dôležité, aby ste si odteraz precvičovali doteraz nadobudnuté znalosti
a skúsenosti. Bude vhodné, aby ste si zo zásobárne otázok vyberali tie, ktoré budú
relevantné pre daný prípad.
Účelom sieťovej analýzy je pomôcť manažérovi projektu pri jeho plánovaní
a kontrole. Ide o plánovaciu techniku, ktorá rozloží projekt na jednotlivé aktivity. Tieto
aktivity sa potom zobracia v podobe sieťového diagramu, z ktorého sú jasné
vzájomné súvislosti.
Potom treba identifikovať kritickú cestu, ktorá znamená minimálne trvanie projektu.
Sieťovú analýzu možno použiť na zistenie toho, či pomocou väčších zdrojov možno
ďalej znižovať trvanie alebo výšku nákladov na projekt.
V prípade limitovaných zdrojov možno použiť ganttogram na „vyrovnanie“ použitých
zdrojov.
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ODPORÚČANÁ LITERATÚRA:
P. Bocij, D. Chaffey, A. Greasley a S. Hickie: Business Information Systems,
Financial Times/Prentice Hall (2. vydanie, 2002)
W. Briner a ďalší:

Project Leadership, Gower (1996)

K. Lockyer a J. Gordon… Project Management and Project Management
Techniques, Pitman (1997)
H. Maylor:

Project Management, Pitman (1999).

Nič sa nestane, ak nemáte možnosť tieto konkrétne knihy zohnať. Existuje veľa
ďalšej literatúry o problematike manažmentu projektov.
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Kapitola 4
Manažment prevádzkového kapitálu: prehľad
4.1

ÚVOD

V tejto kapitole sa zameriame na manažment prevádzkového kapitálu na základe
teórie účtovníctva z manuálu Finančné výkazníctvo. Po preštudovaní cyklu obežného
kapitálu a cieľov manažmentu prevádzkového kapitálu sa pozrieme na potrebu
solídnych informácií a interpretáciu finančných výkazov na podporu manažmentu
prevádzkového kapitálu. Záverečná časť je zameraná na ďalšie stránky
prevádzkového kapitálu.
4.2

CIELE

Po skončení tejto časti by ste mali dokázať
•

Vysvetliť podstatu prevádzkového kapitálu: manažment zásob, pohľadávok
a záväzkov a finančných prostriedkov.
• Identifikovať účel prevádzkového kapitálu v rôznych verejných službách
a v súkromnom sektore a rozdielov medzi nimi.
• Preukázať schopnosť interpretácie relevantných informácií vo vzťahu
k prevádzkovému kapitálu a vypočítať
a ohodnotiť príslušné ukazovatele
výkonnosti.
• Vysvetliť význam kontroly rozpočtu pri riadení prevádzkového kapitálu.
4.3

CYKLUS PREVÁDZKOVÉHO KAPITÁLU

V tejto a nasledujúcich troch kapitolách sa budeme zaoberať prevádzkovým
kapitálom. Prevádzkový kapitál organizácie v danom čase, uvedený v účtovnej
súvahe, sa definuje ako:
bežné aktíva (v súvahe ako obežný majetok) mínus bežné pasíva.

V kapitolách 5 až 7 sa stretnete s riadením každej zložky prevádzkového kapitálu:
•
•
•

Inventár alebo zásoby,
Ppohľadávky a záväzky,
Peňažné prostriedky.

Toto sa označuje ako:
•
•

bežné aktíva (zásoby, pohľadávky, finančný majetok) a
bežné pasíva (záväzky).

Pri posudzovaní cyklu prevádzkového kapitálu je dôležité pochopiť vzájomnú
prepojenosť bežných aktív a bežných pasív.
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Cyklus prevádzkového kapitálu možno vyjadriť ako rovnicu, kde objektom je obratový
cyklus peňazí.
Obratový cyklus peňazí = doba obratu zásob + doba obratu pohľadávok + interval
odkladu záväzkov.
Nasledujúci diagram vyjadruje cyklus prevádzkového kapitálu.
Cyklus prevádzkového kapitálu

Preklad výrazov v diagrame:
Doba obratu zásob
Doba obratu pohľadávok
Interval odkladu záväzkov
Nákup vstupov úhrada záväzkov

predaj výstupov

úhrada pohľadávok

Obratový cyklus peňazí
Doba obratu zásob je čas potrebný na predaj zásob. Doba obratu pohľadávok je ich
doba splatnosti. Interval odkladu záväzkov je čas, za ktorý organizácia splatí svoje
záväzky.
Obratový cyklus peňazí je čas, ktorý uplynie od nákupu materiálu potrebného pre
výrobu, až po obdržanie platieb za dokončené tovary, mínus čas, ktorý bol
poskytnutý veriteľmi na splatenie záväzkov.
Obratový cyklus peňazí možno vypočítať tak, že najprv premeníme prvky z diagramu
na čísla.
A. Doba obratu zásob = zásoby / cena predaného tovaru za deň
B. Doba obratu pohľadávok = pohľadávky / predaj za deň
C. Doba obratu záväzkov = záväzky / nákupy za deň
D. Cyklus financovania = záväzky/ cena tovaru predaného za deň.
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Prevádzkový cyklus = A + B
Obratový cyklus peňazí = A + B – C
Toto sa dá kvôli podrobnostiam alebo presnosti ďalej deliť rozdelením dobu obratu
zásob na obrat surovín, výrobný cyklus a obrat hotového tovaru, kde
Zásoby surovín
Obrat surovín = ––––––––––––––––––
Denné nákupy surovín
Priemerná hodnota nedokončených výrobkov
Výrobný cyklus = –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denná priemerná hodnota predaného tovaru
Priemerná hodnota hotových výrobkov
Obrat hotových výrobkov = –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denná priemerná hodnota predaného tovaru (tržieb)
Doba obratu zásob s dobou obratu pohľadávok sa nazýva prevádzkovým cyklom
(pričom doba obratu záväzkov je finančným cyklom).
Bude vhodné usporiadať si v mysli tieto poznatky pomocou príkladu, v ktorom si
vypočítate dobu trvania obratového cyklu peňazí a prvkov, ktoré ju tvoria.
Cvičenie 4.3
Použite uvedené údaje na výpočet:
•
•
•
•
•

doby obratu zásob
doby obratu pohľadávok
prevádzkového cyklu
finančného cyklu
obratového cyklu peňazí.

Predpokladajme, že denné údaje sa získajú z ročných výsledkov, delených 365.
Nepozerajte sa na odpovede pred skončením celého výpočtu.
Príklady údajov:

2003
tis. £
87.6
132.5
146.0
19.2
13.5
12.5
12.0
28.0

Nákup surovín
Náklady na predaný tovar
Tržby za vlastné výrobky (predaj)
Zásoby surovín
Stav nedokončených výrobkov
Stav hotových výrobkov
Záväzky
Pohľadávky
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Spätná väzba
Vaše výpočty dali odpoveď na položené otázky. Skôr ako pokročíte ďalej, starostlivo
porovnajte vaše výsledky s výsledkami, ktoré sú tu uvedené a starostlivo analyzujte,
prečo sa niektoré vaše čísla líšia od uvedených.
Doba obratu zásob

Obrat surovín = 19.2 : (87.6 : 365) = 80 dní
Výrobný cyklus = 13.5 : (132.5 : 365) = 37 dní
Obrat hotových výrobkov = 12.5 : (132.5 : 365) = 34 dní
Doba obratu zásob = 80 + 37 + 34 = 151 dní.
Doba obratu pohľadávok = 28 : (146 : 365) = 70 dní.
Prevádzkový cyklus je doba obratu zásob plus doba obratu pohľadávok = 151+70 =
221 dní.
Doba financovania = 12 : (87.6 : 365) = 50 dní.
Obratový cyklus peňazí = 151 + 70 – 50 = 171 dní.
Od zaplatenia za tovar alebo služby potrvá 171 dní dovtedy, kým tieto platby vytvoria
hotovostný prírastok v organizácii.
4.4

ZMYSEL MANAŽMENTU PREVÁDZKOVÉHO KAPITÁLU

Zámerom každej organizácie musí byť zaručenie dostatočných likvidných aktív na
plnenie cieľov organizácie. Rovnako je dôležité to, aby čo najväčšia časť jej aktivít
bola financovaná bez prekročenia bankového úveru. Prečerpanie môže byť použité
na financovanie zdrojov len výnimočne. Okrem toho treba mať na zreteli aj tieto
zásady:
Zásady financovania kapitálu („Zlaté bilančné pravidlo“)
Dlhodobé fondy sa používajú len na financovanie stáleho alebo dlhodobého kapitálu
a časti bežných aktív, ale krátkodobé pasíva sa nikdy nesmú používať na
financovanie fixných akív.

Aktíva

financované z

Fixné aktíva

dlhodobých fondov (zdrojov)
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Bežné aktíva

Krátkodobých pasív/dlhov

Vyhýbať sa prekapitalizovaniu
Dôležité je zabrániť, aby došlo k prekapitalizovaniu. Ide v podstate o nadmerné
investovanie do fixného kapitálu, čím sa zbytočne viažu dlhodobé fondy.
Vyhýbať sa „preobchodovaniu“ (pozri Longman Aj-Čj Ekonomický slovník, s. 436)
Podobne je dôležité zabrániť aj preobchodovaniu. K preobchodovaniu dochádza keď
sa organizácia pokúša operovať takým objemom, ktorý presahuje jej finančné
možnosti (Iná definícia: Ide o obchodovanie mimo normálne limity, vytvárané
prevádzkovým kapitálom podniku). Ako uvidíte, treba dosiahnuť rovnováhu medzi
prekapitalizovaním a preobchodovaním.
Odhad rizika
Rozhodnutia týkajúce sa vplyvu prístupu organizácie k rizikám na financovanie
prevádzkového kapitálu.

Manažment prevádzkového kapitálu a rozpočtová kontrola
Celý úspešný manažment prevádzkového kapitálu sa krúti okolo neustáleho prístupu
k aktuálnym údajom. Pre úspešný manažment prevádzkového kapitálu treba mať
prístup k dobrým interným informáciám kontrolného systému organizácie. Kapitoly
4, 5, 6 a 7 sa zaoberajú informáciami, ktoré sú potrebné na kontrolu jednotlivých
zložiek prevádzkového kapitálu (Rozpočtová kontrola je súčasťou modulu Finančné
výkazníctvo.
4. 5

TRADIČNÁ INTERPRETÁCIA ÚČTOVNEJ UZÁVIERKY

Do istej miery sa zoznámite s interpretáciou účtovnej uzávierky z modulu Účtová
evidencia. Hlavnými nástrojmi interpretácie sú koeficienty a percentá a tieto sa
porovnávajú medziročne alebo medzi porovnateľnými organizáciami. V zásade
vychádzajú z výročných finančných výkazov. Hlavným dôvodom analýz finančných
informácií je zistenie stavu likvidity, rentability a efektívnosti v rámci organizácie
alebo porovnanie stavu medzi podobnými organizáciami.
Riešenie aktivity 4.5.1 vám pomôže osviežiť si využiteľnosť a limity koeficientov
likvidity a efektívnosti; ide o ukazovatele výkonnosti používané pri manažmente
prevádzkového kapitálu.
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Cvičenie 4.5.1
Vyberte správnu odpoveď z uvedených možností na logické doplnenie vety.

Pomerové ukazovatele likvidity Liquidity ratios
(a) Koeficient likvidity - current ratio sa rovná:
• obežné prostriedky/aktíva ÷ fixné alebo základné aktíva
(Current assets ÷ fixed assets)
(stav zásob + pohľadávky) ÷ krátkodobé pasíva/dlhy
(Stock + debtors) ÷ current liabilities
fixné alebozákladné aktíva÷ krátkodobé pasíva/dlhy
(Current assets ÷ current liabilities)
(stav zásob + pohľadávky + peňažné prostriedky) ÷krátkodobé pasíva/dlhy
(Stock + debtors + cash) ÷ short term liabilities. Short term liabilities = current
liabilities

(b) Ukazovateľ krátkodobej likvidity sa nazýva tiež:
•
•

koeficient aktív
skúška úverovej bonity

(c) Vypočíta sa ako:
• bežné aktíva : krátkodobé pasíva/dlhy + stav zásob
Current assets ÷ current liabilities + stock
• (pohľadávky + peňažné prostriedky) : krátkodobé pasíva/dlhy
(Debtors + cash) ÷ current liabilities
• (bežné aktíva – stav zásob) : krátkodobé pasíva/dlhy
(Current assets – stock) ÷ current liabilities.
Ukazovatele efektívnosti - Efficiency ratios
Ide o užitočný nástroj na porovnanie doby likvidácie pohľadávok s dobou splatnosti
záväzkov.
(d) doba likvidácie pohľadávok Debtors’ collection periods sa vypočíta ako:
•
•
•

(pohľadávky : peňažné prostriedky) x 365 (debtors ÷ cash) x 365
(pohľadávky : predaj na úver) x 365 (debtors ÷ credit sales) x 365
(pohľadávky : stav zásob) x 365 (debtors ÷ stock) x 365.

(e) Doba splatnosti záväzkov Creditors’ payment periodssa vypočíta ako:
•
•
•

(záväzky : nákupy na úver) x 365 (creditors ÷ credit purchases) x 365
(predaj na úver : nákupy na úver) x 365 (credit sales ÷ credit purchases) x 365
(pohľadávky : nákupy na úver) x 365(debtors ÷ credit purchases) x 365.
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(f) Doba likvidácie pohľadávok bude vždy
• väčšia ako
• menšia ako
• rovnaká ako
doba splatnosti záväzkov.
Spätná väzba
Ukazovateľ likvidity
(a) Koeficient krytia – likvidity sa rovná:
• bežné aktíva: krátkodobé pasíva/dlhy
• (stav zásob + pohľadávky + peňažné prostriedky): krátkodobé pasíva/dlhy
(Obe odpovede sú správne.)
•

(b) Ukazovateľ krátkodobej likvidity sa nazýva tiež skúška úverovej bonity

(c) Vypočíta sa ako:
•
•
•

(pohľadávky + peňažné prostriedky) : krátkodobé pasíva/dlhy
(bežné aktíva – stav zásob) : krátkodobé pasíva/dlhy
(Obe odpovede sú správne.)

Ukazovateľ efektívnosti
Ide o užitočný nástroj na porovnanie doby likvidácie pohľadávok s dobou splatnosti
záväzkov.
(d) doba likvidácie pohľadávok sa vypočíta ako (pohľadávky : predaj na úver) x 365.
(e) Doba splatnosti záväzkov sa vypočíta ako (záväzky : nákupy na úver) x 365
(f) Doba likvidácie pohľadávok bude vždy menšia ako doba splatnosti záväzkov.
V nasledujúcej aktivite si precvičíte vyberanie potrebných informácií z rôznych
bilancií na výpočet príslušných ukazovateľov likvidity. Všeobecne platí, že ukazovateľ
likvidity má byť medzi 1 a 2.
Cvičenie 4.5.2
Tabuľka na nasledujúcej strane udáva:
•

konsolidovanú bilanciu pre obvodnú radu vo samospráve Veľkomesto (použité
fiktívne názvy, vyjadrujúce orgány „veľkého“ a „malého“ mesta; možno ponechať
aj anglické „Largetown“ a „Smallplace“)
• konsolidovanú bilanciu pre okresnú radu v samospráve Malomesto
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•

skupinovú bilanciu skupiny firiem v súkromnom sektore.

Poznámky sú z každej bilancie vynechané.
Vypočítajte príslušné ukazovatele likvidity vždy za nasledujúce dva roky pre každý
z uvedených troch prípadov a výsledok stručne analyzujte. (Predpokladá sa, že
všetky investície v bežných aktívach sú vysoko likvidné a môžu sa zahrnúť do
kalkulácie s peňažnými prostriedkami.)

Samospráva Veľkomesto
Konsolidovaná bilancia k 31. marcu 2003
2002
v tis. £

213,227
193,670
5,007
14,666
872
427,442
23,686
8,908
460,036

2003
v tis. £
Fixné aktíva
Prevádzkový kapitál
– byty samosprávy(komunálne)
– iné pozemky a budovy
– dopr. prostr., podniky a
zariadenia
– infraštruktúra
– aktíva komunity

(16,251)
(22,066)
(3,222)
488,432
(91,121)
(2,367)
(1,751)
(27,449)
365,744

Odložené platby
Dlhodobé pohľadávky
Spolu dlhodobé aktíva
Bežné aktíva
– stav zásob a nedokonč. výroby
– pohľadávky
– investície
Bežné pasíva
– krátkodobé pôžičky
– záväzky
- prečerpaný bankový úver
Celkové aktíva mínus bežné pasíva
Dlhodobé úvery
Odložené pasíva
Vládne granty – odložený účet
Zásoby (rezervy?)
Celkové aktíva bez pasív

325,617

Rezerva fix.aktív

1,293
21,833
46,809

2003
v tis. £

215,938
253,079
5,074
16,660
976
491,727
22,917
5,632
520,276
1,378
23,891
44,618
(14,907)
(23,374)
(2,278)
(94,466)
(2,086)
(1,760)
(30,419)

69,887

(40,559)
549,604

(128,731)
420,873
382,731
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25,303
3,989
3,743
5,463
1,019
610
365,744

Kapitálová finančná rezerva
Použiteľná kapit. rezerva príjmov
Pridelené rezervy
Bilancie
– všeobecné fondy
– účet bytového hospodárstva
– iné
Celkový majetok

27,237
2,338
1,529
4,621
1,463
954
420,873

Samospráva v Malomeste
Konsolidovaná bilancia k 31. marcu 2003
2002
v tis. £

131,018
2,366
10,772
2,003
146,159
6,632
3,260
156,051

2003
v tis. £
Fixné aktíva
Prevádzkové aktíva
– iné pozemky a budovy
– dopr. prostr., závody a zariadenia
– infraštruktúrne aktíva
– komunitné aktíva

(1,199)
(842)
166,090
(14,042)
(2,634)
(691)
148,723

Odložené poplatky
Dlhodobé pohľadávky
Spolu dlhodobé aktíva
Obežné aktíva
– stav zásob a nedokonč. výroby
– pohľadávky
– investície
Bežné pasíva
– záväzky
- Prečerpaný bankový úver
Celkové aktíva bez bežných pasív
Dlhodobé úvery
Vládne granty – odložený účet
Zásoby (rezervy?)
Celkové aktíva bez pasív

120,255
13,486
1,191
9,743
4,048

Rezerva fix. aktív
Kapitálová finančná rezerva
Použiteľná kapit. rezerva príjmov
Pridelené rezervy
Bilancie – všeobecné fondy

125
1,747
10,208
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2003
v tis. £

128,178
2,557
10,898
2,003
143,666
6,845
2,952
153,463
135
1,748
13,253
(1,060)
(966)
(6,725)
(2,373)
(866)

15,136

(2,026)
166,573

(9,964)
156,609
123,345
14,261
2,468
11,023
5,512
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148,723

Celkový majetok

156,609
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Firemné a skupinové bilancie
Firma
2003
mil. £

2002
mil. £

Skupina
2003
mil. £

2002
mil. £

11
12

343.4
1,248.9
1,592.3

361.9
1,266.2
1,628.1

1,023.8
182.2
1,206.0

1,040.9
181.9
1,222.8

13

39.3

45.5

242.7

282.4

14
14

676.2
36.6
38.6

561.8
26.2
21.1

351.3
64.0
360.5

360.3
56.4
398.1

1.4
792.1

7.1
661.7

26.6
1,045.1

24.3
1,121.5

(198.2)
–
(509.3)
84.6

(232.0)
–
(329.8)
99.9

(220.5)
(90.0)
(398.9)
335.7

(269.3)
–
(417.3)
434.9

1,676.9

1,728.0

1,541.7

1,657.7

15
15
16

(370.3)
(3.1)
(150.1)

(390.4)
(7.2)
(130.7)

(430.2
(3.1)
(38.3)

(453.4)
(97.2)
(36.5)

17

(19.9)

(38.8)

(41.1)

(60.4)

(1.1)
1,132.4

(1.3)
1,159.6

(1.5)
1,027.5

(1.6)
1,008.6

345.9
107.1
264.8
30.2
384.4
1,132.4

343.6
107.2
257.4
34.8
416.6
1,159.6

345.9
107.1
264.8
46.9
80.1
135.8
980.6

343.6
107.2
257.4
51.0
76.6
127.5
963.3

1,132.4

1,159.6

46.9
1,027.5

45.3
1,008.6

zna
č.
Fixné aktíva
Hmotné aktíva
investície
Obežné aktíva
Stav zásob
Pohľadávky
– splatné do 1 roka
– splatné po 1 roku
Investície
Peniaze v banke a v
hotovosti
Pohľadávky: splatné do 1
roka
Pôžičky
Konvertib.cenné papiere
Iné pohľadávky
Čisté bežné aktíva
Celkové aktíva mínus
bežné pasíva
Pohľadávky: splatné po
roku
Pôžičky
Konvertib.cenné papiere
Iné pohľadávky
Rezervy na pasíva a
poplatky
Budúce výdavky a
odložené príjmy
Vládne granty
Kapitál a rezervy
Bežný akciový kapitál
Preferenčný akc.kapitál
Účet emisného ážia
Revalvačná rezerva
Rezervy (spojené firmy)
Účet hospod.výsledku
Celkové akcionárske fondy
Menšinový podiel (celý
majetok)

15
15
16

18
18
19
19
19
19
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Akcionárske fondy sa analyzovali nasledovne
Majetkový podiel
1,025.3 1,052.4
107.1
107.2
Nemajetkový podiel
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Spätná väzba
•

Likvidným pomerom - acid test ratio sú koeficient likvidity a schopnosť plniť
záväzky alebo skúška úverovej bonity
(Longman, definícia: Likvidný pomer alebo ukazovateľ likvidity je vzťah
medzi celkovými likvidnými aktívami a celkovými záväzkami danej
inštitúcie.) Ak neviete ako ho vypočítať, vráťte sa k predchádzajúcej
aktivite.
koeficient

Veľkomesto

Malomesto

Skupina

2002 2003

2002

2003

2002

2003

Koeficient 1.68 1.72
likvidity

5.92

7.47

1. 63

1.47

schopnosť 1.65 1.69
plniť záväz.
alebo
skúška
úverovej
bonity

5.85

7.40

1.22

1.13

Analýza
Porovnanie po sebe idúcich rokov vykazuje len malé zmeny v stave likvidity. Pri
porovnaní ukazovateľov týchto troch organizácií je však likvidita veľmi rozdielna.
Ukazovatele krytia - likvidity plnenia záväzkov Veľkomesta sú pod hodnotou 2, čo
znamená relatívne likvidné postavenie a schopnosť plniť krátkodobé záväzky.
Malomesto v roku 2003 malo bežné aktíva sedem a pol krát vyššie ako bežné
pasíva. Z veľkej časti ich však tvorili investície, ale o ich profile nemáte viac
informácií, keďže nemáte prístup k účtom. (Bolo by správne položiť otázku, či
investície, alebo aspoň niektoré z nich, sa majú zahrnúť do bežných aktív. Tieto
bilancie však vyzerajú, že predstavujú rezervy a použiteľné kapitálové príjmy a preto
je možnosť, že ide o krátkodobé investície.) Možno ste na základe krátkodobých
investícií spochybnili aj možnosť prečerpania.
Skupina firiem vykazuje stav likvidity porovnateľný so samosprávou Veľkomesta.
Využitie fondov a výkazov cash-flow
Využitie fondov a výkazov cash-flow vysvetľuje pohyb fondov medzi dátumami
súvah. Prejaví sa v nich zmena skladby prevádzkového kapitálu, ako aj zmeny
v postavení dlhodobých aktív a všetky schodky alebo prebytky pred zdanením.
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4.6

INÉ UKAZOVATELE OBEŽNÉHO (PREVÁDZKOVÉHO) KAPITÁLU

Pri manažmente obežného - prevádzkového kapitálu sú dve hlavné úlohy:
špecifikovať optimálne investície do zásob, pohľadávky a peňažné prostriedky pre
danú úroveň odbytu a nákladov nadobudnúť kombináciu najnižších nákladov, aby sa
dosiahlo toto optimum.
Konkrétne príklady pre oblasť verejnej služby sú v ďalších kapitolách.
Konvenčné ukazovatele prevádzkového kapitálu, ako sme už hovorili, obsahujú
nebezpečenstvo, že sú príliš všeobecné na to, aby zohľadňovali potreby
prevádzkového kapitálu jednotlivých organizácií, ktoré vyplynú z charakteru
prevádzky.
Ukazovatele, na ktoré sa treba orientovať, sú:
•
•

koeficient likvidity na všeobecne dohodnutej cieľovej úrovni 2 a
ukazovateľ likvidity, ktorého hodnota teoreticky nesmie klesnúť pod 1.

Tieto koeficienty sa týkajú životaschopnosti organizácie pri plnení jej bežných
finančných povinností .
Lepší spôsob posúdenia nárokov prevádzkového kapitálu organizácie je z hľadiska:
•
•

výrobného cyklu (obrat zásob) a
finančného cyklu (obrat záväzkov)

a ich pomeru.
Výrobný cyklus vo výrobnej sfére môže byť veľmi komplikovaný, ako to uvidíte
v aktivite 4.4.
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Cvičenie 4.6.1
V tabuľke sú údaje prevádzkového cyklu výrobnej organizácie. Vypočítajte koeficient
likvidity a schopnosti plniť záväzky pre túto výrobnú organizáciu a k výpočtom
pripojte svoj komentár.
Vzorka údajov prevádzkového cyklu (v tis. £)
2002

2003

Mean

85,0

90,2

87,6

Náklady na trhovú produkciu 125,0

140,0

132,5

Tržby

136,0

156,0

146,0

Stav zásob surovín

18,0

20,4

19,2

Stav rozpracovanej výroby

12,5

14,5

13,5

Stav hotových výrobkov

10,0

15,0

12,5

Záväzky

11,0

13,0

12,0

Pohľadávky

26,5

29,5

28,0

Nákup surovín

Zdroj: upravené podľa Hilla, 1993, s. 4, tabuľka 3
Použite tento priestor na vaše výpočty:
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Spätná väzba
Je tu problém, pretože nie sú uvedené peňažné prostriedky. Avšak už pri porovnaní
stavu zásob a pohľadávok so záväzkami je zrejmé, že obežné aktíva sú oveľa väčšie
ako bežné pasíva.

2003

2002

priemer

Bežné aktíva:
Celkové zásoby

40,5

49,9

45,2

Pohľadávky

26,5

29,5

28,0

11,0

13,0

12,0

Bežné pasíva:
Záväzky

Zdroj: upravené podľa Hilla, 1993, s. 4, tabuľka 4.
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Cvičenie 4.6.2
Teraz analyzujte údaje z hľadiska prevádzkového a finančného cyklu. Dokončite
nasledujúce výpočty. (Všimnite si, že pre získanie údajov za jeden deň treba čísla
vydeliť 365.)
Po výpočtoch pripojte komentár v tom zmysle, že manažment sa musí vychádzať z
týchto údajov.
Prevádzkový cyklus (dni)
Priemerná hodnota stavu zásob surovín
Doba obratu surovín = ––––––––––––––––––––––––––––––––
Denné nákupy surovín

= –––––––– =
priemerná hodnota nedokončenej výroby
Výrobný cyklus = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denné priemerné tržby
= ––––––––– =
priemerná hodnota hotovej výroby
Doba obratu tovaru = ––––––––––––––––––––––––––––
Priemerné denné výrobné náklady

= ––––––––– =
priemerná hodnota pohľadávok
Doba úhrady záväzkov zákazníkov = –––––––––––––––––––––––––––––
Priemerné denné tržby
= ––––––––– =
Celkový počet dní prevádzkového cyklu =
Finančný cyklus (dni)
Priemerná hodnota záväzkov
Doba úhrady záväzkov dodávateľov = –––––––––––––––––––––––––priemerné denné nákupy surovín

= –––––––– =
Navrhnite potrebné opatrenia
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Spätná väzba

Prevádzkový cyklus (dni)
Priemerná hodnota stavu zásob surovín
Doba obratu surovín = ––––––––––––––––––––––––––––––––
Denné nákupy surovín
19.2
= ---------- = 80
0.24

priemerná hodnota nedokončenej výroby
Výrobný cyklus = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denné priemerné tržby
13.5
= ------------ = 37
0.363

priemerná hodnota hotovej výroby
Doba obratu tovaru = ––––––––––––––––––––––––––––
Priemerné denné výrobné náklady
12.5
= ------------ = 34
0.363

priemerná hodnota pohľadávok
Doba úhrady záväzkov zákazníkov = –––––––––––––––––––––––––––––
Priemerné denné tržby
28
= ------- = 70
0.4

Celkový počet dní prevádzkového cyklu = 80 + 37 + 34 + 70 = 221

Finančný cyklus (dni)
Priemerná hodnota záväzkov
Doba úhrady záväzkov dodávateľov = –––––––––––––––––––––––––priemerné denné nákupy surovín
12
= ---------- = 50
0.24
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Potreba následnej á aktivity - opatrenia
Ako vidieť z týchto údajov, prevádzkový cyklus je oveľa dlhší ako finančný cyklus
a treba prijať opatrenia na skrátenie doby prevádzkového cyklu. Týka sa to týchto
oblastí:
•
•
•

zníženie pohľadávok
zvýšenie obratu zásob na všetkých úrovniach
podľa možnosti predĺžiť dobu úveru.

Analýza súvahy môže vyvolať nesprávny dojem o stave prevádzkového kapitálu
organizácie, kde sa často používajú spôsoby „skrášľovania“ výsledkov (dočasné
úpravy), aby v ročnej uzávierke bola solventnosť a likvidita taká, aká by mala byť.
V súvahe môžu byť deformované aj prevádzkové a finančné cykly. Preto je potrebné
pravidelné monitorovanie cyklov interným manažmentom, opierajúce sa o spoľahlivý
systém podávania výkazov.
V rámci prevádzkového cyklu sú v rôznych etapách potrebné fondy na rôzne účely.
Efektívny manažment obežného kapitálu minimalizuje úroveň pohľadávok
a skladových zásob, zároveň však zaručí, že nadbytočné financie nie sú nevyužité.
Optimálna úroveň pracovného kapitálu zabezpečia vyváženú likviditu a výnosnosť
v podmienkach reálneho sveta.
4.7

ZHRNUTIE

V tejto kapitole sme sa oboznámili s manažmentom obežného kapitálu. Po
preskúmaní cyklu obežného kapitálu a cieľov jeho manažmentu sa položil dôraz na
nevyhnutnosť solídnych informácií a interpretácie finančných výkazov na dôsledný
manažment obežného kapitálu. V závere sme sa zamerali na iné oblasti obežného
kapitálu.
V kapitolách 5, 6 a 7 sa budete podrobnejšie zaoberať zložkami manažmentu
prevádzkového kapitálu: manažment skladových zásob, manažment úverov a dlhov
a manažment financií.
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Kapitola 5
Manažment zásob
5.1

ÚVOD

V tejto kapitole si vysvetlíme význam manažmentu zásob pri riadení prevádzkového
kapitálu a budeme sa zaoberať metódami a účelom kontroly stavu zásob. Začína sa
definovaním kontroly stavu zásob a vysvetlením rôznych modelov kontroly stavu
zásob. Objasňuje príčiny vytvárania zásob; ako aj dva základné modely kontroly –
model ekonomického prístupu k modelovaniu veľkosti objednávky (Economic order
quantity – EOQ ) a modelovanie množstva doobjednávky (Reorder level – ROL).
V ďalšom si vysvetlíme metódy a dôvody inventarizácie a oceňovania zásob, ako aj
kontroly zásob.
Kapitola potom pokračuje výkladom najnovších metodík úspešných systémov
kontroly stavu zásob – systém plánovania materiálnych potrieb (materials
requirements planning – MRP), manažmentu kvality (TQM), systém podnikového
procesu reinžinieringu (business process re-engineering – BPR) a metódy presného
načasovania dodávok (just-in-time – JIT).
Kontrola stavu zásob síce obyčajne vychádza zo skúsenosti z výroby súkromného
sektora, kapitola však ilustruje jej praktickú aplikáciu aj v prostredí verejnej služby.
5.2

CIELE

Po dokončení tejto kapitoly dokážete
•
•
•

oceniť rôzne modely kontroly stavu zásob a identifikovať ich výhody a nevýhody
vybrať vhodný optimálny model kontroly stavu zásob pre špecifické okolnosti
vysvetliť charakter a relevantnosť zmien podstaty kontroly zásob z posledných
rokov.
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5.3

ČO JE VLASTNE MANAŽMENT ZÁSOB?

Ako sme videli v kapitole 4., prevádzkový kapitál organizácie sa kedykoľvek dá
vyrátať ako:
zásoby + pohľadávky + hotovosť – záväzky.

Z hľadiska súvahy sa dá vyjadriť ako:
bežné aktíva mínus bežné pasíva.
„Zásoby“ alebo „inventár“ majú vo väčšej alebo menšej miere všetky organizácie.
Pravdepodobne organizácie verejnej správy, ktoré sú orientované väčšmi na
poskytovanie služieb, budú mať menšie zásoby ako výrobné zložky súkromného
sektora. Z toho vyplýva, že význam manažmentu zásob bude závisieť od charakteru
organizácie a jej činnosti. Preto poznáme tri rôzne druhy zásob v organizácii:
1.

Suroviny sú spotrebované materiály, použité vo výrobnom procese na výrobu
tovarov a služieb.

2.

Nedokončenú výrobu predstavujú suroviny, ktoré čiastočne prešli
spracovateľským procesom, ale ešte neboli úplne transformované na výrobok.
Nadobudli už istú pridanú hodnotu, ale konečná produkcia (výrobok alebo
služby) ešte nieje vyhotovená.

3.

Dokončenú výrobu tvoria výrobky, ktoré sú hotové, ale ešte neboli predané.

Cvičenie 5.3
Premyslite si, aké máte vo vašej organizácii zásoby. Zostavte ich zoznam. Dokážete
ich podľa uvedených zásad zatriediť?
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Odporúčania
Keď sa nad úlohou zamyslíte, určite bude zoznam dosť dlhý. Medzi príklady, ktoré
vám prišli na um, patria počítačový spotrebný tovar, kancelárske potreby, stavebný
materiál, zásoby potravín a čistiace potreby. Tieto položky sú všeobecné, ale v
konkrétnych organizáciách sa nájdu aj iné.
Druhá časť otázky je komplikovanejšia. Ak vaša organizácia nemá nejakú výrobu,
potom netreba robiť medzi položkami rozdiely. Pre organizácie, ktoré poskytujú
služby, sú zásoby jednoduchšie ako pre výrobné, ale aj v nich patria k dôležitému
prvku riadenia prevádzkového kapitálu.
5.4

NAČO SÚ POTREBNÉ ZÁSOBY?

Zásoby predstavuje viazané peňažné prostriedky, ktoré by sa v organizácii mohli
použiť inak. Patria však zároveň medzi hodnotné aktíva, ktoré umožňujú hladkú
a plynulú prevádzku organizácie tým, že zabraňujú nákladným prestojom. Úlohou
manažmentu je nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma aspektmi zásob a stanoviť takú
politiku manažmentu zásob, aby odrážala tieto dve hľadiská.
Zásoby pôsobia ako nárazníkový faktor medzi rôznymi stupňami procesu prevádzky
organizácie. Vďaka tomuto nárazníku systémy nie sú bezprostredne odkázané na
seba a preto nedochádza k havarijným situáciám v dôsledku nahromadenia práce
alebo úzkych miest v prevádzke. Zásoby môžu prispieť k zníženiu potenciálnych
omeškaní, ku ktorým by mohlo dôjsť kvôli:
•
•

nedostatku surovín na začatie výrobného procesu;
koordinácii komplikovaného výrobného procesu, ktorý si vyžaduje plynulosť
pohybu materiálu od jednej fázy k druhej, až po dokončenie;
• tomu, že nie sú dispozícii výrobky alebo služby na pokrytie neočakávaného alebo
cyklického dopytu po produktoch organizácie.

Zásoby si netreba zamieňať s tými položkami, ktoré sú v súvahe uvedené ako
základné prostriedky (fixné aktíva). V aktivite 5.4 pochopíte rozdiel medzi nimi.

Cvičenie 5.4
Prečítajte si nasledujúci zoznam a napíšte ku každej položke, či ide o zásoby alebo
základné prostriedky.
1. Chemikálie a hnojivá pre použitie oddelenia údržby sadov a parkov.
2. Prenajaté domy vo vlastníctve mesta.
3. Automobilový park vo vlastníctve mesta a používaný zamestnancami mesta.
4. Autá určené na predaj v oddelení predaja.
5. Lieky predpisované v nemocnici.
6. Nemocničný tomograf.
7. Tomografy, ktoré čakajú na nainštalovanie zo strany výrobcu nemocničných
zariadení.
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8. Dodávky
samosprávy.

kancelárskych

potrieb,

uložené

v ústrednom

sklade

miestnej

Odporúčania
Odpovede by mali byť takéto:
•
•

zásoby: 1, 4, 5, 7 a 8
základné prostriedky: 2, 3 a 6

Klasifikácia týchto položiek závisí od charakteru činnosti organizácie.

5.5

NAČO JE POTREBNÝ MANAŽMENT ZÁSOB?

Dva dôvody pre manažment zásob:
•
•

evidencia
kontrola stavu zásob.

Evidencia
Vo Veľkej Británii je povinnosť evidencie zásob upravená zákonom. V súkromnom
sektore sa v súlade so zákonom vyžaduje vedenie evidencie v priebehu finančného
roka, vrátane podrobností o stave aktív a pasív firmy. Znamená to, že podniky musia
viesť evidenciu stavu zásob.
Vo verejnej službe platí podobná zásada o evidencii, ale vychádza z príslušných
zákonov a legislatívnych povinností každej služby. Stav zásob každej organizácie
musí byť uvedený v súvahe organizácie a vo väčšine prípadov musí by overený
externým audítorom. ktorého pre konkrétnu službu vo Veľkej Británii vymenúva vláda.
Pre orgány miestnej správy a zdravotníctvo toto overenie vykoná buď príslušná
nadriadená auditná služba alebo iný audítor menovaný Komisiou pre audit vo Veľkej
Británii.
Kontrola stavu zásob
Okrem zákonom nariadenej povinnosti viesť evidenciu zásob, pre potreby účinného
manažmentu treba mať prehľad o stave zásob v záujme zabezpečenia hladkého
chodu organizácie.
Kontrola stavu zásob znamená:
•

vypracovanie plánu nákupu zásob, miesto ich uskladnenia a použitia v rámci
podniku alebo ich použitie formou predaja;
• vedieť, či sa plán plní alebo nie;
• prijatie opatrení na nápravu všetkých neplánovaných javov alebo situácií.
Z druhého bodu vyplýva potreba vedieť, kde sa zásoby nachádzajú, v akom
množstve a v akej kvalite.
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Systém a potrebná evidencia pre kontrolné účely sa môžu veľmi líšiť, v závislosti od
veľkosti a charakteru organizácie. V súvislosti s týmto bodom si treba len predstaviť,
aké zásoby potrebuje napríklad nemocnica a aké bytový podnik.
Doteraz sme sa zaoberali kontrolou stavu zásob vychádzajúc z potreby manažovania
organizácie. Fyzické a bezpečnostné aspekty kontroly stavu zásob si všimneme
v ďalšom texte. Ide totiž práve o koncepciu, ktorá sa viac zameriava na hodnotu, než
na objem zásob.
Manažment zásob sa týka v podstate správnej vyváženosti medzi dostatočným
množstvom zásob na splnenie požiadaviek prevádzky a minimalizáciou rizika
a nákladov na držanie týchto zásob. K tomu patrí:
•
•

identifikovanie operácií (prevádzky) a existujúcej potreby udržiavania zásob,
revízia týchto operácií z hľadiska zníženia stavu zásob, s prihliadnutím na potrebu
ich zabezpečenia,
• identifikovanie množstva a termínu doplnenia zásob a najefektívnejšieho spôsobu
ich skladovania a dodávok,
• identifikovanie a minimalizovanie nákladov na skladovanie.
Koncepcia nevyhnutného množstva zásob je veľmi dôležitá. Ide o také zásoby, ktoré
sú potrebné ako záruka, že sa organizácia neocitne bez nevyhnutných zásob.
5.6

NÁKLADY NA SKLADOVANIE

Zásoby, ktoré čakajú na použitie, znamenajú viazané peniaze, ktoré sa takto nedajú
použiť na iné účely. Organizácie by sa mali starať o to, aby mali dostatočné, ale nie
nadbytočné zásoby. To znamená, že treba zistiť a prihliadať na náklady udržiavania
stavu rôznych druhov zásob.
Dodávatelia často ponúkajú množstevné zľavy zdôrazňovaním ekonomickej
výhodnosti dodávok väčšieho množstva. Ich zákazníci však musia zvažovať úspory
na nákupnej cene a porovnať ich s viazaním väčšieho množstva tým viazaného
kapitálu v dôsledku nadmerných zásob. Musia tiež prihliadať na možné zastarávanie,
poistné náklady alebo náklady spojené s využívaním skladovacieho priestoru.
V súvislosti so skladovaním poznáme dva druhy nákladov.
spojené s objednávaním, medzi ktoré patria administratívne
doprava a nákup; druhým skladovacie náklady, ktoré sa
poistenia, zabezpečenia a finančných nákladov, ako sú úroky
použité na financovanie nákupu zásob.

Prvým sú náklady
práce, manipulácia,
týkajú skladovania,
na úvery, ktoré boli

Tieto dva druhy nákladov majú vzájomne inverzný vzťah. Ak sa objednáva menej
často, potom sa minimalizujú náklady na objednávku, čo bude znamenať menej
veľkých objednávok a zvýšené skladovacie náklady. Kľúčom k manažmentu zásob
je potreba identifikovať bod, v ktorom sa tieto náklady vyrovnávajú. V tomto bode sú
celkové náklady minimálne. (graf 5.6).
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Graf 5.6

preklad – 1. stĺpec: Náklady
TAC: celkové ročné náklady
2. stĺpec:

TAC
skladovacie náklady
objednávacie náklady
zásoby

V tejto kapitole sa naučíte ako si vypočítať optimálne skladové zásoby pomocou
dvoch klasických modelov na kontrolu stavu zásob:

• deterministický model – ekonomický prístup k modelovaniu veľkosti objednávky
ALEBO veľkosť objednávky na základe ekonomickej efektívnosti?
(Economic order quantity EOQ); a

•

stochastický (pravdepodobnostný) model
doobjednávkou (reorder level model ROL).

-

modelovanie

množstva

pred

Kvôli správnemu pochopeniu prvý model vychádza z jednoduchého domáceho
príkladu. Dá sa však predstaviť jeho použitie aj v nasledujúcich situáciách:
•
•
•
•

zásoby chirurgického materiálu v nemocnici
chemikálie pre údržbu bazénov v rekreačnom stredisku
školské potreby
čistiace potreby v spoločenskom dome (stredisku).
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5.7
EKONOMICKÝ PRÍSTUP K MODELOVANIU OPTIMÁLNEJ VEĽKOSTI
OBJEDNÁVKY (EOQ)
Ekonomický prístup k modelovaniu optimálnej veľkosti objednávky (Economic order
quantity EOQ) sa môže použiť na určenie optimálnej veľkosti objednávky, ktorou sa
minimalizujú náklady na objednávanie a skladovanie zásob.
Tento model vyvažuje dva protikladné náklady.
•
•

Ročné náklady na skladovanie.
Ročné náklady na objednávanie – administratívne aj dodávkové.

Tento model má klady aj zápory. Vychádza z viacerých predpokladov, a to:
•
•
•
•
•
•

zo známej potreby daných položiek zásob
spotreba má trvalý charakter z hľadiska času a teda ide o lineárnu funkciu
nedochádza k výkyvom vo veľkosti objednávok
objednávacia jednotková cena položky sa dá pokladať za konštantnú
ostatné premenné faktory sú z hľadiska času stabilizované
doplnenie zásob sa stane naliehavým vtedy, keď je stav zásob nulový.

Používame len dva druhy nákladov: náklady na skladovanie a objednávanie.
Vzorec pre veľkosť objednávky na základe ekonomickej efektívnosti EOQ znie takto:

EOQ =

2 CD ÷ H

kde
C = náklady na objednávanie
D = počet jednotiek použitých počas roka (dopyt)
H = skladovacie náklady na jednotku za rok
Keď to vypočítame, môžeme zistiť koľko objednávok treba urobiť, ako často a
celkové náklady na proces manažmentu zásob.
Počet ročných objednávok sa dá vypočítať ak vydelíme ročnú spotrebu veľkosťou
objednávky na základe ekonomickej efektívnosti - EOQ. Treba však vedieť, že pri
výpočte ročných objednávok nedostaneme vždy celé číslo – výsledný údaj
predstavuje priemerný počet objednávok za jeden rok.
Celkové ročné náklady (Total Annual Cost – TAC) predstavujú celkové náklady na
objednávanie, aj na skladovanie.
Objednávacie náklady sa vypočítajú vynásobením počtu ročných objednávok
nákladmi na jednu objednávku.
Ročné náklady na skladovanie sa vypočítajú z priemerných nákladov na skladovanie
a vypočítavajú sa ako násobok priemerných skladových položiek a celkových
ročných nákladov na skladovanie jednej položky.
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Jednoduchý príklad
Osoba žijúca vo vzdialenej vidieckej oblasti každé dva týždne cestuje do
supermarketu na nákup potravín. Vždy nakúpi za nákupný vozík za približne 100 £.
Odhaduje, že celkové cestovné náklady na jeden nákup (bez zarátania strateného
času) asi 3 £. Pri platbe za nákup si vyberá hotovosť z účtu, ktorý je úročený 6%
pred zdanením.
Oplatilo by sa chodiť nakupovať menej často a robiť väčší nákup?
Za predpokladu, že bude nakupovať rovnaký počet nákupných vozíkov po celý rok,
vypočítajte možnú ročnú úsporu.
Výpočet nákladov
Treba zvažovať tieto dve veci:
• cestovné náklady
• strata na úrokoch za vybraté peniaze na financovanie nákupu pred jeho
spotrebou (náklady na skladovanie).
Celkové ročné náklady na cestovanie (26 ciest) 26 x 3 = 78 £.
Nákup v množstve jedného nákupného vozíka za 100 £ sú peniaze „investované“ do
tovaru. Na konci druhého týždňa, keď sa zásoby spotrebujú, má investícia nulovú
hodnotu. Priemerná hodnota skladových zásob je teda polovička obsahu jedného
nákupného vozíka v hodnote 50£.
Teraz si vypočítajme, aký veľký úrok by narástol na túto sumu za jeden rok pri jej
investovaní:
0,5 obsahu nákupného vozíka x cena jedného nákupu x úroky.
V uvedenom príklade teda máme dva druhy špecifických nákladov.
Všeobecne sa však náklady delia na štyri druhy:
•
•
•
•

skladovanie
obstarávanie
spotreba
cena samotných zásob.

Cvičenie 5.7.1
Vypočítajte úsporu úrokov za rok v uvedenom príklade.

Odporúčanie
Vyšli vám 3 £?
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Vypočítali sme to takto: 0,5(1) x 100 £ x 6% = 3 £.
Tieto 3 £ tvoria skutočné skladovacie náklady za jeden rok. Predstavujú náklady na
skladovanie zásob, oproti neskladovaniu žiadnych zásob a nakupovaniu každej
jednotlivej položky vtedy, keď ju daná osoba potrebuje. To by bolo veľmi nepraktické.
Teraz pridajme náklady na cestovanie k nákladom za skladovanie, aby sme dospeli
k celkovým ročným nákladom (Total Annual Cost TAC), čo v tomto prípade bude: 78
£ + 3 £ = 81 £.

Cvičenie 5.7.2
Vypočítajte náklady tým istým spôsobom, ale za predpokladu, že cestu podnikne raz
za štyri týždne a vždy nakúpi tovar za dva plné nákupné vozíky.
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Odporúčanie
Výpočet má tri fázy:
•
•
•

ročné cestovné náklady: 13 ciest x 3 £ = 39 £
skladovacie náklady: 0,5(2) x 100 £ x 6% = 6 £
TAC:
39 + 6 = 45 £.

Z tohto výpočtu je zrejmé, že pri nákupoch v supermarkete raz za štyri týždne by sa
dosiahla ročná úspora 81 – 45 = 36 £.
Zovšeobecnenie tohto modelu
Na základe príkladu možno vytvoriť univerzálny model nákladov.
•

Počet obsahov nákupných vozíkov nakúpených naraz je q („dávka“ alebo „veľkosť
objednávky“)
• Priemerný stav zásob je 1/2q (v ďalšom: 0,5q)
• Potrebný počet dávok za jeden rok je 26/q.
TAC (celkové ročné náklady) na tovar: 0,5q x (100 x 0,6) + (3 x 26/q).
Zjednodušene to možno napísať ako 3q + 78/q. Znamená to, že cena tovaru
(nákupu) je 3q a cestovné náklady 78 : q.
Na grafe vidieť vzťah medzi počtom obsahu nákupných vozíkov (q) a nákladmi:
Vzťah medzi počtom obsahu nákupných vozíkov a nákladmi

X= ekonomické množstvo objednávky
q= Počet obsahov nákupných vozíkov
Zdroj: Townsend, 1993a, s. 3, graf 1.
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Preklad: text vľavo náklady; vpravo – TAC, náklady na skladovanie (3/q),
cestovné náklady (78/q), počet obsahov nákupných vozíkov.
Cvičenie 5.7.3
Preštudujte si tento graf a nájdite najvhodnejšiu odpoveď na každú z týchto otázok:
1. Čo rastie priamo úmerne s veľkosťou objednávok?
•
•
•
•

Celkové ročné náklady (Total Annual Cost – TAC).
Cena tovaru (nákupu)
Spotreba
Cestovné náklady

2. Celkové ročné náklady (Total Annual Cost – TAC). bude klesať dovtedy, kým sa
dosiahne taký počet objednávok, že:
•
•
•

cestovné náklady budú najnižšie
cestovné náklady sa vyrovnajú cene tovaru
cena tovaru bude najnižšia.

3. So znižovaním počtu objednávok rastie
•
•

jednotková cena jednej položky
Celkové ročné náklady (Total Annual Cost – TAC).cestovné náklady.

4. Čo dostaneme po spočítaní cestovných a skladovacích nákladov?
•

veľkosť objednávky na základe ekonomickej efektívnosti (Economic order
quantity - EOQ)
• Celkové ročné náklady (Total Annual Cost – TAC).
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1. Správna odpoveď je: cena tovaru. TAC klesá a po dosiahnutí istého minimálneho
bodu potom rastie, spotreba v grafe nie je uvedená a cestovné náklady klesajú
v závislosti od zvyšovania objednaných dávok, pretože sa cestuje menej.
2. Správna odpoveď je: cestovné náklady sa vyrovnajú cene tovaru. Cestovné
náklady dosiahnu najnižší bod vtedy, keď q, objednávka dávky, je najvyššia, ale
vysoká cena nákupu anuluje úsporu.
3. Čím nižšia je objednaná dávka, tým vyššie sú cestovné náklady – to sú úspory
vyplývajúce z veľkých sérií. Náklady na nákup jedinej položky sú také isté ako
náklady na nákup šiestich.
4. TAC získame spočítaním cestovných nákladov a ceny tovaru, pretože to tvorí
ročné náklady.
Znižovanie celkových ročných nákladov
Ako sme videli, TAC dosiahne minimum vtedy, keď sa cestovné náklady vyrovnajú
s cenou tovaru. Je to bod X na predchádzajúcom grafe. TAC sú minimálne, keď
3q = 78/q
Z toho možno matematicky vypočítať hodnotu q v bode X.
Dosadíme:
q2 = 78/3
q = √78/3
Toto je hodnota X pre 5,1 obsahov nákupných vozíkov.
Cvičenie 5.7.4
Vypočítajte TAC pre 5,1 obsahov nákupných vozíkov.
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Výsledok by mal byť 30,60 £, ktorý bol vypočítaný dosadením q do rovnice pre TAC.
TAC = 3 q + 78/q
Ak q = 5,1, potom TAC = 3 (5,1) + 78/5,1 = 15,3 + 15,3 = 30,60 £/rok.
Pri porovnaní s optimálnym počtom objednávok dávok v pôvodnej situácii vidíme, že
možno dosiahnuť maximálnu úsporu 81,00 – 30,60 = 50,40 £.
Kolísanie nákladov
Všetky uvedené výsledky vychádzajú z predpokladu pevných cien a úrokov. Je však
možné do vzorca dosadiť akékoľvek zmenené cenu nákupu alebo cestovných
nákladov a tým aj ich vplyv na TAC.
Ak napríklad dôjde k zmenne úrokovej sadzby zo 6% na 4%, potom sa sklon krivky
ceny nákupu zmenší, z čoho vyplýva, že pre každé objednané množstvo sa znížia
skladovacie náklady. Znamená to, že priesečník cestovných a skladovacích nákladov
v grafe sa posunie ďalej doprava (k vyššiemu množstvu objednaných dávok), pretože
teraz bude z hľadiska nákladov výhodnejšie mať väčšie množstvo tovaru na sklade.
Cvičenie 5.7.5
Predpokladajme, že úroky klesli na 4% a cestovné náklady vzrástli na 4 £ na každú
cestu. Vypočítajte nové optimálne množstvo objednaných dávok.
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Vráťte sa späť k pôvodnému výpočtu TAC a dosaďte nové hodnoty pre úrokovú
sadzbu a cestovné náklady.
Pôvodný vzorec bol:
TAC = 0,5q x (100 x 0,06) + (3 x 26/q).
Po dosadení nových hodnôt dostaneme:
Nové TAC = 0,5q x (100 x 0.04) + (4 x 26/q) = 0,5q x 4 + 104/q
Nové TAC = 2q + 104/q
Optimálnu hodnotu q dosiahneme v priesečníku obidvoch nákladových kriviek. Bude
to tam, kde:
2q = 104/q
q2 = 104/2
q = √52
q = 7,2
Z tohto jednoduchého príkladu možno ďalej odvodiť riešenie situácie, keď optimálna
dávka objednávky sa už nevojde do jedného nákupného vozíka a bude potrebné
odhadnúť náklady za použitie nákladného auta, ktoré síce budú oveľa vyššie, ale na
druhej strane odvezú väčšie množstvo tovaru.
Dá sa vytvoriť nová, alternatívna krivka cestovných nákladov pre nákladné auto, čo
umožní vypočítať novú optimálnu dávku objednávky.
Cvičenie 5.7.6
Predpokladajme, že položka v hodnote 50 £ zaberie plochu 1 m2 a jej poistenie bude
ročne stáť 2 £. Náklady na kapitál predstavujú ročne 6% a ročný prenájom 4 £ za
1m2.
Vypočítajte ročné náklady na skladovanie na jednu jednotku.
Predpokladajme, že ročná potreba je 50 jednotiek a náklady na objednávku jedného
kusa predstavujú 1,50 £. Vypočítajte EOQ podľa vzorca q = √ 2CD : H.
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Ročné náklady na skladovanie jedného kusa dosiahnu 11 £, čo sa vypočítalo takto:
Kapitálové náklady + nájomné + poistenie =
(50 x 6%) + (1,5 x 4) + 2 = 3 + 6 + 2 = 11 £/kus.
Na tento výpočet neexistuje osobitný vzorec. Treba len porátať všetky náklady na
skladovanie zásob.
EOQ je 3,69, čo možno zaokrúhliť na 4,l pretože v tomto prípade sa obstaraná
položka nedá rozdeliť. Hodnota sa vypočíta takto:
C = 1,50 £, D = 50, H = 11 £.
Dosadíme do vzorca q = √2CD : H,
q = √ [2 x 1,5 x 50]/11)
q = √13,64
q = 3,69
Ako sme už uviedli, túto položku nemožno rozdeliť, takže q zaokrúhlime smerom
hore na 4.
Ako pokračovanie cvičenia môžete vyrátať aj TAC pre objednávku tejto dávky.
TAC = 2 x náklady + 4 x náklady na objednávky
= 22 £ + 6 £ = 28 £
Model EOQ s množstevnými zľavami
Existuje možnosť získať rabat na hromadnú objednávku, čo vnáša nový prvok.
Komerční dodávatelia často ponúkajú množstevný rabat, aby znížili náklady na
vybavovanie objednávok a zabezpečili hladký chod podniku, ktorý by pri malých
objemoch viacerých objednávok mohol byť narušený.
Tento model tiež vychádza z TAC, ale sú v ňom zahrnuté aj obstarávacie náklady.
TAC = ročné skladovacie náklady
+ ročné náklady na objednávky
+ ročné obstarávacie náklady
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Príklad
Predpokladajme, že dodávateľ účtuje 3 £ za jednotku za objednávku menšieho
množstva ako 500 ks, a 2,85 £ pri objednaní 500 a viac kusov. Predpokladajme, že
ročná potreba pre túto položku dosahuje 1000 ks, ročné náklady na skladovanie
dosahujú na jednu jednotku 30% jej hodnoty a náklady na objednávku jednej dávky
predstavujú 50 £.
Pre q ≥ 500
TAC = (0,5 x 0,3 x 2,85q) + 50 x 1000/q + (1000 x 2,85)

(A)

Pre q < 500
TAC = (0,5 x 0,3 x 3q) + 50 x 1000/q + (1000 x 3)

(B)

EOQ sa teda dá vypočítať podľa vzorca q = √2CD : H.
Jeho pomocou vypočítajte EOQ pre nižšiu cenu:
C = 50 £,
D = 1000,
H = 0,3 x 2,85
q = √([2 x 50 x 1000] : [0,3 x 2,85]) = 342
Skontrolujte si to pomocou kalkulačky.
Ale pozor, je tu malý háčik! EOQ je síce 342, ale minimálna objednávka na to, aby sa
kvalifikovala na rabat, je 500. Otázkou teraz je, či sa oplatí objednať si 500 ks.
Dosadíme do hornej rovnice (A) q = 50 a dostaneme
TAC = (0,5 x 0,3 x 2,85 x 500) + (50 x 1000/500) + (1000 x 2,85)
= 214 + 100 + 2850
= 3,164 £.
Teraz si to porovnajte s nákladmi na objednávku menšiu než 500 ks , ale za cenu 3 £
za jednu položku.
Cvičenie 5.7.7
Podľa vzorca q = √2CD : H vypočítajte:
•
•

EOQ pri cene 3 £ za kus
TAC tohto množstva.
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EOQ sa rovná 333. TAC pre 333 ks pri cene 3 £/ks je 3 300 £.
EOQ sa vypočíta podľa daného vzorca, keď:
C = 50;

D = 1000;

H = 30% z 3 , t.j. = 0,90

q = √([2 x 50 x 1000] / 0,9) = 333
TAC pre 333 ks sa vypočíta takto:
(0,5 x 0,3 x 3 x 333) + (50 x 1000/333) + (1000 x 3)
= 150 + 150 + 3000
= 3 300 £.
Všimnite si, že pri tomto EOQ sa ročné náklady na skladovanie rovnajú ročným
nákladom na objednávanie.
Pri porovnaní týchto cien za objednávku 500 vidieť, že kombinácia nákladov na
skladovanie a objednávky pre 333 je 300 £ a pre 500 314 £. Lenže tu treba vziať do
úvahy iné cenové relácie.
TAC pre 500 ks je 3 164 £, čo je menej ako TAC pre 333 ks v cene 3 300 £. Pri
objednávkach v množstve 500 ks je úspora
3 300 £ - 3 164 £ = 136 £.
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Cvičenie 5.7.8
Všeobecný prístup k kvantitatívnemu diskontnému modelu možno zhrnúť do
viacerých krokov. Aby sa videlo, nakoľko ste pochopili postup, usporiadajte tu
uvedené kroky tak, aby boli v správnom poradí.

Krok ____

Nájdite ďalšiu najnižšiu cenu. Zase zistite EOQ a ak táto cena vyhovuje,
porovnajte TAC pre toto EOQ s TAC v predchádzajúcom kroku, potom
zvoľte nižšiu hodnotu. Inak choďte na: ______

Krok ____

Najprv sa pozrite na najnižšiu cenu. Nájdite pre ňu EOQ a ak vyhovuje,
potom je najnižšia cena optimálna. Inak choďte na: ______

Krok ____

Pokračujte takto dovtedy, kým buď nenájdete také EOQ, ktoré je
prijateľné pre konkrétnu cenu, alebo kým ste všetky ceny neporovnali.
Napokon porovnajte všetky TAC a vyberte najlepšiu hodnotu.

Krok ____

Vypočítajte TAC pre minimálne objednávacie množstvo potrebné na
získanie kvalifikácie pre najnižšiu cenu, vrátane ročnej ceny položiek.

Krok ____

Vypočítajte TAC pre minimálne objednávacie množstvo potrebné na
získanie kvalifikácie na druhú najnižšiu cenu.
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Dosť sa v tomto prípade muselo premýšľať. Správne poradie je:

Krok 1

Najprv sa pozrite na najnižšiu cenu. Nájdite pre ňu EOQ a ak vyhovuje,
potom je najnižšia cena optimálna. Inak choďte na:

Krok 2

Vypočítajte TAC pre minimálne objednávacie množstvo potrebné na
získanie kvalifikácie pre najnižšiu cenu, vrátane ročnej ceny položiek.

Krok 3

Nájdite ďalšiu najnižšiu cenu. Zase zistite EOQ a ak táto cena vyhovuje,
porovnajte TAC pre toto EOQ s TAC v predchádzajúcom kroku, potom
zvoľte nižšiu hodnotu. Inak choďte na:

Krok 4

Vypočítajte TAC pre minimálne objednávacie množstvo potrebné na
získanie kvalifikácie na druhú najnižšiu cenu.

Krok 5

Pokračujte takto dovtedy, kým buď nenájdete také EOQ, ktoré je
prijateľné pre konkrétnu cenu, alebo kým ste všetky ceny neporovnali.
Napokon porovnajte všetky TAC a vyberte najlepšiu hodnotu.

Problémy s EOQ
Ako ste už určite zbadali, s EOQ sú isté problémy. Model predpokladá stály dopyt pre
položky zásob, ako aj to, že zásoby môžu dosiahnuť nulový stav bez akýchkoľvek
negatívnych následkov a že medzi objednávkou a jej vybavením nie je nijaká
prestávka. Ani jeden z týchto predpokladov vonkoncom nie je reálny.
5.8
MODELOVANIE MNOŽSTVA PRED DOOBJEDNÁVKOU (Reorder level
model ROL)
Model EOQ vychádza z predpokladu stáleho dopytu, teda ideálu, ktorý je často
nerealistický. Mnohé organizácie objednávajú tovar v pevných pravidelných
intervaloch, ako napríklad každý týždeň v stredu, pričom je pravidlom, že sa
objednávajú množstvá, ktoré udržiavajú zásoby na vopred stanovenej úrovni. Toto sa
nazýva periodickým revíznym systémom.
Periodický revízny systém nepotrebuje neustálu dennú kontrolu zásob a ak sa
viaceré položky objednávajú od toho istého dodávateľa, umožňuje väčšie
objednávky.
Systém na základe presne stanoveného množstva zásob na sklade, ktoré je
východiskom – bodom pre novú doobjednávku ((Reorder level model ROL) je však
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oveľa efektívnejší z hľadiska kontroly stavu tých zásob, ktoré sa sledujú individuálne.
Opiera sa o dve množstvá:
• o kvantitu ekonomickej dávky
• o výšku zásob, ktorá indikuje potrebu doobjednávky.
Kvantitatívna dávka sa vyratúva tak, aby znížila na minimum kombinované náklady
spojené s objednávaním a skladovaním, ako sme to preberali v časti 3. Kvantitatívna
dávka sa spúšťa nie vtedy, keď zásoby klesnú na nulu, ako v prípade EOQ, ale vždy
vtedy, keď klesnú na alebo pod vopred stanovenú úroveň, ktorá sa nazýva
množstvom indikujúcim potrebu doobjednávky (ROL).
Tento model vychádza z EOQ a aplikuje ideu minimálnej úrovne zásob, ktorá sa
dosiahne pred spustením doobjednávky, t. j. keď zásoby poklesnú na alebo pod
určitú úroveň, odošle sa objednávka.
ROL závisí od dvoch hľadísk:
•
•

od doby prípravy dodávky
od očakávaného dopytu počas prípravy dodávky a rezervnej zásoby. Rezervné
(alebo vyrovnávacie) zásoby predstavujú rizikové ustanovenie podľa vlastnej
úvahy, na ochranu proti negatívnym dôsledkom vyčerpania zásob.

V extrémnom prípade, kedy prípravný čas dodávky bol nulový, potom by aj množstvo
zásob indikujúce potrebu doobjednávky mohlo byť nulové. V jednoduchých
prípadoch s pevnou dobou prípravy dodávky a stálymi požiadavkami (dopytom),
ROL sa vypočíta ako:
ROL = doba prípravy dodávky x dopyt.
Vo väčšine prípadov ROL vychádza z predpokladanej doby prípravy dodávky
a predpokladaného dopytu, s istou toleranciou pre rezervné alebo vyrovnávacie
zásoby:
ROL = (predpokladaná doba prípravy dodávky x predpokladaný dopyt na
jednotku doby prípravy) + rezervné zásoby.
Takýto je typický graf stavu zásob:
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Cvičenie 5.8.1
Pozorne si preštudujte graf a pokúste sa identifikovať položky A až H. Použite čistý
papier a odkopírujte si graf. Položky sú tieto:
•
•
•
•
•

množstvo zásob indikujúce potrebu doobjednávky
doba prípravy dodávky
objednané množstvo
zásoby vyčerpané
odoslanie objednávky.

(Upozornenie: niektoré položky sa môžu vyskytnúť viac ako jedenkrát.)
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Označené symboly v grafe sú tieto položky:
A.

Množstvo zásob indikujúce potrebu doobjednávky – ostáva konštantné; keď
zásoby klesnú na túto úroveň, treba ich objednať.

B.

Odoslaná objednávka – v tomto bode zásoby klesli na úroveň doobjednania.

C.

Doba prípravy dodávky – časový úsek, ktorý je potrebný na dodanie
objednávky; od doby odoslania objednávky po jej vybavenie. Treba mať na
zreteli, že počas tejto doby dochádza k poklesu zásob.

D.

Veľkosť (kvantita) objednávky – po vybavení objednávky sa skladové zásoby
zvýšia o výšku vybavenej objednávky.

E.

Odoslanie objednávky – ako v prípade B.

F.

Doba prípravy objednávky – ako v prípade C.

G.

Vyčerpané zásoby – v tomto prípade sa zásoby vypredali pred vybavením
objednávky.

H.

Veľkosť objednávky – ako v prípade D.

Model, ktorý závisí od poznania a istoty je známy ako deterministický model a odráža
klasický prístup k manažmentu zásob. Akonáhle pripustíme, že v niečom nemáme
istotu a vedomosti o tom, čo by sa malo stať, potom sa musíme zabezpečiť
rezervnými zásobami. Kľúčovým prvkom, ktorý zvyšuje neistotu, je dopyt po
zásobách, ktoré majú charakter náhodilej premennej. Tu je dôležité nájsť kompromis
medzi hrozbou vyčerpania zásob a investovaním príliš veľkých zdrojov do
skladovania.
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Cvičenie 12.8.2
Firma Stormy Archer PLC (public limited company – verejná spoločnosť s ručením
obmedzeným) vyrába bicykle a marketingové oddelenie odhaduje, že bude stály
mesačný dopyt po 3000 kusoch. Na všetky bicykle sa montuje spodný držiak na
pumpu, ktorý firma nakupuje od dodávateľa po 30 £ za kus. Tento montážny prvok
má dodaciu lehotu 5 pracovných dní odo dňa objednávky po jej vybavenie. Náklady
na objednávku predstavujú 10 £ za každú objednávku a skladovacie náklady
predstavujú 10% hodnoty držiaka na pumpu za rok. Firma nemá nijaké rezervné
zásoby a každý mesiac má 20 pracovných dní.
Vašou úlohou je:
(i)
•
•
•

Vypočítať pre komponenty na spodný držiak na pumpu::
EOQ
Počet objednávok potrebných počas jedného roka
Celkové náklady na objednanie a skladovanie súčiastok za jeden rok.

(ii)

Predpokladajme, že neexistujú nijaké rezervné zásoby a teraz je na sklade
900 kusov držiakov, kedy treba odoslať nasledujúcu objednávku?

(iii)

Predebatujte problémy, ktoré táto firma bude mať pri praktickom aplikovaní
modelov manažmentu zásob.
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Spätná väzba
(i)

EOQ =
490 ks

√2CD : H = √(2 x 36,000x 10 £)/ 3 £ = 489,89 zaokrúhlene

Počet ročných objednávok
=
74

36,000
490

Náklady na objednávky
740 £

36,000 x 10 £

=

490
Skladovacie náklady

490 x 3 £
2

=

735 £

CELKOVÉ NÁKLADY = 1,475 £

(ii)

počet ks na pracovný deň = 36 000 = 150 ks/deň
240
900 ks na sklade predstavuje zásoby na 6 dní
Keďže dodacia lehota je päťdňová, objednávku treba poslať zajtra.

(iii)

Predpokladá sa, že náklady na objednávky a skladovanie sú konštantné –
nemusí to byť v praxi pravda, ale ťažko sa presnejšie odhadujú.
•

Ročný predaj nebude pravidelný. Napríklad sezónny dopyt po bicykloch
okolo Vianoc a v lete. Skladová rezerva by preto mala zmysel.
• Nákupná cena môže klesnúť pri nákupe väčšieho množstva alebo väčších
množstiev.
• Dodrží dodávateľ 5-dňovú dodaciu lehotu?
5.9

INVENTARIZÁCIA

Pri manažmente zásob je nevyhnutné zaoberať sa aj otázkou počítania alebo
kontroly (overovania) zásob, kontroly kde sa nachádzajú, v akom množstve a v akých
podmienkach. Spôsoby sú rôzne podľa charakteru zásob a organizácie. Siahajú od
nepretržitej kontroly stavu zásob, cez ich periodickú kontrolu, ktorá sa pritom môže
konať aj len raz do roka.
Priebežná evidencia zásob
Príklady priebežnej evidencie:
•

Kontrola na mieste predaja a podobné automatické alebo manuálne ovládané
systémy kontroly pohybu zásob.
• Suroviny, súčiastky alebo iné záznamy na kartotéke alebo v databáze.
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•

Záznamy o výrobných alebo kontraktných nákladoch v integrovanom účtovnom
systéme alebo v osobitnom nákladovom systéme.

Priebežná evidencia by mohla byť veľmi nákladná a nemusí nevyhnutne všade
vyhovieť alebo byť potrebná. Hodí sa najmä tam, kde skladové zásoby tvoria
nákladné položky, alebo také, ktoré majú z hľadiska výkonov organizácie kritický
význam – napríklad: zásoby liekov v nemocnici, kde sa na evidenciu požíva systém
čiarových kódov. Pri výdaji tovaru zo skladu prechádzajú čiarové kódy, podobné tým,
ktoré sa používajú v supermarketoch, cez čítacie zariadenie a v počítači sa
automaticky upravuje stav skladových zásob a záznamy v konkrétnych oddeleniach
a dokonca aj u jednotlivých pacientov.
Periodické inventúry
Inventúry sa môžu vykonávať v pravidelných intervaloch. Ich úlohou je ubezpečiť sa
o stave zásob alebo skontrolovať ich fyzickú existenciu a stav a porovnať ich so
záznamami. Rutina fyzickej kontroly – pravidelnej alebo náhodnej – je jedným
z hlavných nástrojov internej kontroly, osobitne tam, kde sa skladujú mimoriadne
cenné položky, alebo u ktorých hrozí ich zneužitie, prípadne krádež.
Pravidelnosť a stupeň potrebnej dôkladnosti sa musí posúdiť na manažérskej úrovni.
Pri rozhodovaní sa vychádza z porovnania nákladov na údržbu systému s výhodami,
ktoré z kontroly vyplynú pre organizáciu. Ak sú hodnota skladových zásob a riziko
strát nízke, postačí jednoduchá každoročná inventúra a neoplatí sa aplikovať nejaké
nákladné systému evidencie. Vo verejnej správe sa o spôsobe inventúry rozhoduje
v debate s externým audítorom. Pri rozhodovaní vo Veľkej Británii sa potom prihliada
na závažnosť, riziká a náklady.
Inventarizácia
Podstatou každej inventúry je zostavenie kompletného a presného zoznamu
skladových zásob ku dňu súvahy. Ak sa inventarizácia robí na základe povinnosti
podávať hlásenie, potom sa musí robiť čo najbližšie k dátumu uzávierky súvahy
a musí byť v súlade s príslušnými účtovnými normami. Pohyb skladových zásob pred
a po tomto dátume sa len veľmi ťažko dá sledovať.
V praxi musí inventarizácia byť podrobná a vopred naplánovaná a overiteľná
externým audítorom. Jej realizácia teda musí byť riadne zdokumentovaná, aby sa
zabránilo možnostiam chýb, omylov, za ktoré sa neručí a viacnásobného zarátania
tej istej položky, ako aj podvodom.
Hlavným motívom prípravy kontroly však musí byť to, aby z hľadiska prevádzky mala
zmysel.
Nepresné informácie o stave zásob by mohli viesť k nebezpečnej špirále chýb.
Nepresné informácie o zásobách môžu spôsobiť ďalšie problémy.
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Paretov princíp
Prevažujúcim faktorom rozhodovania o vhodnom mechanizme kontroly je hodnota
daných zásob. Paretov princíp tvrdí, že
všeobecne platí, že 80% hodnoty tvorí 20% položiek.
Z toho vyplýva, že vhodné kontrolné mechanizmy možno dosiahnuť aj bez veľmi
detailnej kontroly všetkých položiek, ktoré organizácia používa.
Pre ilustráciu sa pozrime napríklad na kontrolu množstva nafty a slaného piesku,
používaného odborom údržby ciest. Je potrebné ich kontrolovať rovnako presne?
Samozrejme, že nie. Starostlivejšie sa skontroluje množstvo nafty, pretože má vyššiu
jednotkovú hodnotu a viac sa kradne.
5.10 MODERNÉ METÓDY MANAŽEMENTU INVENTARIZÁCIE
V tejto časti je veľmi stručný prehľad moderných prístupov k zvyšovaniu efektívnosti
podniku, ktoré majú značný dopad na manažment inventarizácie v organizácii.
V záujme udržania konkurencieschopnosti aj s ohľadom na zahraničné trhy, začali
mnohí priemyselníci v 80-tych rokoch s prístupom „totálnej kvality“ vo svojich
podnikoch.
Manažment kvality (TQM)
Totálna kvalita (TQ) je definovaná takto:
TQ opisuje stav organizácie, v ktorej všetky aktivity všetkých funkcií sú vypracované
a realizované tak, aby plnili všetky požiadavky externých zákazníkov, pri súčasnom
znižovaní interného času a nákladov a zlepšovaní atmosféry na pracovisku.
(Dan Ciampa, 1992, Total Quality, citované Grayom, 1993, s. 2)
Orientácia na kvalitu ovplyvnila aj spôsob nazerania na vlastnú prácu organizácií
verejnej služby vo Veľkej Británii. V celej krajine sa vo väčšej alebo menšej miere v
zdravotníctve a v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom používa
manažment kvality (TQM) a materiálu.
Príkladom toho je skladovanie materiálu, potrebného na zašívanie rán, priamo na
operačných sálach.
Po dohode s konzultantmi o najlepšom využívaní sa dosiahli významné úspory
u veľkého množstva skladovaného materiálu, s nasledujúcou redukciou skladovacích
nákladov, a k efektívnejšiemu obstarávaniu materiálov menej častým nákupom
väčšieho množstva.
Národná zdravotnícka služba vo Veľkej Británii upúšťa od veľkých skladových zásob
v ústredných skladoch a tieto zásoby sa priamo posielajú do nemocníc v menších
množstvách, podľa potreby.
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V súvislosti s TQM organizácie radikálne prehodnotili výrobné procesy. Uvádzame tu
tri nové stratégie:
• Plánovanie materiálových požiadaviek (Materials requirements planning MRP1)
• Plánovanie materiálových zdrojov (Materials resource planning MRP2)
• Presné načasovanie dodávok (Just in time JIT)
Vysvetlenie jednotlivých stratégií podľa Graya je takéto:
Plánovanie materiálových požiadaviek (MRP1)
Ide o systém plánovania s využitím počítača. Začína rozpisom výroby, na základe
ktorého sa zisťuje množstvo a termíny, v ktorých sa požaduje dodávka hotových
výrobkov. Po jeho vypracovaní využije sa na naplánovanie požiadaviek na suroviny
a čiastkové zostavy v každej fáze výrobného cyklu. Zakúpené suroviny sa zmenia na
súčiastky pred vyhotovením finálneho produktu.
Plánovanie materiálových zdrojov (MRP2)
Ide o ďalšie rozvinutie plánovacieho systému MRP1 tým, že sa do systému zahrnú
všetky výrobné zdroje, vrátane plánovania strojovej kapacity a rozpisu práce.
MRP1 a MRP2 sú mechanizmami rozpisu. Týkajú sa nákupu surovín a načasovania
výroby podľa požiadaviek zákazníka na dodávky. Preto sa pri tejto stratégii znižuje
skladovanie a usmerňuje výrobné stimulovanie podľa želaní zákazníka.
Presné načasovanie dodávok Just in time (JIT)
Táto stratégie sa opiera o japonskú prax neustáleho zásobovania výrobného procesu
tovarmi v relatívne malých množstvách, pričom výroba má len minimálne alebo
vôbec žiadne skladové zásoby. Vyžaduje si to sústavu techník, ktoré zlepšujú,
zrýchľujú a robia tok výroby plynulým od dodávateľov, až po odbyt, pričom zároveň
umožňujú zvládnuť pestrejšiu výrobu.
Vzhľadom na to, že sa vychádza z krátkych dodávateľských trás, nulových porúch
a angažovanosti zamestnancov, JIT sa väčšmi hodí na opakujúce sa výrobné
systémy, akými sú výroba automobilov a počítačov.
Výrobný proces je obrátený tak, že sa riadi dopytom a upravený tak, aby umožnil
hladký tok materiálu z jednej fázy do druhej, až dovtedy, keď je hotový výrobok
pripravený na odovzdanie zákazníkovi. Účelom je nenakupovať suroviny v predstihu,
nemať prestoje a rozpracovanosť, ani veľké sklady hotových výrobkov, ktoré by
čakali, kedy sa ukáže zákazník. JIT umožňuje zamerať sa na:
•
•
•
•
•

Vylúčenie takých prác, ktoré nezvyšujú pridanú hodnotu
Nulové skladové zásoby
Nulové závady
Nulové poruchy
Stopercentné dodávky načas.
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Účelom JIT je vyrábať výrobky len vtedy, keď sú potrebné a len v požadovaných
množstvách. Na agregátoch (súčiastkach) sa nezačína pracovať dovtedy, kým nie sú
potrebné pre nasledujúcu fázu výroby. Cieľom je dosiahnuť, aby nedochádzalo
k prerušeniam a nevytvárali sa sklady.
JIT siaha nad rámec jednej organizácie, aj za terajšie vzťahy medzi dodávateľmi
a zákazníkmi. Prevláda tendencia znižovania počtu dodávateľov a uzatvárania
dlhodobých kontraktov, pričom sa však požaduje záruka rýchlych a zodpovedných
dodávok, často len v malých množstvách.
Tieto techniky vo veľkej miere závisia od dobrej kvality integrovaného systému
informačných technológií (IT). Príkladom toho sú systémy elektronických predajných
miest (electronic point-of-sale – EPOS) vo veľkých potravinárskych obchodoch, kde
sa monitoruje a kontroluje najmä pohyb rýchlo sa kaziaceho tovaru. JIT metódy sa
veľmi dobre hodia na výdaj liekov v nemocniciach pomocou systému čiarových
kódov, ako sme o tom hovorili pri kontrole zásob.
Pri uplatnení ktoréhokoľvek z týchto systémov je dôležité dosiahnuť, aby výhody zo
zníženia skladovania boli väčšie ako náklady a komplikovanosť ich fungovania.
Cvičenie 5.10.1
Premyslite si materiál o systéme JIT. Identifikujte organizáciu verejného sektora, kde
by sa mohol použiť. Urobte si poznámky ako by sa to malo dosiahnuť a premyslite si
jeho výhody. Poznamenajte si aj možné negatíva.
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Spätná väzba
Mohli ste si vybrať celú škálu rôznych organizácií a bolo by ťažké zodpovedať na
všetky modelové situácie. Niektoré z vašich záverov však mohli byť všeobecnejšie.:
Napríklad
• Služby verejného sektora sú náročné z hľadiska pracovných síl a surovinová
náročnosť, zásoby alebo rozpracovanosť sú menšie.
• Služby sú často závislé od dopytu a to znamená orientáciu na výrobu podľa
dopytu.
• Riziko súvisiace s vyčerpaním zásob by mohlo mať horšie následky než sú
finančné straty a ťažko by sa odôvodňovali. Napríklad, nedostatok niektorého
lieku v nemocnici by mohol spôsobiť stratu života.
• Môže sa stať, že bude treba reagovať na väčšie nároky zo strany verejnosti,
ktorej organizácia slúži a to bude mať za následok potrebu udržiavať zásoby.
Model poskytovania služieb sa nemusí dať naprogramovať a to by urobilo
realizáciu podstaty JIT problematickým.
Cvičenie 5.10.2
Nasledujúci zoznam (upravený z Bruncha, 1994) odôvodňuje potrebu vysokých
zásob a nízkeho stavu zásob. Rozhodnite sa a vyznačte príslušný stĺpec.
Dôvod, aby boli zásoby ..............................................

Vysoké

Nízke

1. Veľká prestávka medzi objednávkou a dodávkou tovaru
2. Neistý dopyt zo strany zákazníkov
3. Suroviny sú dodané presne vtedy, keď sú potrebné
4. Prepočítanie si vyžaduje dlhý čas
5. Vysoká kvalita vedie k nulovým závadám
6. Vo výrobe nedochádza k výpadkom
7. Všetky prevody tovaru sú spracované v reálnom čase
(vtedy, keď k ním dôjde) a sú presné
8. Zoznamy zásob sa pravidelne neudržiavajú alebo sú
nepresné, takže manažéri objednávajú viac alebo menej ako
je potrebné
9. Ceny surovín sú stabilizované v dôsledku dlhodobých
kontraktov s dodávateľmi
10. Manažéri dostávajú odmeny za minimalizáciu
priemerných jednotkových výrobných nákladov
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11. Veľké prestávky pri dodávke dokončeného tovaru
zákazníkom
12. Suroviny sú dodané presne vtedy, keď sú potrebné
13. Prepočítanie si vyžaduje dlhý čas
14. Príliš časté poruchy strojov alebo štrajky
15. Manažéri dostávajú odmeny za minimalizáciu celkových
výrobných nákladov závodu
16. Dopyt spotrebiteľov je známy s vysokou mierou istoty
17. Vzhľadom na nízku kvalitu sa vyžadujú veľké objemy
výroby
18. Dokončené výrobky sa dodávajú spotrebiteľom cez noc
19. Kvalita predajcov a harmonogram dodávok nútia vedenie
objednávať oveľa viac materiálu ako treba
20. Ochrana pred budúcim zvyšovaním cien a/alebo využitie
kvantitatívneho rabatu
21. Na predajcov je spoľahnutie, že dodajú kvalitný materiál,
v správnom množstve a načas.
22. Výrobný proces prebieha efektívne
23. Náklady na objednávanie, príjem, inšpekciu a/alebo
nastavenia sú vysoké
24. Náklady na objednávanie, príjem, inšpekciu a/alebo
nastavenia sú minimálne
Prevzaté so súhlasom z knihy Nákladové a manažérske účtovníctvo (Cost and
Management Accounting), Burch, 1994 z West Publishing Company. Všetky práva
vyhradené
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Spätná väzba
Vyznačenie odpovedí má byť také, ako je uvedené nižšie. Ak ste nedospeli
k rovnakým odpovediam, prečítajte si znovu zdôvodnenie a pozrite sa, prečo ste mu
neporozumeli.
Zdôvodnenie nízkeho stavu zásob:
Čísla: 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24
Zdôvodnenie vysokého stavu zásob:
Čísla: 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 23
Cvičenie 5.10.3
Pozrite si charakteristiky tých organizácií, ktoré si vyžadujú vysoký stav zásob
a porovnajte ich s tými, ktoré si vyžadujú nízky stav zásob.
Môžete ich dať do súvislosti s modelmi na kontrolu stavu zásob, o ktorých sme
hovorili v tejto kapitole? Ak áno, potom ako?
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Spätná väzba
Ak sa vám to podarilo, potom by vaša odpoveď mala byť asi v takomto zmysle:
Viaceré príčiny vysokých skladových zásob sú dôsledkom prístupu ku kontrole stavu
zásob podľa modelov EOQ a ROL. Tieto charakteristiky sa pokladajú viac-menej za
normu.
Charakteristiky tých organizácií, ktoré majú nízky stav zásob sa viac zhodujú
s modernými metódami kontroly stavu skladových zásob, vychádzajúcich
z manažmentu kvality.
Rozdiel medzi klasickým a moderným prístupom je v tom, že klasický postup pokladá
limity (obmedzenia) za dané a vypočítava optimálny stav skladových zásob
so zohľadnením týchto limitov. Moderné postupy (ktoré v podstate vychádzajú
z logiky) si dávajú za cieľ odstrániť obmedzenia ešte pred plánovaním stavu
skladových zásob. To umožňuje pracovať s oveľa nižším stavom zásob.
5.11 ZHRNUTIE
V tejto kapitole sme sa zaoberali na význam manažmentu zásob pri riadení
obežného kapitálu a metódami a zmyslom kontroly stavu zásob, vrátane rôznych
modelov kontroly druhov inventára, ako sú modely EOQ a ROL.
Pokračovali sme metódami a zmyslom inventarizácie a oceňovania zásob, ako aj ich
kontrolou.
V záverečnej časti sme sa zamerali na najnovšiu metodiku úspešného systému
kontroly inventára - manažment kvality (TQM), plánovaním materiálu a zdrojov
(MRP1 a MRP2) ako aj systémom JIT.
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Kapitola 6
Manažment dlžníkov a veriteľov
6.1

ÚVOD

Táto kapitola pojednáva o tvorbe politiky platieb za tovar a služby dodávané veriteľmi
a prijímania prostriedkov od dlžníkov a potrebnými krokmi manažmentu pri
uplatňovaní tejto politiky. Predpokladá znalosť metód výpočtu doby priemerných
splátok pohľadávok dlžníkov a záväzkov veriteľov? a účtovnú teóriu a prax z kapitoly
4.
Po rozbore rôznych typov pohľadávok a záväzkov v súkromnom a verejnom sektore,
sa v kapitole pokračuje podrobnosťami procesov a metód kontroly pohľadávok
a uvádzajú sa v nej príklady dobrej praxe, aplikovateľnej vo všetkých organizáciách.
Uvádzajú sa aj právne aspekty inkasovania záväzkov. V tejto časti je zmienka aj o
úlohe miestnych orgánov verejnej správy a zákonných dávkach, ktoré spravujú.
Napokon kapitola pojednáva aj o problematike určovania politiky manažmentu úverov.
6.2

CIELE

Po dokončení tejto kapitoly by ste mali vedieť
•

Vysvetliť dopad rôznych druhov politiky pohľadávok a záväzkov vo vzťahu
k obežnému kapitálu.
• Identifikovať pohľadávky a záväzky v rôznych oblastiach verejnej správy.
• Preukázať znalosti právneho rámca a environmentálneho kontextu politiky
pohľadávok a záväzkov vo verejne správe.
• Preukázať znalosť rôznych techník manažmentu pohľadávok.
6.3

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY A ICH DOPAD NA OBEŽNÝ KAPITÁL

Účinný manažment záväzkov je dôležitý, pretože zvyšuje likvidný obežný kapitál tým,
že zabezpečuje financie na bezproblémový chod organizácie. Zvyšuje efektívnosť,
bez ohľadu na sektor alebo typ prevádzky a často vytvára konkurenčné výhody.
Vysoká úroveň pohľadávok a dlhodobo nesplatené pohľadávky sú pre organizáciu
nákladné nielen z hľadiska limitovania disponibilnej finančnej hotovosti, ale aj
z hľadiska nákladov na inkasovanie dlhodobých pohľadávok.
Na druhej strane pri manažmente záväzkov je v záujme organizácie, aby zadržiavala
peňažné prostriedky čo možno najdlhšie, odkladať splátky dovtedy, kým by náklady
za odklad neprevýšili výhody zadržiavania platieb. Medzi negatíva môžu patriť
opatrenia od obmedzenia poskytnutia ďalších úverov, odloženie dodávky
zakúpených tovarov, cez riziko vytvárania problémov alebo dokonca aj bankroty
menších dodávateľov, až po náklady na právne postihy. Dodávatelia, aby donútili
svojich dlžníkov platiť načas, často ponúkajú diskontné ceny za platby v stanovenom
čase. Organizácie musia zvažovať takéto ponuky a porovnať ich s výhodami
vyplývajúcimi zo zadržiavania platby.
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Všetky zložky verejnej správy poskytujú tovar a služby a vyberajú poplatky na
základe nejakých zmluvných vzťahov. Poplatky a dávky sa môžu vyberať:
•

Na mieste poskytnutia služby
Napríklad v zábavných strediskách, v nemocničných lekárňach, reštauráciách,
galériách alebo historických pamiatkach.

•

Na úver
Napríklad od študentov za internáty a školné na inštitútoch ďalšieho a vyššieho
vzdelávania, a za niektoré lekárske zákroky

V niektorých organizáciách verejnej správy poplatky a dávky tvoria iba malú časť
príjmov. V týchto orgánoch sú najväčším zdrojom príjmov vládne dotácie, príspevky
alebo zmluvné dohody s inými orgánmi verejnej správy a sú potrebné mechanizmy
na inkasovanie splatných príspevkov.
Okrem dotácií tvoria ďalší hlavný zdroj príjmov orgánov miestnej správy vo Veľkej
Británii zákonné dávky.
Trusty Národnej zdravotníckej služby sú verejné korporácie a ako také nadobúdajú
najväčšiu časť svojich príjmov z obchodnej činnosti, t. j. z kontraktov, ktoré uzavreli.
Ako zistíte, rôzne organizácie verejnej správy majú rôzne druhy pohľadávok
a záväzkov, čo si vyžaduje rôzny druh manažmentu pohľadávok a záväzkov.
Napríklad na príjmy z niektorých orgánov verejnej správy treba mať iba jednoduchý
systém, ktorý v pravý čas požiada o preplatenie, po ktorom odošle potvrdenie
o príjme. Na strane výdavkov budú u väčšiny orgánov verejnej správy mzdy tvoriť
najväčšiu položku. Mzdy a platy sú však špecifikované v pracovných zmluvách
zamestnancov a tam nie je nijaký priestor pre manažment záväzkov. Iné druhy
príjmov a výdavkov poskytujú oveľa viac možností na vylepšenie finančnej situácie
organizácie práve účinným riadením pohľadávok a dlhov.
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Cvičenie 6.3
Účelom tejto aktivity je pomôcť dať do súvislosti obsah tejto kapitoly s vašou
organizáciou a s charakterom jej veriteľov a dlžníkov.
Identifikujte hlavné zdroje príjmov a výdavkov vašej organizácie a analyzujte ich
podľa nižšie uvedeného formulára. K tomu budete potrebovať výtlačok výročnej
správy a uzávierku, hoci to bude ešte iba začiatok. Budete potrebovať ďalšie
podklady, napríklad asi si budete musieť od toho účtovníka, ktorý zodpovedá za
príslušnú službu alebo aktivitu, vyžiadať viac podrobností.
Keď začnete vyplňovať tabuľku zbadáte, že vaše príjmy a výdavky sú asi veľmi
rôznorodé a k riadeniu pohľadávok a záväzkov sa tiež pristupuje diferencovane. Na
strane výdavkov budú podstatnú položku tvoriť mzdy a pokiaľ sú mzdy stanovené na
základe pracovných zmlúv so zamestnancami, asi nebude veľký priestor na variácie
záväzkov. Ani by to asi nebol veľmi dobrý nápad, pretože tu pôsobí veľa faktorov.
Ostatné oblasti však umožnia identifikovať najefektívnejšie prístupy manažmentu
a ich aplikovanie.
Príjmy
Typ

Poplatky
za služby

Granty/
prídely

Zákonné
príjmy

Iné
(špecifikujte)

Zdroj príjmu

Suma

Podiel na celkovom príjme

Prípadné špecifické
zmluvné podmienky

Charakteristika
manažmentu záväzkov
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Výdavky

Typ

Mzdy

Náklady za Kancelárske
Iné
priestory
výdavky
(špecifikujte)

Komu platiť?

Suma

Podiel na celkových
výdavkoch

Prípadné špecifické
zmluvné podmienky

Charakteristika
manažmentu záväzkov
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Spätná väzba
Spôsob, akým ste vyplnili tabuľku, závisí od typu organizácie, v ktorej pracujete a aký
ste mali prístup k informáciám. Nie je vylúčené, že navrhnutá tabuľka nebola vhodná
pre analýzu a ak je tomu tak, pokojne môžete pridať podľa potreby ďalšie stĺpce
(alebo riadky). Uvedený príklad je z britskej miestnej správy.
Príjmy
Typ

Zdroj príjmu (odkiaľ)

Poplatky a
dávky

Granty/
Alokácia
podielov*
Zákazníci/
Ústredná
použ.služieb vláda

Zákonné
príjmy
Miestne
dane

Iné
(špecifikujte)
úroky
Banky
a stav.firmy

15

67,5

45

22,5

10%

45%

30%

15%

Suma

Podiel na celkovom
príjme

Prípadné špecifické
zmluvné podmienky

Charakteristika
manažmentu
pohľadávok

Obyčajne sa Zákonné
platí vopred povinnosti

Vyberanie
stanovené
zákonmi

Úroky určuje
trh

Vysoké
príjmy
v hotovosti,
napr.za
stravu
v školách,
za bazény
a p.

Refundačný
proces
podľa
štatútu

Obyčajne sa
vyplatia pri
splatnosti
investície.
Treba
skontrolovať
výpočet
úrokov

Veľké
množstvá –
zaplatené
vopred
v súlade
s dohodnutým
platobným
harmonogr.

* Predpokladajú sa daňové podiely, ktoré sa vyberajú v mene ústrednej vlády
a redistribuujú sa podľa počtu obyvateľov.
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Výdavky

Typ

Mzdy

Komu platiť?

Suma

Podiel na celkových
výdavkoch

Prípadné špecifické
zmluvné podmienky

Charakteristika
manažmentu dlhov

6.4

Náklady za Kancelárske
Iné
priestory
výdavky
(špecifikujte)
úroky
Majitelia
budov,
Dodávatelia PWLB a
verej.služieb
banky

zamestn.

90

15

15

30

60%

10%

10%

20%

Celošt.platné
predpisy pre
služby
a miest.správu
Platia sa
podľa
pracovných
zmlúv

Podľa zml.
o prenájme
alebo iných
zmúv
Špecif.
dátumy
platieb –
postihy za
meškanie

Podmienky
dodávateľov

Dohody
o pôžičkách
obsahujú
podrob.podm.
Postihy za
meškanie
platieb

Flexibilné
platby.
Zvažovať
výhody fin.
hotovosti,
oproti strate
ochoty
dodávateľov

KONTROLOVANIE POHĽADÁVOK

Meškanie pri splácaní záväzkov má dopad na celkový obežný kapitál organizácie
a môže ovplyvniť jej reálne náklady. Viaceré krajiny nie sú veľmi úspešné pri
inkasovaní pohľadávok a v niektorých ďalších patrí odkladanie splátok k miestnemu
folklóru. Toto má dvojaký vplyv na organizácie – dlžníkov i veriteľov. Prirodzenou
reakciou by malo byť: „Rob im to, čo robia oni tebe“. Ak organizácia neplatí načas,
potom je určite akceptovateľné, že ani vy jej nebudete platiť načas. Aby sa tomu
zabránilo, niektoré krajiny presadili legislatívne úpravy a umožnili organizáciám
účtovať úroky za splátky záväzkov, ktoré sa odsunuli viac ako o jeden mesiac (napr.
vo VB Zákon o omeškaných splátkach komerčných dlhov (úrokov) 1998. (V SR je
zákon o úrokoch z omeškania platný od roku 1995 – dvojnásobok diskontnej
sadzby).
Zákon o omeškaných splátkach komerčných dlhov (úrokoch) 1998
Tento zákon vytvára zákonný nárok komerčných podnikov a verejného sektora,
požadovať zaplatenie úrokov z omeškania splátky komerčného dlhu, od všetkých
firiem a od verejného sektora.
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Úroková sadzba je stanovená vo výške základnej sadzby + 8%. Vypočíta sa takto:
Dlh x úroková sadzba x počet omeškaných dní/365
Predtým bolo možné požadovať úroky za omeškané platby len ak to bolo zmluvne
zakotvené alebo ak o tom rozhodol súd. Omeškaním platby sa podľa zákona rozumie
to, že sa vzťahuje aj na obdržané platby po vypršaní jednej z týchto možností:
•
•

Zmluvne dohodnutej doby.
Doby splatnosti úveru v súlade s obchodnými zvyklosťami a praxou alebo
v priebehu rokovaní medzi zúčastnenými stranami.
• Omeškanie o 30 dní po splatnosti dlhu.
Cvičenie 6.4.1

Faktúra v hodnote 1000 £ nebola 40 dní po splatnosti preplatená a základná
úroková sadzba je 4%; pomocou Zákona o omeškaných splátkach komerčných dlhov
(úrokoch) 1998 vypočítajte sumu požadovaných úrokov.
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Spätná väzba
Podľa zákona o omeškaných splátkach komerčných dlhov budú požadované úroky:
Dlh x úroková sadzba x počet omeškaných dní/365
1000 x (0,04 + 0,08) x (40/365) = 13,15 £
Zlepšenie situácie dlžníka
1. Previerka úveru
Rozhodovanie organizácie o tom, kto jej poskytne úver a v akej výške.
2. Podmienky úhrady záväzkov
Podmienky úhrady záväzkov, vrátane všetkých platobných stimulov.
3. Postup inkasovania
Informovanie o procedúrach a dokumentácii organizácie, vrátane spôsobu platenia.
4. Nadväzujúce postupy
Postupy, keď sa platby nerealizujú v súlade s dohodnutými podmienkami
Postupne si prejdeme tieto zásady.
Previerka splatnosti záväzkov
Previerka splatnosti záväzkov je síce dôležitá, avšak jej priebeh bude závisieť od
typu danej organizácie.
Cvičenie 6.4.2
Vezmime si uvedené stanovisko. Pouvažujte o ňom a potom si urobte poznámky ako
bude postupovať veľká verejná spoločnosť, malý podnik a organizácia verejnej
správy.
Spätná väzba
Máte tu niekoľko možností. Predovšetkým je otázny rozsah reálnej možnosti
previerky. Mnohé organizácie verejnej správy si zákazníkov nemôžu vyberať. Môže
to vyplývať z ich legislatívnych povinností alebo politicky motivovaných povinností,
ktoré sa viažu na poskytovanie danej služby. Najbežnejším príkladom toho sú dane
uložené verejnou správou, kde miestne orgány vo Veľkej Británii majú zákonnú
povinnosť vyberať dane od ľudí, ktorí sú pre ich platenie kvalifikovaní.
Ďalším širokým problémom je, či zisťovanie informácií robiť vlastnými prostriedkami
alebo touto úlohou poveriť agentúru na zisťovanie úverovej bonity. Pochopiteľne,
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vždy možno použiť obidva spôsoby. Pre väčšinu organizácií sa vypláca viesť si
evidenciu platieb zákazníkov. Neplatičov sa treba zbaviť alebo im obmedziť
podmienky úhrady ich záväzkov. Možno uskutočňovať aj preverovanie bonity klientov
aj pomocou bánk a obchodných referencií. Ďalšie informácie možno získať od
agentúr na zisťovanie úverovej bonity, ktoré zhromažďujú informácie z firemných
správ a súdnych rozhodnutí, ako aj z nepublikovaných informácií o platobnej
schopnosti podnikov a jednotlivcov.
Ak si organizácia môže vybrať, vždy bude vychádzať z porovnania výnosnosti oproti
bezpečnosti a likvidite. Nemožno odmietnuť príliš veľa nádejných zákazníkov, lebo
potom niet s kým robiť obchody. Je to otázka vyváženosti a akceptovateľného rizika.
Aby sme to zhrnuli, možnosti sú tieto:
•
•
•
•
•

Interné informácie o predchádzajúcich dlhoch z účtovných kníh samotnej
organizácie.
Bankové referencie alebo stanoviská.
Obchodné referencie.
Správy úverových agentúr.
Uverejnené informácie, vrátane výročných bilancií a správ.

Podmienky úhrady záväzkov
Podmienky pri poskytovaní resp. „predaji“ služieb a z toho vzniknutých záväzkov sú
veľmi dôležité a je potrebné ich jasne stanoviť ešte pred začatím transakcie.
Organizácia si musí starostlivo premyslieť aké podmienky ponúknuť. Napríklad: 7dňová splatnosť môže byť výhodná pre veriteľov z hľadiska rýchlych platieb, ale na
druhej strane si zákazníci môžu hľadať dodávateľov s lepšími podmienkami. Vo
verejnom sektore sa môže stať, že niektoré podmienky nebudú politicky
akceptovateľné. Môže sa to zredukovať na postoje vyjednávania predávajúceho
a kupujúceho na konkrétnom trhu a/alebo v danom sociálnom a politickom prostredí.
Platobné metódy nemusia byť zahrnuté do zmluvnej dohody o podmienkach
splatnosti záväzkov, ale použitá metóda môže mať vplyv na cash-flow. Dohoda
o použití priamych bankových prevodov môže byť dôležitá, pretože umožní prevod
peňazí z jedného bankového účtu na druhý a to buď okamžite alebo s krátkym
obdobím splatnosti.
Ďalším dôležitým faktorom na zváženie je využitie diskontných cien pri okamžitých
platbách. Dôkazy o ich účinnosti však vykazujú istý rozpor. Jedným z argumentov je,
že dobrý klienti platia dobre za každých okolností a dopad hotovostného diskontu sa
týka len relatívne malých okrajových prípadov. Iným je to, že niektorí zákazníci
vyžadujú diskontné ceny bez ohľadu na to, kedy platia a je veľmi ťažké dostať túto
sumu späť po realizovanej platbe. Posledným argumentom je, že sa to vlastne
finančne ani nevypláca.
Pozrime sa na tento názorný príklad.
Organizácia, v snahe urýchliť likvidáciu dlhov, zvažuje ponuku hotovostného diskontu
po prvýkrát v budúcom finančnom roku. Predpokladaný ročný predaj dosahuje 2
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milióny £ a pohľadávky na konci roka sa predpokladajú v hodnote 500 tisíc £.
Organizácia zvažuje ponuku 4% diskontu za platby do 20 dní a na základe predajnej
evidencie odhaduje, že by to mohlo využiť 40% zákazníkov. Zvyšných 60% svoje
správanie nezmení. Náklady na financovanie dosahujú 8%.
Otázkou na zváženie je, či sa finančne vyplatí aplikovať tento diskont. Ako to zistiť?
V prvom rade treba na základe terajších odhadov zistiť aká bude doba splatenia
pohľadávok. Ak si rozdelíme pohľadávky podľa predaja a vynásobíme ich počtom dní
v roku, dostaneme tento údaj:
0,5/2,0 x 365 = 91.25 dní.
Ako sa prejaví nová schéma? Budeme mať 40% tých, ktorí budú platiť za 20 dní
a 60%, ktorí budú platiť za 91,25 dní. Z toho si vyrátame priemer:
(40 x 20) + (60 x 91,25) = 6275 dní
Tým sa hodnota pohľadávok zníži na:
6275/365 x 2 mil. £ = 343 836 £ (premyslite si to – a trochu zmeňte hornú rovnicu).
Úspora na úrokoch je:
(500000 – 343836) x 8% = 12 493 £.
Porovnajte si to s cenou diskontu.
To je 4% zo 40% z 2 mil. £ = 32 000 £.
Z toho vidieť, že táto diskontná schéma nestojí za realizáciu.
Cvičenie 6.4.3
Na základe horného príkladu zistite, aká by bola situácia, keby ste také isté výsledky
dosiahli s ponukou iba 2% diskontu?
Spätná väzba
Tu sa znovu treba pozrieť na vypočítané čísla a upraviť ich na výpočet diskontu.
Ten teraz bude:
2% zo 40% z 2 mil. £, čo je 16 000 £; čo stále nie je dobrý návrh.

Cvičenie 6.4.4
Bez pozerania na predchádzajúci text:
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1. Uveďte hlavné zdroje informácií pre previerku plnenia záväzkov.
2. Vymenujte dva hlavné prvky podmienok plnenia záväzkov.
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Spätná väzba
1. Hlavnými zdrojmi, ktoré ste mali uviesť sú: informácie z predajnej evidencie,
bankové referencie alebo názor, obchodné referencie, údaje úverových agentúr
a ostatné uverejnené informácie, vrátane výročných bilancií a správ.
2. Hlavnými podmienkami úveru sú bežne podmienky splatenia účtu a poskytnutie
diskontu na okamžitú platbu.
Postup inkasovania
Najlepšie sa hodnotí postup tak, že sa celý proces inkasa rozloží a preskúma
z hľadiska zlepšenia jeho jednotlivých etáp a posúdenia, kde a ako by pomohla
lepšia informovanosť.
Cvičenie 6.4.5
Teraz je to na vás. Premyslite si spôsob inkasovania záväzku. Aké má hlavné etapy?
Robte si poznámky.
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Spätná väzba
Možno ste nepoužili rovnaké formulácie, ale hlavnými prvkami procesu by mali byť
tieto:
1. Zistiť debet (pohľadávku) a odoslať faktúru.
2. Sledovať záväzok až do obdržania platby.
3. Odoslať upomienku, ak nedošlo k platbe.
4. Rýchlo a efektívne potvrdiť obdržanie platby.

Prvá etapa si asi vyžiada trochu viac pozornosti, než by sa na prvý pohľad zdalo.
Faktúry treba posielať čo najrýchlejšie, hneď po vzniknutí pohľadávky. Samotná
faktúra je veľmi dôležitá. Musí byť presná, úplná a musí umožniť rýchle zaplatenie
pohľadávky. Nesmiete ponechať nijaké pochybnosti alebo nejednoznačnosť, ktoré by
si vyžiadali ďalšie dotazy a spôsobili by odklad platby. Znamená to:
•

Správne adresovanie faktúry, skontrolovať správnosť a úplnosť adresy dlžníka, so
všetkými potrebnými menami kontaktných osôb.
• Jasné vyznačenie, kam treba faktúru uhradiť a podmienky platby.
• Skontrolujte, či je faktúra správna a obsahuje kompletný opis dodaných výrobkov
alebo poskytnutých služieb, za ktoré sa platí, prípadne všetky čísla objednávok,
ako aj všetky daňové údaje (daňové predpisy možno ukladajú uvedenie
niektorých údajov) a dátum.
• Číslovanie faktúr, aby sa platby dali jednoznačne rýchlo zistiť a mohlo sa odoslať
potvrdenie o obdržaní platby (avízo).
Po odoslaní faktúry potrebujete informačný systém, ktorý by zaručoval monitorovanie
inkasa za poskytnutý produkt. Veľa času a úsilia sa môže vynaložiť na vymáhanie
dlhu a pre organizáciu je dôležité efektívne a účinné využívanie zdrojov. Vo verejnom
sektore to môže byť problém, pretože tu ide o verejné peniaze, čo sa môže vysvetliť
ako nekonečné vymáhanie dlhu, bez ohľadu na to, koľko to stojí. V tomto prípade
treba vidieť problém v širších súvislostiach a nenaháňať sa za vymáhaním dlhu len
v záujme vymáhania. Vymáhanie dlhu musí byť tiež efektívne a účinné. Veľmi často
sa stáva, že sa tieto dve zásady navzájom vylučujú.
Organizácie verejného sektora musia mať na zreteli aj dopad nesprávnej publicity,
kde ich môžu predstaviť ako vymáhačov dlhov bez prihliadania na celkovú situáciu
alebo charakter niektorých svojich klientov. Organizácie verejného sektora by sa mali
vyhýbať excesom, ktoré sa v nich často vyskytujú (napr. staršia osoba sa naháňa
kvôli nezaplateným 5 centom!) a tu treba byť trochu pružnejším a porovnať náklady
s možnými prínosmi.
Požadované informácie
Pre účinnú kontrolu pohľadávok je dobrá kvalita informácií dôležitá. Malé podniky
síce môžu mať ešte manuálne vedené účtovné záznamy, v ktorých sa nevybavení
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dlžníci musia ručne vyhľadávať, ale väčšina veľkých organizácií využíva výhody
počítačových systémov. Vo väčšine prípadov je systém vedenia predaja
(zaznamenávania údajov) integrovaný s funkciou kontroly záväzkov. Tento druh
systému aspoň upozorní na nezaplatené záväzky a vyhotoví správu vo forme
analýzy záväzkov po lehote splatnosti v tom, že vyhotoví aj potrebnú dokumentáciu.
Ide o dobrý príklad programovania rozhodnutí, kde sa stanovia kritériá rozhodovania
a z hľadiska následných akcií sa znižuje sa potreba ľudskej intervencie. Z toho
vyplývajú všetky výhody mechanizácie postupov, avšak potenciálne sú s tým
spojené aj problémy. Formuluje sa názor, kam až môže siahať rutinné inkasovanie
záväzkov a kde sa vypláca osobnejší prístup, s intervenciou ľudského faktora.

Nadväzujúce postupy
Organizácia musí sama rozhodnúť akým spôsobom a ako dlho vymáhať nezaplatené
dlhy. Pohľadávky verejného sektora sa vo Veľkej Británii riadia takisto ako
v súkromnom sektore a normálne právne predpisy uvádzajú, že dlhy sa premlčia po
uplynutí šiestich až desiatich rokov. Pre rôzne druhy dlhu platia isté odchýlky,
osobitne tam, kde sa alternatívne riešenia zmluvne špecifikovali. Problémom
verejného sektora je nájsť správne vyváženie medzi povinnosťou zinkasovať verejné
finančné prostriedky a robiť to efektívne a účinne, a pritom nimi neplytvať.

Cvičenie 6.4.7
Zostavte zoznam postupov, ktoré sa používajú na zinkasovanie dlhov.
Pravdepodobne by ste na to mohli odpovedať z vlastnej skúsenosti, či už
z pracoviska alebo aj z pozície dlžníka. Pokúste sa odpovedať podľa možnosti čo
najvšeobecnejšie.
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Spätná väzba
Po odoslaní faktúry (pripomíname, že ju treba poslať ihneď a musí obsahovať všetky
informácie týkajúce sa transakcie a kompletné údaje o spôsobe úhrady), prvou
etapou bude odoslanie upomienky. Jedným z problémov s upomienkami je, že dlžníci
ich môžu pokladať za súčasť podmienok splatnosti a preto sa rozhodujú platiť až po
obdržaní upomienky.
Nasledujúcou etapou sú ďalšie administratívne kroky. Môžu sa urobiť v rámci
organizácie alebo sa táto úloha môže uložiť v rámci outsourcingu - objednaním si
tejto služby mimo vlastnej organizácie, prípadne špecializovanej organizácii. Medzi
ďalšie kroky patrí ďalšia upomienka, telefonické upozornenie alebo osobná návšteva.
Z praxe vyplýva, že telefonické alebo osobné kontakty sú mimoriadne účinné. Inou
možnosťou v prípade trvalo poskytovaných služieb, je ich zastavenie. Toto však
môže byť problematické v tých prípadoch, keď zákazník má právne zaručenú
ochranu, ako v prípade bývania a používania niektorých verejnoprospešných
zariadení a služieb.
V tomto bode možno rozhodnúť o poverení niekoho správou pohľadávky - factoring.
Čo sa stane, ak poveríme nejakú organizáciu, aby prevzala právo na vymáhanie
našej pohľadávky? Táto organizácia, nech je to banka alebo iná finančná inštitúcia,
v rôznej miere odkúpi našu pohľadávku, vyplatí istú hotovosť, výmenou za podiel na
riziku. Časté sú dohody, keď zodpovednosť za inkasovanie pohľadávky sa prenesie
na inú organizáciu, buď za pevne dohodnutú sumu alebo za percento vymáhanej
sumy. Organizácie verejného sektora musia byť veľmi opatrné pri výbere týchto
organizácií a myslieť na to, že ich povesť môže utrpieť ak metódy faktoringu sa budú
pokladať za neprijateľné.
Záverečnou fázou môže byť podniknutie právnych krokov na vymáhanie pohľadávky.
Aj v tomto prípade sa to môže riešiť interne, prostredníctvom právneho odboru, alebo
outsourcingom – objednaním si tejto služby mimo vlastnej organizácie. Niektoré
pohľadávky verejného sektora majú špecificky predpísané spôsoby, ktoré sa môžu
alebo musia použiť.
Všeobecne vo Veľkej Británii platí, že právny postup môže mať podobu súdneho
príkazu na vymáhanie dlhu, ako tomu býva v možných sporných prípadoch, alebo
zákonného (štatutárneho) vymáhania v tých prípadoch, keď pohľadávka nebola
vyplatená do 21 dní (u jednotlivca do 18 dní) a dlžník sa pokladá za platobne
neschopného a môže sa začať s konkurzom. Na základe zákona o platobnej
neschopnosti potom veriteľ bude zaradený medzi ostatných veriteľov.
Treba si položiť otázku, do akej kategórie dlžník spadá? Nemôže platiť, nechce platiť
záväzok, alebo je sporná výška sumy?
V prípade tých dlžníkov, ktorí nechcú platiť, bude pre veriteľa lacnejšie
a jednoduchšie začať zákonné vymáhanie; veriteľ si však musí uvedomiť, že s tým
môžu byť spojené veľké súdne trovy, ak dlžník dokáže úspešne spochybniť
pohľadávku.
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Súdne procesy môžu trvať dlho a stáť veľa a aj tak nie je istý výsledok. Sankcie,
ktoré u niektorej organizácie fungovali nemusia fungovať aj v prípade organizácií
verejného sektora. Hrozba zaradenia na zoznam neplatičov nemusí fungovať u tých
dlžníkov, ktorí sú už v zozname. Treba si ďalej uvedomiť aj to, že verejné organizácie
nemajú vždy možnosť výberu svojich zákazníkov.
Nezmienili sme sa ešte o jednej možnosti a to, že niekedy je možné s dlžníkom
rokovať o splatení jeho dlhu, buď nejakou formou reštrukturalizácie dlhu alebo
dohodou o splácaní formou splátok. V niektorých prípadoch je aj toto lepšie ako nič.
Netreba sa znepokojovať, že vaše odpovede neboli také obsiahle a podrobné aku je
tu uvedené. Možno vám pomôže toto zhrnutie možností:
Vymáhanie pohľadávky
•
•
•
•

Upomienka
Nadviazanie kontaktu
Rokovanie
Riešenie vlastnými silami alebo outsourcingom – objednaním si tejto služby
mimo vlastnej organizácie
• Využitím podania žaloby alebo využitím služieb agentúry na vymáhanie dlhu factoringom
• Právne kroky.
6.5

MANAŽMENT VO VZŤAHU K VERITEĽOM

Organizácie v rámci verejnej služby by mali dodržiavať zmluvné podmienky a v
niektorých krajinách sa vyžaduje, aby mali stanovené zásady prístupu k veriteľom
a boli špecifikované ukazovatele plnenia záväzkov z termínového hľadiska. Kontrola
plnenia termínov sa potom musí vykazovať v ich štatutárnych účtovných dokladoch.
Vo Veľkej Británii štandard Konfederácie britského priemyslu (CBI) odporúča, aby sa
dodávateľské faktúry splatili do 30 dní.
Hlavným zámerom stanovenia politiky splácania je vyvážiť výhody odkladu platieb vo
vzťahu ku cash-flow, oproti diskontu za urýchlené plnenie, pri zohľadnení úrokových
sadzieb, ktoré by sa dali získať a nákladov na krátkodobé pôžičky. Organizácie
verejnej správy musia dosiahnuť rovnováhu medzi rentabilitou, zodpovednosťou
a spravodlivosťou. Na
jednej
strane by chceli využiť výhody diskontu
a optimalizovať stav cash-flow. Avšak na druhej strane dbajú o to, aby ku svojim
veriteľom pristupovali tak, ako sa to očakáva od spravodlivého a zodpovedného
verejného orgánu. Aj v súkromnom sektore platí, že sa k veriteľom treba správať
slušne, pretože daná organizácia môže byť závislá na kvalitných a včasných
dodávkach od týchto dodávateľov.
Systém platenia veriteľom
Dôležitou úlohou manažmentu prevádzkového kapitálu je zaručiť, aby platby
veriteľom odišli v stanovenom termíne a v správnej výške. Podmienky platenia sú
uvedené v kontraktoch a dohodách na dodávky tovaru a služieb. U veľkých
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kontraktov sa podmienky môžu osobitne prerokovať a splátky splácať v rôznych
etapách.
Platby pred termínom splatnosti, ak sa pritom nedá získať výhodný diskont, nie sú
pre platiteľa výhodné a znižujú prevádzkový kapitál, ktorý by sa dal použiť na iné
účely. Môžu spôsobiť stratu úrokov, ktoré by sa dali získať krátkodobým
investovaním alebo zvýšením úrokovej sadzby pri krátkodobej pôžičke.
Ďalšou podmienkou platby je záruka, že požiadavka na platbu je splatná a tovar
a služby, ktorých sa platba týka, boli dodané a ich kvalita je uspokojivá.
Systém platieb veriteľom by mal byť vytvorený tak, aby sa platby realizovali v čase
optimálnom z hľadiska organizácie. Existuje veľa hotových a zákazkových systémov
na manažovanie veriteľov. Ich účelom je zaručiť:
•
•
•
•

Včasné zaplatenie splatnej sumy.
Efektívnosť splatných peňazí.
Účinná kontrola platieb.
Využitie všetkých vhodných diskontov a úverov.

Cvičenie 6.5.1
Nemocnica Southwood
Predseda správnej rady je významným členom miestnej obchodnej komory. Na
poslednom zasadaní ho informovali o sťažnostiach viacerých miestnych podnikateľov
na zlú platobnú morálku Southwoodu. Jedna z nich si posťažovala, že sa jej len
s námahou podarilo vyhnúť sa konkurznej správe bankou.
Southwood má aj finančné problémy a došlo k značnému odkladu veľkých opráv
majetku nemocnice, k čomu sa pridali aj problémy s celkovým nedostatkom
zdravotníckeho personálu. Problémy s financiami sú čiastočne spôsobené
v dôsledku pomalého splácania faktúr nemocnice používateľmi jej služieb.
Predseda správnej rady požiadal, aby finančný riaditeľ nemocnice preskúmal situáciu
a pripravil správu o možnosti jej zlepšenia. Napíšte, ako by ste skúmali situáciu vy
ešte pred prípravou správy pre predsedu.
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Spätná väzba
Prvým krokom je preveriť si niektoré skutočnosti, okrem iného:
•
•
•
•
•
•
•

Zistiť, koľko dní trvá zaplatenie faktúr dodávateľov.
Porovnať tento údaj s podmienkami dodávok.
Zistiť, či sa situácia zmenila, napríklad či teraz trvá zaplatenie faktúr dodávateľov
dlhšie ako pred 12 mesiacmi.
Porovnať plnenie povinností Southwoodu s ostatnými organizáciami, konkrétne
s nemocnicami.
Preveriť si zásady preplácania dodávateľských faktúr a či sa dodržiavajú.
Existujúci systém spracovania faktúr.
Terajšia metóda platenia dodávateľských faktúr.

Po zistení týchto skutočností sa treba pozrieť na urýchlenie platenia dodávateľských
faktúr (ak je to potrebné) z hľadiska dopadu na vlastné financie. Treba pritom
prihliadať na stanovený termín splatnosti faktúr.
Urýchlenie platieb bude znamenať, že úroky za hotovosť v banke Southwoodu
klesnú. Výšku stratených úrokov treba kvantifikovať s prihliadnutím na viaceré
možnosti, napr. skrátenie termínu platieb za faktúry o 5, 10 alebo 15 dní.
Nevyrovnané pohľadávky treba energicky vymáhať. Nemocnica by mala hľadať aj
kompenzačné úspory. Ďalšie odkladanie opráv alebo znižovanie stavu
zdravotníckeho personálu asi pre predsedu správnej rady nebude akceptovateľné
a treba zvážiť aj také alternatívy, akou je odklad novej investičnej činnosti.
Preskúmanie systému a metód platenia veriteľom môže odhaliť oblasti potenciálnych
úspor, ako napríklad:
•
•

Zníženie nákladov zmenou frekvencie a termínov platenia.
Úspora bankových poplatkov prechodom na alternatívne formy platenia, napr. od
platenia šekmi na BACS (automatický systém bankového zúčtovania).

Cvičenie 6.5.2
Čo pokladáte za hlavnú úlohu manažmentu vo vzťahu k veriteľom a kde môže dôjsť
ku konfliktom?

Spätná väzba
Z toho, čo ste si prečítali a z toho, čo viete z vlastnej organizácie, pravdepodobne
dokážete určiť hlavné ciele manažmentu veriteľov, ktorými sa má zabezpečiť:
•
•
•

Vyplatenie správnej sumy správnemu veriteľovi v správnom čase.
Splnenie stanovených úloh v oblasti výkonov.
Spoznanie dopadov na finančné toky ak sa platby nerobia pred termínom.
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Konflikt nastáva medzi časom potrebným na kontrolu a maximalizáciu výhod cashflow a okamžitými platbami pre získanie diskontu (zľavy), v záujme prejavenia dobrej
vôle a splnenia zámerov výkonnosti.
Vypláca sa platiť skôr aby vznikol nárok na diskont (zľavu)?
Ak sa organizácii ponúka diskont za skoré platenie faktúr, organizácia musí porovnať
náklady (z hľadiska stratených úrokov pri skorej platbe) a úspory s ním spojené (čiže
ide o hodnotu diskontu).
Cvičenie 6.5.3
Firma Fine Supplies Ltd požaduje splatiť faktúry do 30 dní od dátumu vystavenia
faktúry. Ponúka 1% diskont za platby do 19 dní od dátumu vystavenia faktúry .
Vaša organizácia platí za dodávky ročne 1 mil. £ firme Fine Supplies Ltd. Nákupy sú
rovnomerne rozložené na celý rok. Vaše kapitálové náklady dosahujú 6% úrok
z úrokov (compound interest). Aký postup by ste odporučili z hľadiska termínov
platieb za faktúry Fine Supplies Ltd?
Spätná väzba
Ak sa všetky platby realizujú do 10 dní, úspora dosiahne za rok
1 000 000 £ x 1% = 10 000 £
Znamená to však, že financie sa použijú o 20 dní skôr než normálne (za
predpokladu, že by sa inak platilo po 30 dňoch). Takže náklady skoršej platby sa
rovnajú úrokovým nákladom za skoršie financovanie. Vzhľadom na platnú úrokovú
sadzbu 6%, denné úroky dosiahnu
365

1.06 − 1 = 0.00016 ,

takže náklady za vyplatenie 1 mil. £ (menej ako 1% discount) 20 dní skôr ako malo
byť pôvodne
990 000 x (1.0001620 – 1) = 3173 £;
čiže z finančného hľadiska bude najlepšie platiť do desiatich dní, a tým sa dosiahne
čistá úspora
10 000 – 3173 = 6827 £.
Pred rozhodnutím však treba posúdiť aj iné faktory. Asi najdôležitejším je, či bude
možné všetky faktúry zaplatiť do 10 dní, pretože faktúry pravdepodobne prídu
o niekoľko dní neskôr než je dátum na nich uvedený; faktúry treba schváliť, ošifrovať,
uložiť do systému účtovných dokladov a potom vo zvyšných dňoch zaplatiť. Mnohé
veľké organizácie to nebudú môcť vždy zaručiť. Dôsledkom môže byť stav, že veľa
faktúr sa zaplatí skôr ako predtým, ale predstih pritom nebude stačiť na to, aby sa
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kvalifikovali na diskont. Preto dôjde vlastne k zvýšeniu nákladov bez očakávanej
výhody.
Ďalším praktickým dôsledkom tohto stavu bude vyššia administratívna náročnosť na
vybavovanie podmienok požadovaného diskontu, ktorý však nebude poskytnutý, lebo
platba nepríde načas.
Vyplatí sa ponúkať diskont na urýchlenie platby?
Pri úvahách, či ponúkať diskont, treba prihliadať na situáciu podniku z hľadiska:
•

nákladov na ponuku diskontu
Hodnota faktúry x počet akceptovaní x diskontná sadzba

•

úsporu z hľadiska ďalších financií, vytvorených už skôr bez diskontnej sadzby,
a následné úroky, ktoré by mohli vzniknúť.
Hodnota skoršej platby x kumulované denné úroky (úroky z úrokov) za skoršie
platby.

Cvičenie 6.5.4
Vaša organizácia fakturuje ročne v hodnote 2 mil. £ a uvažuje o zavedení 1%
diskontu pre tých zákazníkov, ktorí zaplatia do 10 dní; predpokladaný počet
akceptovaných ponúk je 20% a kapitálové náklady organizácie sú 10%.
Normálna splatnosť je 30 dní. Oplatí sa ponúkať diskont?
Spätná väzba
Zvýšené náklady v dôsledku 20% akceptovania 1% diskontu sú:
2 000 000 x 20% x 1% = 4000.
Vaša organizácia dostane peniaze o 20 dní skôr než predtým. Znamená to, že tieto
peniaze možno na 20 dní investovať. Vzhľadom na ročnú úrokovú sadzbu vo výške
10%, denná sadba bude
K=

D

(1 + R ) − 1 ,

pričom
K = denná úroková miera
D = počet dní , na ktoré sa vzťahuje daná sadzba
R = daná sadzba
=

365

(1 + 0.1) − 1 = 0.00026115 čiže zaokrúhlene, 0,026%

Takže prínos z toho, že platby prídu o 20 dní skôr bude
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396 000 x {(1,0002620 – 1)} = £2 064,29
{hodnota skorších platieb = 2 000 000 x 20% x 99% = 396 000}
Čistý výsledok
= 2064,29 – 4 000 = - 1935,71
Ponukou 1% diskontu organizácia stratí 1935,71 £ a preto nie je v jej záujme robiť
takúto ponuku.
ZHRNUTIE
V tejto kapitole sme sa zaoberali platbami a prijímaním financií a nevyhnutnými
riadiacimi opatreniami pri implementácii v týchto oblastiach.
Skúmali sa rôzne druhy pohľadávok a dlžôb v súkromnom a verejnom sektore, ako aj
procesy a metódy kontroly dlžníkov a právne aspekty vymáhania dlhov, s uvedenými
príkladmi dobrej praxe, ktorá sa dá aplikovať vo všetkých organizáciách. Zmienili
sme sa aj o postavení miestnych orgánov a o povinných zákonných formách
vymáhania dlhov.
Napokon sa v kapitole hovorilo aj o problematike určovania zásad manažmentu
dlhov a o výpočtoch výhodnosti ponúkania alebo akceptovania diskontu.
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Kapitola 7
Manažment hotovosti
7.1

ÚVOD

Táto kapitola, ktorá je posledným blokom týkajúcim sa prevádzkového kapitálu, sa
zaoberá charakterom manažmentu hotovosti vo verejných službách, formami
prevodu fondov a všeobecnými zásadami požiadaviek na orgány verejnej služby.
Kapitola sa začína predstavením koncepcie cash poolu – spájania hotovosti, potom
pokračuje prognostickými metódami a formami platenia. Rozoberá sa využívanie
modelov finančného účtovníctva a miery solventnosti a likvidity. Kapitola sa končí
skúmaním regulačných požiadaviek finančného účtovníctva vo verejných službách.
7.2

CIELE

Po dokončení tejto kapitoly by ste mali vedieť
•

Posúdiť alternatívne formy platenia, prijímania a podržania financií a identifikovať
čo je najefektívnejšie.
• Vysvetliť vzťahy medzi veriteľmi a dlžníkmi, manažmentom zásob a finančným
účtovníctvom.
• Ohodnotiť rôzne modely finančného účtovníctva a posúdiť ich aplikovateľnosť na
reálnu situáciu.

7.3

CASH POOL

Cash pool organizácie sa skladá z troch prvkov:
z disponibilných pokladničných zostatkov, okrem všetkých nezúčtovaných položiek,
z tržieb do príručnej pokladne (Receipts float) – z tržieb, ktoré neboli predložené
banke alebo boli predložené, ale neboli zinkasované
z platobného obehu (Payments float) – z vypísaných šekov, ale nepripísaných na
konto.
Nevybavené pohľadávky a záväzky zvýšia alebo znížia cash pool po ich budúcej
likvidácii vo forme príjmov alebo výdavkov. Znamená to, že ak organizácia získa
prostriedky od dlžníkov zvýši to jej hotovosť a ak vypláca peniaze veriteľom veľkosť jej
hotovosti sa zníži.
Z diagramu vyplýva prepojenosť prvkov cash poolu.

Príjmy do príručnej
pokladne
(ešte nepripísané)

Disponibilné pokladničné
zostatky
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Cvičenie 7.3
Podľa účtovných dokladov bytového družstva stav na ich bežnom účte je 250 000 £.
Nie sú v tom zahrnuté nevybavené položky. Z bankovej previerky dokladov vyplynulo
toto:
•
•
•
•

nezinkasovaná hotovosť a šeky predstavujú
uložené, ale nepripísané šeky
vypísané ale nepredložené šeky
neúčtované a omeškané pohľadávky

3000 £
5000 £
15 000 £
18 000 £.

Identifikujte tie položky, ktoré patria do platobného obehu a tie, ktoré tvoria príjmový
obeh.
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Platobný obeh (Payments float) tvoria vydané šeky, ktoré však neboli ešte pripísané
na konto (15 000 £).
Tržby do príručnej pokladne (Receipts float) tvorí nezinkasovaná hotovosť a šeky
a deponované, ale nepripísané šeky (3000 £ + 5000 £ = 8000 £).
Neúčtované a omeškané pohľadávky nateraz nemajú nijaký vplyv na cash pool
prejavia sa až po realizovaní platieb.

3000 + 5000 £

250 000 £

15 000 £

Disponibilné fondy
7.4

RIADENIE POKLADNIČNEJ HOTOVOSTI (Float management)

Správca pokladnice sa musí snažiť maximalizovať disponibilné fondy manipuláciou
s ostatnými prvkami cash poolu. Tým sa organizácia dostáva do situácie, keď sa
môže rozhodnúť, či hotovostné financie potrebuje na krátkodobé účely alebo sa
môžu investovať.
Cvičenie 7.4
Označte tie položky, ktoré pokladník môže najľahšie ovplyvniť.
•

Šeky predložené banke, ale nezinkasované

•

Doručená, ale nezinkasovaná hotovosť a šeky

•

Šeky vystavené veriteľmi, ktoré však neboli predložené na inkasovanie

•

Neúčtované pohľadávky

•

Omeškané pohľadávky
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Správca pokladnice môže ovplyvniť:
•

Doručenú, ale nezinkasovanú hotovosť a šeky – stanovením optimálnej
frekvencie deponovania do banky.
• Neúčtované pohľadávky – takisto, zabezpečením optimálnej účtovacej frekvencie.
•

Nezinkasované pohľadávky - znížením výšky nezinkasovaných pohľadávok, ako
sa to prebralo v 6. kapitole.
• Šeky, ktoré boli predložené banke, ale neboli zinkasované – zariadiť, aby sa
veľké položky namiesto toho previedli elektronicky, ako sa o tom pojednáva
v ďalšom texte. Tieto metódy prevodu, hoci sú drahšie, odstraňujú nákladnú
prestávku medzi deponovaním a zinkasovaním šekov.
Všetky tieto kroky poslúžia priamo alebo nepriamo na zvýšenie disponibilnej
hotovosti tým, že skracujú príjmový obeh (Receipts float).
Správca pokladnice skoro vôbec nemôže ovplyvniť šeky, ktoré boli vystavené, ale
ešte neboli predložené, avšak vzhľadom na to, že tieto tvoria platobný obeh, ktorý
pozitívne ovplyvňuje hotovostnú bilanciu, niet dôvodu snažiť sa ich obmedzovať.
Správca pokladnice však by mal občas analyzovať stav vydaných a nepredložených
šekov, aby dokázal predvídať požadovanú finančnú bilanciu pri predložení šekov.
Fondy skutočne dostupné pre organizáciu v ktoromkoľvek čase sa vypočítajú z
rovnice:
Účtovná banková bilancia + platobný obeh – príjmový obeh
Banky nie sú informované o šekoch, ktoré organizácia vydala, ale ešte nepredložila
a dovtedy, kým budú predložené, platobný obeh predstavuje ďalší zdroj financií pre
firmu. Príjmový obeh na druhej strane znižuje výšku disponibilnej hotovosti firmy.
Cvičenie 7.3
Vráťte sa k aktivite 7.1 a z uvedených informácií vypočítajte disponibilné zdroje
bytového družstva.
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Disponibilné zdroje združenia sa vypočítajú podľa rovnice:
Účtovná banková bilancia + platobný obeh – príjmový obeh
= 250 000 £ + 15 000 £ – 8000 £
= 257 000 £.
Ak platobný obeh je sústavne väčší ako príjmový obeh, rozdiel vytvára možnosť
využiť ďalšie zdroje, ktoré má organizácia k dispozícii, hoci sa nedostali do
účtovníctva organizácie. Ak si toto neuvedomia, môže dôjsť k nevyužitiu zdrojov
a alternatívnym nákladom z hľadiska straty úrokov.
Pre úspešný manažment pokladničnej hotovosti je nevyhnutná spoľahlivá a dokonalá
metóda predvídania disponibilných pokladničných zostatkov. Takýto systém si
vyžaduje starostlivú analýzu obehu a termínov likvidácie transakcií, ku ktorým má
dôjsť v konkrétnom časovom rozpätí. Toto obdobie je obyčajne od 8 do 12 týždňov
a delí sa na denné úseky.
7.5

PROGNÓZOVANIE OBEHU ZDROJOV

Existujú dve metódy prognózovania obehu zdrojov:
•

Distribučná
Je vhodná pre tie organizácie, kde dochádza k pravidelným finančným tokom.
Predvídanie mesačných tokov hotovosti - cash-flow sa delí na jednotlivé dni
mesiaca, pričom sa robia úpravy podľa známych modelov platenia počas
mesiaca. (Príkladmi pravidelných mesačných platieb a príjmov sú mzdy, nájomné
a tie platby, ktoré sú splatné prevodmi, ako miestne dane.)

•

Rozpisová (rozvrhová)

Hodí sa na zostavenie prognózy z rozvrhu očakávaných príjmov a splatných
výdavkov.

V praxi sa metódy prognózovania robia kombináciou oboch metód a vyžadujú si:
•
•
•

Pochopenie predvídania príjmov a výdavkov organizácie.
Podrobnosti spôsobu objednávania, udržiavania a používania zásob.
Detaily politiky a praxe platieb a príjmov organizácie.

Každý z týchto prvkov má vplyv na obeh zdrojov a vytváranie modelu s viacerými
variabilnými faktormi je komplikované vo všetkých rozsiahlejších organizáciách,
akými sú práve organizácie verejnej služby.
Spracovaný príklad
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Vezmime si účtovné obdobie organizácie od 1. apríla do 31. marca s príjmami
a výdavkami vo výške 100 000 £ mesačne, ktoré sú podľa finančných výkazoch
manažmentu stabilné (teda celkový ročný príjem a výdavky predstavujú 1 200 000
£).
Organizácia dostáva svoje príjmy v dvoch splátkach, 1. júla a 1. januára.
Mesačný cash-flow je uvedený v tabuľke.
apr
Príjmy v
tis. £
Platby v
tis. £

máj

jún

júl

aug

sept okt

600

nov dec

jan

feb

mar

600

spolu
1200

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (1200)

Bilancia na (100) (200) (300) 200 100 0
konci
mesiaca v
tis. £

(100) (200) (300) 200

100

0

Z tejto jednoduchej analýzy vidíme, že krátkodobé pôžičky budú potrebné v apríli,
máji, júni, v októbri, novembri a decembri a krátkodobé možnosti poskytnutia pôžičiek
sa naopak naskytnú v mesiacoch júl, august, september, január, február a marec.
(Všimnite si, že záverečná bilancia je nulová v septembri a v marci, možnosť
poskytnúť pôžičky v priebehu mesiaca existuje, pretože nie všetky platby sa realizujú
prvého.)
Po kontrole termínov platieb za výdavky možno schému urobiť reálnou.
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Cvičenie 7.5
Ako sa prejaví na finančných tokoch to, že polovica výdavkov pre pracovníkov sa
vyplatí v danom mesiaci, ale bilancia výdavkov za nákupy bude rozdelená podľa
termínov platieb, ako sú uvedené nižšie? (Predpokladajme, že k 1. aprílu neboli
nijaké nezaplatené pohľadávky.)
Apríl £ 50 000 na 30 dňový úver.
Máj £ 30 000 na 30 dní, £ 20 000 na 90 dní.
Jún £ 40 000 na 30 dní, £ 10 000 na 60 dní.
Júl £ 50 000 na 30 dní.
August £ 25 000 na 30 dní, £ 25 000 na 90 dní.
September £ 50 000 na 30 dní.
Október £ 50 000 na 60 dní.
November £ 20 000 hotovosť, £ 30 000 na 30 dní.
December £ 30 000 na 30 dní, £ 20 000 na 90 dní.
Január £ 40000 na 30 dní s, £ 10 000 na 60 dní.
Február £ 50 000 na 30 dní.
Marec £ 10 000 hotovosť, £ 40 000 na 30 dní.
Vyplňte prognózu cash-flow na základe uvedenej zmeny modelu výdavkov.

apr
Príjmy v
tis. £

máj

jún

júl

aug

sept okt

600

nov dec

jan

feb

mar

spolu

600

Mzdy
v tis. £
Platby
dlžníkov v
tis. £
Bilancia na
konci
mesiaca v
tis. £
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apr
Príjmy v
tis. £
Mzdy
v tis. £
Platby
dlžníkov v
tis. £

máj

jún

júl

aug

sept okt

600

nov dec

jan

feb

mar

spolu

600

(50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (600)
(50) (30) (40) (80) (25) (50) (45) (80) (30) (40) (90) (560)

Bilancia na (50) (150) (230) 280 150 75
konci
mesiaca v
tis. £

(25) (120) (250) 270

180

40

40

Ako je zrejmé z bilancie, v tomto prípade sa uplatnia rôzne výšky výpožičiek
a poskytnutých pôžičiek.
Prakticky však organizácia rok dopredu nebude poznať úverové podmienky, ktoré sa
jej podarí vyjednať, takže je oveľa pravdepodobnejšie, že na základe minulých
úverových podmienok urobia odhad možnej dostupnosti úverov.
Ak sa niektoré druhy tovaru skladujú a kupujú sa iba vtedy, keď zásoby poklesnú pod
určitú úroveň a nie až po ich vyčerpaní, mesačné výdavky už nebudú konštantné
a do prognózy cash-flow treba zahrnúť informácie na základe kontrolných metód
skladových zásob organizácie.
Po vytvorení prognózy cash-flow, do ktorej sme zahrnuli všetky uvedené momenty,
konečnou fázou analýzy bude preskúmanie presného dopadu metód platieb na cashflow. Ak dôjde k odkladu voči použitému systému prevodov, skutočné nároky
(požiadavky) na financie pripadnú na iné dni mesiaca a bude potrebná denné
prognózovanie cash-flow.
Treba si pamätať, že autori prognóz pracujú s dohadmi a nevychádzajú z faktov.
Znamená to, že je dôležité vypracovať analýzy citlivosti a rôzne scenáre.
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7.6

MANAŽMENT HOTOVOSTI

Kľúčovým prvkom finančného účtovníctva je plánovanie, ale organizácia musí
v prvom rade rozhodnúť o vhodnej úrovni hotovostnej bilancie. Ako sme už videli,
bude závisieť od kompromisu medzi požiadavkou na dostatočnú hotovosť na
vyrovnanie všetkých nárokov a nemať ju a prísť o dôležité možnosti investovania.
Úlohou plánu je identifikovať a zistiť príčiny kolísania finančnej bilancie a v záujme
organizácie sa pokúsiť ju kontrolovať. Rozpočtová hotovosť a bilancia cash-flow sú
podstatnou časťou tohto plánovacieho procesu, podobne ako to, že je základom
kontroly. Ako sa ukázalo, treba porozumieť charakteru a načasovaniu finančných
transakcií.
Takisto treba dôkladne porozumieť tomu, čo tvorí podstatu cash poolu organizácie.
Ak je platobný obeh sústavne väčší ako príjmový obeh, rozdiel predstavuje možnosť
využitia ďalších zdrojov, ktoré má organizácia k dispozícii, hoci sa v jej účtovných
dokladoch neprejavili. Ak na toto nebudeme prihliadať, zdroje sa nevyužijú a dôjde
k stratám na nevyužitých príjmoch z úrokov.
Manažment obehu závisí od spoľahlivosti prognóz disponibilných prostriedkov.
Systém prognózy sa opiera o dôkladnú analýzu obehu a termínov splatnosti počas
určitej doby.
Aké sú teda hlavné faktory prognózy obehu? Existujú tri:
•

Zdržanie prevodu
Je to čas, ktorý si vyžiada prevod z jednej organizácie do druhej. Môže sa jednať
o dobu potrebnú na doručenie pošty alebo na elektronický prevod.

•

Zdržanie uloženia
Je to čas, ktorý uplynie od príjmu po jeho zaplatenie do banky.

•

Zdržanie vybavenia
Ide o čas, ktorý banka potrebuje na uloženie transakcie na bankové konto
organizácie.

Všetky tieto faktory fungujú obojsmerne, teda ak niekomu posielate šek poštou,
dôjde k zdržaniu v dôsledku niektorého z uvedených, alebo všetkých faktorov v tom,
kedy vlastne financie stiahnu z vášho bankového účtu. Podobne ak niekto iný posiela
peniaze vám, potrvá to istý čas, kým sa objavia na vašom účte.
Cvičenie 7.6
Pokúste sa ilustrovať dopady zdržania pomocou diagramu.
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Mal by vyzerať asi takto:
Organizácia A
↓
platí
↓
organizácii B

zdržanie prevodu

↓
ktorá zaplatí do
↓
banky

zdržanie uloženia

↓
ktorá to prevedie na účet organizácie B
7.7

zdržanie vybavenia

Metódy platieb

Najčastejšími formami realizovania aj inkasovania príjmov sú platby:
•
•
•
•
•

hotovostné,
šekom,
pripísaním na ťarchu alebo platba úverovou kartou,
bezhotovostné platenie alebo splatný úver,
automatické bankové bezhotovostné služby (Bankers Automated Clearing
Services BACS),
• automatizované platobné systémy medzibankového zúčtovacieho združenia
(Clearing House Automated Payment System CHAPS)
Voľba foriem platenia bude mať dopad na vyššie uvedené zdržania. To jej jedným
z kľúčových rozhodnutí, ktoré sa musia urobiť z hľadiska finančného účtovníctva,
hoci do úvahy pripadajú aj iné úvahy, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnia výber
metódy. V prílohe A tejto kapitoly je opísaný inkasný systém, používaný vo Veľkej
Británii.
Cvičenie 7.7.1
Zostavte zoznam kritérií, na ktoré treba prihliadať pri voľbe metódy platieb.
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Hlavnými kritériám, ktoré ste mali uviesť, sú bezpečnosť, náklady, pohodlnosť pre
zákazníka, istota, predvídateľnosť a časové zdržanie.
Hotovostné platby prinášajú so sebou bezpečnostné riziko a všeobecným
obmedzením je výška sumy, ide o transakcie malej hodnoty, akými sú vstupné,
cestovné v autobusoch a drobné nákupy. Šeky sa dlho pokladali za štandardný
systém platenia, ale zavedením novších automatizovaných systémov sa odstránili
časy potrebné na zinkasovanie šekov. U týchto metód je vyššia istota oproti tým, keď
sa najprv oznámi hodnota a potom sa akceptuje a minimalizuje doba, počas ktorej sú
financie v bankovom systéme.
Bezhotovostné platby debet/kredit umožňuje inkasovanie pravidelných platieb priamo
z bankového účtu dlžníka, na základe oprávnenia podpísaného dlžníkom. Toto
oprávňuje veriteľa pravidelne vyberať v stanovenom čase sumu, ktorá je obyčajne
stanovená tak, že dlžník musí byť informovaný o všetkých zmenách podmienok.
Výhody z hľadiska veriteľa, v záruke okamžitého a pravidelného platenia, sú zrejmé.
Okrem toho bezhotovostné platenie možno realizovať dopredu so stanoveným
dátumom splatnosti a tým sa odstraňuje časové zdržanie inkasného systému. Aj
mnohí dlžníci (platitelia) oceňujú jednoduchosť bezhotovostného platenia.
Cvičenie 7.7.2
Podľa vášho zoznamu z aktivity 7.5 zostavte hodnotiacu matricu na posúdenie
uvedených metód platenia.
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Hotovosť

Šeky

Bezpečnosť Náklady
Vysoké
Nízke
riziko

Istota
Nemusí byť
problémom

Isté riziko

Nie vždy

Bezhotovostné Nízke riziko
platenie/úver
BACS

Nízke riziko

CHAPS

Nízke riziko

Kredit.karty

Isté riziko

Pohodlnosť
Pre veľké
množstvá
lacných
položiek
Poplatky za Štandardná
manipuláciu forma
platenia
Poplatky
K dispozícii
v bankových
systémoch
Malý
Nie je vždy
poplatok
možné
Vyššie ako Ako u BACS
u BACS
Relatívne
Veľmi
vysoké
akceptované

Istota
a predvídateľnosť
istota
istota
Ako
pri bankových
transakciách

Zdržanie
Uloženie

Prevod,
uloženie,
vybavenie
vybavovanie

vybavovanie
Prevod ten
istý deň
Vybavovanie

Aktivta 7.7.3
Zistite, či vaša organizácia akceptuje rôzne metódy platenia a vyhodnoťte ich podľa
nasledujúcich kritérií:
•
•

Je táto metóda moderná?
Bola urobená nákladová štúdia (porovnanie nákladov a prínosov) z hľadiska
vhodnosti rôznych alternatív?
• Rozumejú jej príslušní pracovníci?
• Kontroluje sa rozvoj systému platieb pravidelne?
• Vypočítavali sa časové zdržania jednotlivých metód?
Urobte si poznámky.
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Z vášho zistenia vyplynú preferované metódy platenia vašej organizácie. Všimnite si,
že všetky organizácie majú svoje zásady vytvorené na základe zvykov a praxe, aj
keď nie sú v písomnej forme. Pre tieto zásady by mala platiť dobrá prax, že budú
písomne zaznamenané a formálne schválené príslušným mechanizmom organizácie.
Výpočet nákladov na rôzne alternatívne metódy bude závisieť od charakteru
dohodnutých úprav s bankami a mali by obsahovať:
•
•
•
7.8

Náklady na administratívnych pracovníkov.
Bezpečnostné opatrenia.
Alternatívne náklady na zdržanie počas prevodu.
MODELY MANAŽMENTU HOTOVOSTI

Podobne ako pri modeloch manažmentu zásob, ktoré vzali do úvahy všetky faktory,
ovplyvňujúce rozhodnutia o kontrole zásob, aj pri modeloch finančného účtovníctva
sa prihliadalo na to, aby pomáhali pri rozhodovaní o manažmente financií. V tejto
časti sa pozrieme na dva najznámejšie modely finančného účtovníctva, jeden
vypracovaný Baumolom v roku 1952 a model Miller-Orrov, uverejnený v roku 1966.
Baumolov finančný model
Baumolov finančný model vychádza z analógie medzi financiami a zásobami
a aplikuje model EOQ (Economic Order Quantity – model ekonomického
kvantitatívneho objednávania), s ktorým sme sa stretli v kapitole Manažment zásob
(kapitola 5) na manažment hotovosti. Použil ho na zistenie prílivu peňazí, čím by sa
minimalizovali celkové náklady na udržiavanie zdrojov.
Model vychádza z týchto predpokladov:
•
•
•

Stálosť prostredia, v ktorom je istý a konštantný cash-flow.
Výdaj financií predchádza príjmom a je trvalý.
Príjem financií je pravidelný a periodický.

Pozrime sa na rozvíjajúcu sa organizáciu, s čistým finančným výdaj 50 000 £ za
mesiac. Organizácia začína rok maximálnou finančnou bilanciou vo výške 200 000 £.
Pohyb zdrojov znázorňuje nasledujúci diagram.
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Správanie sa zostatku hotovosti podľa Baumolových podmienok
Zdroj: Collier, Cooke a Glynn, 1992, obr. 15.6

preklady textov v diagrame:
1. stĺpec /zvisle/: zostatok hotovosti (£)
2. stĺpec: maximum; priemer; minimum
posledný stĺpec: AB/2, kde AB je doplnenie na maximálnu úroveň
posledný riadok: mesiac
Cvičenie 7.8.1
Na základe diagramu odpovedzte na nasledujúce otázky?
•
•
•

Koľko času uplynie než dôjde k vyčerpaniu maximálnej bilancie?
Koľko financií sa vloží po dosiahnutí minimálnej úrovne?
Aká je priemerný zostatok hotovosti?
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•
•
•

Maximálne yyčerpanie zostatku potrvá štyri mesiace.
Na dosiahnutie maximálnej úrovne sa vloží 200 000 £.
Priemerný zostatok hotovosti je 100 000 £ - polovica doplnenia na maximálnu
úroveň.

Porovnajte tento stav s prípadom, keď organizácia má maximálny zostatok 100 000
£. Bude potrebné injektovať financie dvakrát tak často (každé dva mesiace)
a priemerný zostatok sa zníži na 50 000 £.
To bude znamenať dvojnásobný počet transakcií za dané obdobie, a tým aj zvýšenie
nákladov na prevody. Na druhej strane, alternatívne náklady na údržbu zdrojov sa
znížia v závislosti od zníženia priemerného zostatku hotovosti .
Na zistenie optimálnej úrovne finančnej injekcie, pri ktorej dôjde k minimalizácii týchto
kombinovaných nákladov, treba zistiť najnižší bod celkovej krivky nákladov.
Optimálna úroveň finančnej injekcie sa vypočíta podľa rovnice:

C=

2bt
------i

kde:
C = finančná injekcia a teda aj maximálna bilancia - zostatok
b = poplatky brokerovi
t = čistý cash-flow za dané obdobie
i = alternatívne náklady za ušlé úroky alebo náklady na pôžičku na získanie zdrojov
Netreba si tento vzorec pamätať, treba ho iba vedieť použiť v nasledujúcej aktivite.
Cvičenie 7.8.2
V uvedenom príklade sú poplatky (honorár) brokerovi 5000 £ na každé čerpanie
a alternatívne náklady dosahujú ročne 12%. Vypočítajte optimálnu finančnú injekciu,
čiže maximálny zostatok hotovosti.
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V tomto prípade b = 5000, t = 12 x 50 000, i = 12%.
Podľa rovnice
2 × 5,000 × (12 × 50,000)
----------------------------------------------------------0.12
6,000,000
= ---------------------0.12
223 607
C=

Takže optimálna finančná injekcia je 223 607 £.
Ak optimálna finančná injekcia je 233 607 £, potom frekvencia finančných injekcií sa
dá vypočítať delením celkového cash-flow (12 x 50 000) optimálnou finančnou
injekciou vo výške 233 607 £. Výsledok sa môže zaokrúhliť na 2,7.
Čiže 2,7 platieb za rok znamená finančnú injekciu každých 19 týždňov.
Vzhľadom na to, že ku cash-flow bude dochádzať pravidelne, priemerná hodnota
financií bude rovná polovici maximálneho zostatku hotovosti. V tomto prípade to
bude
233 607/2 = 111 803,50
Tento model však má isté obmedzenia:
•
•
•
•
•

Predpoklad stabilného stavu so stálymi čerpaniami nie je reálny – ťažko možno
s istotou predpokladať požadované sumy v budúcnosti.
Model nie je aplikovateľný na situácie, keď k financovaniu dôjde prečerpaním
úverových možností.
S vyčerpaním hotovosti môžu byť spojené náklady.
Model nefunguje dobre, ak dochádza len k mimoriadne malému príjmu a výdaju
financií.
S údržbou financií sa môžu spájať aj iné náklady, ktoré rastú úmerne s ich
výškou.
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Miller–Orrov model
Miller–Orrov model je reálnejší tým, že vychádza týchto predpokladov:
•
•

K čistému cash-flow dochádza náhodne.
K prevodom môže dôjsť kedykoľvek, sú okamžité a majú pevné náklady na
prevod.

Tento model rozširuje základný model kontroly zásob zdrojov tým, že zahrnul aj isté
kontrolné limity. Sem patrí dolný limit L, ktorý stanovuje manažment a vychádza
u dohodnutej preventívnej úrovne zostatku, a horný limit H, ktorý, spolu s cieľovým
zostatkom Z a priemerným zostatkom hotovosti W, sú stanovené modelom. Vyjadruje
ich nasledujúci diagram.
Miller–Orrov model
Zdroj: Collier, Cooke a Glynn, 1992, obr. 15.8

preklady:
zvislý text: Zostatok hotovosti (£)
diagram, zhora:

H horný limit
Z cieľový zostatok
L dolný limit
čas

M predstavuje hypotetický priebeh zostatku hotovosti. Všimnite si, že keď sa čiara
dotkne bodu X na hornom limite H, poklesne na úroveň cieľového zostatku, pretože
manažment prebytočné financie investoval. Naopak, v bode Y na dolnom limite sa
pomocou finančnej injekcie vrátila na úroveň cieľového zostatku.
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Vzorce pre výpočet cieľového zostatku Z, horného limitu H a priemerného zostatku
W sú:
3Fσ 2
Z = 3 ------------- + L
4K
H = 3Z – 2L
W = (4Z – L) / 3

kde :
F = náklady transakcie
K = denné alternatívne náklady zostatku hotovosti
σ2 = zmena čistých denných cash-flow (σ = štandardná odchýlka).
Model Miller-Orr si vyžaduje znalosť denných altenatívnych nákladov spravovania
financií (to je denná úroková miera, ktorú by sme získali pri investovaní hotovosti).
Tam, kde sú uvedené ročné alebo mesačné úrokové sadzby, treba ich premeniť na
denné podľa vzorca:

K =

D

(1 + R ) − 1

kde R je udaná miera a D je počet dní, na ktoré sa vzťahuje.
Napríklad, ak mesačná úroková sadzba je 1% a mesiac má 30 dní:

K =

30

(1 + 0 . 01 ) − 1 = 0 . 00033

čiže 0.00034

Cvičenie 7.8.3
Pomocou Miller–Orrovho modelu, z týchto údajov vypočítajte cieľový zostatok
a horný limit.
Manažment sa rozhodne na 30 dní ustanoviť dolný limit vo výške 5000 £. Štandardná
odchýlka denného cash-flow je 1000 £, náklady na transakciu sú 500 £ a mesačné
alternatívne náklady za toto obdobie sú 1%.
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Hodnoty sú tieto:
Náklady na transakciu F = 500 £
Denné alternatívne náklady(opportunity cost) K sa vypočítajú riešením rovnice

K =

30

(1 + 0 . 01 ) − 1 = 0 . 00033

teda K by mohlo byť 0,00033
Odchýlka denných cash-flow σ = 1000, teda σ2 = 1 000 000
Podľa vzorca na výpočet cieľového zostatku

Z =

3

3 × 500 × 1,000,000
-------------------------------------------- + 5 000
4 × 0.00034

= 15 332 £.
Keď už poznáme hodnotu Z, horný limit H vypočítame ako
H = 3Z – 2L
= (3 x 15 332) – (2 x 5000)
= 35 996 £.
Ak budete pokračovať vo výpočtoch priemerného denného zostatku W v uvedenom
príklade, dostanete hodnotu 18 776 £. Všimnite si, že toto je stred medzi horným
a dolným limitom, ale o čosi nižšie ako bol stredný. Je to preto, lebo v uvedenom
príklade alternatívne náklady údržby financií sú dominantnejšie ako náklady na
transakciu pri finančných injekciách.
Najnovšie vypracované modely k tomu pridali nezávisle vyhotovené prognózy čistého
cash-flow, odhady neistoty a termíny splatnosti investícií podľa modelu Miller–Orr.
Ďalšie prístupy k tvorbe finančných nárokov vychádzajú z transakčných
a preventívnych opatrení a používajú časové série na identifikovanie sezónnych,
cyklických a náhodných faktorov na finančné požiadavky.
Podľa prieskumov tieto modelové techniky v skutočnosti používa veľmi málo
organizácií s odôvodnením, že sú bezvýznamné, lebo vychádzajú z nereálnych
predpokladov a namiesto toho sa opierajú na intuitívny manažment financií. Treba
však k tomu dodať, že pri testoch Miller–Orrov model prekonal intuitívny finančný
manažment.
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Napokon nesmie sa zabudnúť, že pri rozhodovaní o politike finančného účtovníctva
organizácie náklady na každý riadiaci tím treba porovnať s možnými úsporami
z aktívnej finančnej politiky.
Upozornenie
Na jednej strane síce treba porozumieť teóriám, na ktorých sa stavia, ale na druhej
strane k týmto modelom treba pristupovať opatrne. Všetky modely obsahujú
množstvo predpokladov, ktoré nedokážu vystihnúť reálny svet a existuje hrozba, že
pri použití moderných metód budete ich výsledky pokladať za absolútne. Okrem toho,
zber údajov je nákladný a treba prihliadať aj na náklady a prínosy. Tieto modely
predstavujú ďalšie techniky, ktoré sú správcom pokladnice k dispozícii, pri finálnej
analýze však treba vedieť, že prílišné spoliehanie iba na ne je potenciálne
nebezpečné.
7.9

HODNOTENIE SOLVENTNOSTI A LIKVIDITY

Vzťahová analýza (finančná analýza firmy skúmaním vzájomných pomerov rôznych
prvkov finančných výkazov), o ktorej pojednáva Finančné výkazníctvo, je
užitočnou mierou solventnosti a likvidity medzi súčasnými koeficientmi likvidných
aktív. Hoci smernice uvádzajú 2:1, resp. 1:1, treba k nim pristupovať opatrne.
Solventnosť závisí od stupňa dôvery veriteľa k schopnosti požičiavajúceho (dlžníka)
rýchlo mobilizovať finančné prostriedky.
Dokument CIPFA Manažment pokladne (Treasury management) v orgánoch
miestnej správy: kódex praxe a smernice pre finančných manažérov (Treasury
Management in Local Authorities: code of practice and guide for chief finance officers)
(1996) uvádza, že
rozhodnutia sa musia robiť o krátkodobých investíciách a o disponibilných
financiách. Pokiaľ ide o výšku hotovosti, treba vychádzať z cieľového rozpätia
bankového zostatku -j bilancie, a pokiaľ ide o investície, z cieľa v oblasti
krátkodobých štandardných investičných období. Prakticky to znamená, že
rozhodnutia o cieľoch a vhodných krokoch na ich realizáciu, musia patriť do
kompetencie finančného manažéra.
Na druhej strane napríklad Národná zdravotnícka službavo Veľkej Británii , sa
niekoľko rokov riadila príkazom, že jej banková bilancia má byť limitovaná na
maximum 50 000 £. K tomuto číslu dospeli po kontrole likvidných zdrojov potrebných
vo väčšine prípadov na pokrývanie rutinných hotovostných operácií, a nariadili ju
kvôli zníženiu predchádzajúcich vysokých priemerných zostatkov.
7.10 REGULAČNÉ POŽIADAVKY PRE FINANČNÉ ÚČTOVNÍCTVO VO
VEREJNOM SEKTORE
Hlavná požiadavka vo Veľkej británii sa orientuje na potrebu zabezpečiť, aby sa
dodržiavali externé finančné limity (External finance limits – EFL) a že využitie
finančnej bilancie je optimalizované a tým sa minimalizujú náklady na výpožičky.
Sem patrí starostlivé plánovanie záväzkov, vrátane normálneho poskytovania
služieb, splácania dlhov a tvorby nových zdrojov, percepcie a kapitálových záväzkov.

192

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
Čo nemusí vyjsť?
Problémom sa dá vyhnúť, ak sa dodržiava štandard profesionálnej praxe CIPFA,
relevantný kódex spravovania pokladne a obozretného manažmentu , ktoré sú
obsiahnuté v Cadburskom kódexe najlepšej praxe korporačného manažmentu
(Cadbury Code of Best Practice on Corporate Governance) a pri dodržiavaní zmyslu
pre profesionálnu etiku.
Dôsledky nedodržiavania „najlepšej praxe“ závisia od presných okolností každého
prípadu, ale môžu zahrnúť:
•

priame materiálne straty pre organizáciu v dôsledku podvodu, krádeže, zneužitia
zdrojov alebo platby vyšších úrokových sadzieb alebo poplatkov;
• nepriame straty v dôsledku toho, že sa nedosiahli najvyššie výnosy
z disponibilných zdrojov;
• následné straty pre to, že sa niektoré aktivity na prospech organizácie nemohli
uskutočniť.
Cvičenie 7.10
V tejto prípadovej štúdii uvidíme, ako a či sa dodržiavajú zásady dobrého
manažmentu hotovosti, akou je pravidelná rutina depozitov hotovosti a šekov.
Prípadová štúdia
Bytové združenie XYZ prevádzkuje viacero regionálnych kancelárií, ktoré sú
otvorené šesť dní v týždni. Každá z nich má na starosti vyberanie nájomného za
byty. Nájomné sa uschováva v trezore a raz týždenne, vo štvrtok, sa odnáša do sídla
združenia. Všetky príjmy z nájomného sa odnášajú hneď v piatok ráno do banky.
Celkovo sa za minulý rok vybralo na nájomnom 1 950 000 £. Bytové združenie XYZ
prečerpalo svoje konto v banke a terajší úrok za prečerpanie predstavuje 11%.
Ak by regionálne kancelárie odvádzali nájomné do banky každý deň (sobotňajšie
inkaso by sa odviedlo v pondelok), koľko mohlo združenie ušetriť na svojich
nákladoch za prečerpanie? Predpokladajme, že príjmy sa ukladajú do banky priamo
na účet pobočky (t.j. nie je nijaká prestávka kvôli zúčtovaniu) a takisto nie je nijaký
odklad inkasovania šekov.
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Uvádzame kroky, ktoré by ste mali urobiť pri výpočte nákladov týždenného ako aj
denného ukladania do banky.
1.
Banková sadzba za prečerpanie je 11% ročne, čo znamená 11/365 =
0,03%/deň.
2.

Ročný príjem 1 950 000 £ znamená priemerne vklady 1 950 000 £ /312 =
6250 £/deň, ak predpokladáme, že regionálne kancelárie sú otvorené 6 dní
v týždni, 52 týždňov v roku a príjem nepodlieha sezónnym výkyvom.

3.

Ak použijeme približné náklady prečerpanie za deň vo výške 0,03%, náklady
na údržbu 6250 £ na jeden deň namiesto ich uloženia do banky budú 0,03% x
6250 £ = 1,875 £.

4.

Vypočítajte počet stratených dní pri ukladaní iba v piatok:

Inkaso v
Pondelok
Utorok
Stredu
Štvrtok
Piatok
Sobotu

5.

Môže byť vložené do
banky v
Utorok
Stredu
Štvrtok
Piatok
pondelok
Pondelok

Odklad v dňoch
3
2
1
0
4
4
14

Za jeden týždeň počet dní odkladu pri piatkovom ukladaní do banky dosiahol
14. pri nákladoch 1,875 £/deň sú týždenné bankové náklady 1,875 x 14 =
26,25 £, ročne to predstavuje 26,25 x 52 = 1365 £.

ZHRNUTIE
V tejto kapitole sme predstavili koncepciu cash poolu a metódy prognózovania
a foriem platieb. Posudzovali sme modely manažmentu hotovosti a mieru
solventnosti a likvidity. Napokon sme sa venovali regulačným požiadavkám
finančého manažmentu v rámci verejných služieb.
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PRÍLOHA 1
Kópia článku Dereka Rossa s názvom „Rozoznávajte BACS od CHAPS“, ktorý
bol uverejnený v časopise Accountancy v januári 1994, s. 68-69.
Rozoznávajte BACS od CHAPS
Základný proces platieb znamená zaťaženie bankového účtu platiteľa a dobropis na
bankové konto príjemcu. Ak obe strany majú svoje bankové účty v jednej banke,
potom sa toto odohrá v internom systéme banky a nijaké externé zúčtovanie nie je
potrebné. Za normálnej situácie však ide o rôzne banky a vtedy sa začína proces
zúčtovania. V podstate ide o proces triedenia, kde hodnota príjmu sa presmeruje
medzi dve príslušné bankové pobočky. K vybaveniu medzi dvoma bankami
dochádza denne, prostredníctvom ich účtov v Národnej banke - Bank of England.
Vo Veľkej Británii existuje celá škála rôznych platobných mechanizmov. Ich výber
závisí od používateľa (podnikového alebo osobného účtu); od periodicity platieb
(pravidelná alebo raz za čas); na pohodlí, nákladov a praxe pripisovania sumy.
Systémy zúčtovania
Združenie pre systém zúčtovania platieb (Association for Payment Clearing Services
–APACS) vzniklo v roku 1985 za účelom manažmentu prevádzky a vytvorenia
systému prevodu peňazí vo Veľkej Británii. Zastrešuje tri zúčtovacie skupiny:
Cheque & Credit Clearing Company Ltd – pre hromadné zúčtovanie cenných
papierov;
CHAPS & Town Clearing Company Ltd – pre položky vysokej hodnoty; a
BACS Ltd (predtým Bankers Automated Clearing Services Ltd) – pre hromadné
elektronické zúčtovania.
Nasledujúca tabuľka ukazuje proporčné rozdelenie jednotlivých položiek zúčtovaných
v systémoch a to z hľadiska hodnoty i objemu. Ukazuje, že CHAPS je mechanizmus
na prevod malých objemov, pripadá naň drvivá väčšina peňažných prevodov čo do
hodnoty
Položky podľa hodnoty

Položky podľa objemu

Pomer položiek zúčtovaných (podľa
hodnoty) za rok do mája 1993

Pomer položiek zúčtovaných (podľa
objemu) za rok do mája 1993

Typ
BACS
CHAPS
Town Clearing

%
5
4
3

Typ
Cheque & Credit Clearing
BACS
CHAPS and Town
Clearing

Cheque & Credit
Clearing

88
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APACS má 20 plnoprávnych členov a viacerých pridružených členov. Nie všetci
členovia sú členmi všetkých zúčtovacích skupín. Avšak banka, ktorá nie je členom
príslušnej služby si pochopiteľne túto môže zakúpiť od inej banky, ktorá členom je.
Zúčtovanie šekov a zmenkových úverov
Šek je vlastne zmenka inkasovaná v banke. Cheque & Credit Clearing Company Ltd
má na starosti zúčtovávanie šekov a zmenkových úverov v Anglicku a vo Walese.
Zúčtovanie zaťaženie bankového účtu platiteľa a dobropisu trvá tri dni, ako to
uvádzame ďalej.
Na konci každého dňa pobočky banky roztriedia šeky podľa bánk, magneticky
zakódujú sumu platby na šeky a opečiatkujú ich bankovými údajmi svojej pobočky.
Keď je to hotové, šeky sa odošlú do vlastného zúčtovacieho oddelenia v Londýne.
Nasledujúci deň šeky, ktoré sa predložili pobočkách vlastnej banky, sa odošlú do
týchto pobočiek prostredníctvom interného zúčtovacieho systému a šeky predložené
v iných bankách sa odošlú do Ústredného zúčtovacieho strediska na ulici Lombard.
Tu si banky vymenia balíky šekov, vezmú si ich do vlastných zúčtovacích stredísk,
kde ich roztriedia a odošlú do príslušných pobočiek na konečné spracovanie. Všetky
rozdiely medzi bankami sa riešia prostredníctvom ich kont v Bank of England. Na
tretí deň každá banka dostane šeky, ktoré predložili jej vlastní zákazníci, kde ich
skontrolujú. Tie ktoré nie sú v poriadku ihneď vrátia nepreplatené do tej pobočky, kde
boli predložené na preplatenie.
Banky si obyčajne účtujú nejakú malú sumu za každú položku. Niektoré banky
využívajú aj obehový čas prekročením trojdňového termínu na operácie (t.j. pripíšu
dobropis na príjemcovo konto až po troch dňoch). Teda oplatí sa skontrolovať si to
a prípadne rokovať o probléme s touto bankou.
Ak príjemca má pochybnosti o platobnej schopnosti platiteľa, môže požiadať
pobočku, kde bol šek predložený, o „osobitné predloženie (prezentáciu)“ priamo na
pobočku, ktorá platbu likviduje. Ak je šek v poriadku, likvidačná pobočka zaťaží
platiteľovo konto a vráti bankovú platbu (t.j. ide o nezvratný nástroj medzibankových
platieb) pobočke, kde bol šek predložený, na spracovanie v zúčtovacom systéme.
Menové zúčtovanie
Všetky platby v cudzích menách sa v konečnej fáze vrátia na zúčtovanie do krajiny
pôvodu danej meny. Londýnska schéma na vybavovanie menových záležitostí
London Currency Settlement Scheme) umožňuje zúčtovanie (preplatenie) šekov
a zmeniek z bánk s domicilom Veľkej Británie. Šeky, ktoré môžu byť takto zúčtované,
sa označia písmenom „N“ za označením druhu. Prezentácia je o 16.15 h
a k zúčtovaniu dôjde na bilaterálnom základe prostredníctvom menového protiúčtu.
Hlavnou menou, ktorá sa spracúva, je americký dolár, pre ktorý sa dá získať hodnota
pre daný deň. Niektoré ďalšie meny sú tiež zahrnuté do schémy, kde dátum
ohodnotenia môže byť až o štyri dni, v závislosti od meny a toho, či daná banka,
ktorá šek vystavila, sídli v Londýne alebo nie.
Platby vysokej hodnoty
CHAPS & Town Clearing Company Ltd zodpovedá za zúčtovanie položiek o vysokej
hodnote, v ten istý deň vo Veľkej Británii.
Town Clearing je ručný, maloobjemový systém zúčtovania cenných papierov pre
bankové platby, šeky, bankové šeky a „čisté“ (teda bez pripojených dokumentov)
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zmenky s hodnotami presahujúcimi 500 000 £. Položka musí byť vybraná a vložená
do pobočiek členských bánk, územne obmedzených na mesto Londýn. Šeky ktoré sú
kvalifikované pre Town Clearing sa označujú písmenom „T“ za kódom druhu.
Prezentovať ich možno počas celého dňa do 15 h na vybavenie medzi členskými
kontami Bank of England. Nevyplatené položky sa musia vrátiť ešte ten istý deň.
Clearing House Automated Payment System (CHAPS) zabezpečuje elektronický,
medzibankový, online zúčtovací systém v reálnom čase za zaručené štandardné
platby realizované ten istý deň. Systém sa rýchlo rozvíjal a predstihol Town Clearing
vďaka svojej celoštátnej elektronickej dostupnosti, schopnosti zvládať veľké objemy
s nízkym prevádzkovým nákladom. Od januára 1993 sa zrušila minimálna výška
transakcie 1000 £ v systéme CHAPS.
Systém umožňuje prevody platieb (v reálnom čase) z jednej pobočky banky do
druhej pomocou štandardných počítačových systémov (tzv. „brány“ /gateways/),
spojených prostredníctvom British Telecom Packet Switched Service. Nie je nijaké
ústredné zariadenie. Spracovanie sa robí elektronicky každý deň po uzávierke
(momentálne je to 15.10 h) vo všetkých členských kontách v Bank of England.
Transakcie CHAPS sú nevratné, bezpodmienečné od okamihu ich vstupu do
systému a ručí za ne Bank of England. Podobne sa udržiava aj vysoké zabezpečenie
každej kódovanej a autorizovanej správy CHAPS.
CHAPS má teraz 13 členov. Finančné inštitúcie, ktoré chcú systém využívať, môžu
doňho vstupovať ako „účastníci“, cez jedného z členov. Mimobankoví zákazníci
nemajú možnosť priameho vstupu do CHAPS, ale len prostredníctvom jedného
z členov alebo účastníkov. Preto korporácie môžu CHAPS využívať pomocou
písomných alebo telefonických pokynov do elektronického prevodového systému
banky alebo príslušného terminálu CHAPS. Poslednú možnosť treba starostlivo
analyzovať, pretože na jednej strane síce znižuje bankové poplatky, avšak na druhej
strane náklady na zriadenie a údržbu terminálu CHAPS môžu byť značné a vyplatia
sa len pri veľkých objemoch.
Elektronické prevody zdrojov
Automatické bankové bezhotovostné služby (BACS Banks Automated Clearing
System) poskytuje systém pre hromadné zúčtovania menších obnosov, najmä
pravidelne sa opakujúcich operácií. Zaoberá sa obidvoma stranami účtovných
operácií. Hlavné druhy platieb, ktoré spracováva BACS, sú bezhotovostné platby,
trvalé príkazy a automatizované dobropisy (napríklad mesačné platy). K vybaveniu
dochádza na konci trojdňového cyklu spracovania, medzi členskými kontami v Bank
of England. Prostriedky však možno inkasovať v želanom termíne tak, že sa BACS
dajú pokyny na prevod v predstihu. Bežne sa to robí u pravidelných platieb, ako sú
mzdy, poistné atď.
Príkazca dá pokyny pre platbu BACS (so sídlom v severnom Londýne) pomocou
magnetických médií alebo prostredníctvom priameho telekomunikačného spojenia
(„BACSTEL“). BACSTEL je lacná metóda prenosu údajov, ktorá je rýchlejšia ako
s použitím tlačenej formy a umožňuje okamžite potvrdiť akceptovanie, prípadne
chybu užívateľovi. Po zatriedení položky centrum BACS odošle nové (magnetické)
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pásky s inštrukciami, ktoré sa týkajú prevodu alebo dobropisu na účty zákazníkov. do
počítačových centier zúčtovacích bánk.
BACS má 18 členov a asi 50 tisíc sponzorovaných účastníkov. Firmy môžu mať
priamy prístup do BACS, ak sú sponzorované členom alebo účastníckou bankou.
Týmto sa líši od nepriameho spojenia CHAPS a SWIFT, ktoré prechádza bankou.
Náklady na prevody BACS sú oveľa nižšie ako ostatné prevody a teraz dosahujú iba
niekoľko penny na jednu položku.
Posledný vývoj je BACSNET, čo je služba systému elektronickej výmeny informácií
(EDI – Electronic Data Interchange), umožňujúca firmám kombinovať odosielanie
dokumentov s prevodom financií jedinou automatizovanou operáciou. Umožňuje
rýchlejšie a lacnejšie spracovanie údajov, vyrovnanie pohľadávok a dlhov
a presnejšie predvídanie finančných tokov.
SWIFT
Sieť SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
umožňuje členom medzi sebou prenos medzinárodných platobných pokynov,
stanovísk a iných správ, ktoré sa týkajú medzinárodných financií. Ide teda
o prostriedok prenosu medzibankových inštrukcií na prevod financií vo väčšine mien.
Nejde však o samotné platenie. To sa musí robiť medzi účtami, v podstate vo veľkom
finančnom centre krajiny v relevantnej mene.
Niektoré banky si vytvorili rozhrania medzi SWIFT a ich bránami CHAPS, čo
umožňuje rýchle spracovanie medzinárodných štandardných platobných inštrukcií.
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Kapitola 8
Prognózovanie tokov hotovosti
8.1

ÚVOD

Táto kapitola stavia na predchádzajúcich kapitolách, ktoré sa zaoberali
prevádzkovým (obežným) kapitálom, osobitne finančným účtovníctvom. Obsahuje
praktické štruktúry prognostických techník.
Kapitola sa zaoberá praktickými stránkami prípravy prognóz tokov finančnej hotovosti
– cash flow a s tým spojenými rizikami. Praktické otázky a prípadové štúdie vytvárajú
predpoklady pre nadobudnutie zručnosti v prognózovaní tokov finančnej hotovosti.
8.2

CIELE

Po skončení tejto časti by ste mali dokázať
•
•

Prispieť k príprave prognózovania tokov finančnej hotovosti vo vašej organizácii.
Posúdiť sprievodné riziká prognózovania tokov finančnej hotovosti.

8.3
PROGNÓZOVANIE
HOTOVOSTI - cash flow

TOKOV

FINANČNEJ

HOTOVOSTI

FINANČNEJ

Prognóza tokov finančnej hotovosti je jednoduchým nástrojom plánovania,
používaným vo všetkých organizáciách na porovnanie projektovaných výdavkov
s predpokladanými príjmami, aby sa zistil možný prebytok alebo deficit v istom
časovom období
Prognózovanie má umožniť plánovanie a kontrolu financií v krátkodobom
i dlhodobom horizonte. Prognóza tokov finančnej hotovosti je dôležitá pre všetky
organizácie. Problémy s tokmi hotovosti sú najväčšou príčinou krachu podnikov
a organizácií verejného sektora, ktoré musia byť mimoriadne opatrné pri nakladaní
s verejnými prostriedkami.
Prognózovanie sa používa na účely plánovania a kontroly, aby sa zaručilo, že
organizácia bude mať dostatok prostriedkov na splnenie svojich záväzkov a na
zaručenie toho, že sa s financiami nakladá čo najefektívnejšie. Predvídanie je
potrebné u očakávaných príjmov, aby sa dal očakávať a plánovať prípadný prebytok
alebo deficit.
Prognóza sa môže týkať akéhokoľvek časového úseku. Môže byť denná, týždenná,
mesačná, ročná alebo pokrývať akúkoľvek inú dobu. Účinné prognózovanie je
dynamickým a priebežným procesom a nie občasným cvičením.
Súčasti potrebné na tvorbu prognózy tokov finančnej hotovosti
•
•

Vstupný zostatok hotovosti.
Predpokladané hotovostné platby a vklady počas prognózovaného obdobia.
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•

Termíny platieb a vkladov v hotovosti.

Informačné zdroje
Informácie, ktoré sa používajú na prognózovanie tokov finančnej hotovosti hotovosti
pochádzajú z rôznych zdrojov organizácie, od mzdovej a odbytovej učtárne, až po
menej obvyklé zdroje. Dobré komunikačné kanály sú veľmi dôležité, pretože ich
prostredníctvom prognostik dostane všetky relevantné informácie o tokoch hotovosti.
Nasledujúca aktivita vám pomôže pri identifikovaní informácií potrebných pre jej
prognózovanie. tokov finančnej hotovosti
Aktivita 8.3
Pozrite sa na prognózu tokov finančnej hotovosti vašej organizácie. Pod uvedenými
dvoma nadpismi uveďte všetky známe informácie, ktoré by sa mohli použiť pri
príprave prognózy. Po tomto rozšírte obidva zoznamy o informácie, ktoré sú podľa
vášho názoru v ostatných organizáciách verejného sektora.
Príjmy

Výdavky
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Spätná väzba
Vaše zoznamy by mali obsahovať približne tieto informácie:

Príjmy

Výdavky

•

Hotovosť/šeky ako splátky záväzkov

•

•

Vládne granty a finančné príspevky

•

•

Nájomné

•

•
•
•
•
•
•

Dane
Výnosy z predaja aktív
Úroky z investícií
Splatné investície
Získané úvery
Poplatky

•
•
•
•

Platby veriteľom za dodávky tovaru
a služieb
Mzdy a platy (vrátane dane z príjmov
a poistného)
Príspevky/granty/finančné príspevky
iným organizáciám
Nákup investičného majetku
Splátky úverov
Úroky za úvery
Investované prostriedky

Analýza údajov o príjmoch a výdavkoch z predchádzajúcich období je dôležitou
súčasťou prognózovania tokov finančnej hotovosti z hľadiska zistenia ich sezónnych
a cyklických trendov.
Komplikovanosť a miera podrobnosti prognózy tokov finančnej hotovosti závisí od
typu a veľkosti organizácie a do istej miery aj od stupňa požadovanej kontroly.
Načo je potrebná hotovosť?
Za ideálneho stavu sa pokladník snaží mať čo najmenej hotovosti, a tým vytvorí
predpoklady pre to, aby všetky aktíva organizácie „pracovali“ pre ňu. V praxi je však
potrebné mať istú hotovosť na pokrytie okamžitých potrieb. Keďže tie banky, ktoré
umožňujú okamžité čerpanie dávajú nižšie úroky, správca pokladnice musí
rozhodnúť o optimálnom stave hotovosti.
Medzi faktory ovplyvňujúce optimálnu výšku hotovosti patria:
•
•
•

Záruka pre možné odchýlky od predpokladaných tokov finančnej hotovosti.
Disponibilnosť likvidných prostriedkov.
Možnosť získať núdzový úver (výpožičku).
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8.4

AKÁ JE SPOĽAHLIVOSŤ PROGNÓZ TOKOV FINANČNEJ HOTOVOSTI?

Presnosť prognózy tokov finančnej hotovosti je závislá od spoľahlivosti vstupných
údajov. Niektoré položky možno predvídať s oveľa vyššou istotou ako iné.
Všeobecne platí, že organizácia dokáže väčšmi kontrolovať termíny platieb ako
termíny príjmov. Určite treba prejaviť istú prezieravosť pri miere neistoty, ktorej sa
nevyhne nijaká prognóza.
Pravdepodobnosť odchýlky od prognózy treba odhadnúť a zahrnúť jej dopad
prostredníctvom prípravy alternatívnych prognóz, vychádzajúcich z rôznych
predpokladov. Jednou z alternatív prognostika má byť vždy aj príprava scenára
„najhoršej možnosti“.
Prognózu tokov finančnej hotovosti uľahčí finančné modelovanie a využitie
tabuľkového procesoru. S jeho pomocou možno bez problémov demonštrovať
odchýlky od pôvodnej prognózy tokov finančnej hotovosti a ušetrí sa veľa času aj pri
príprave prognózy.
Dva najväčšie problémy pri príprave prognózy tokov finančnej hotovosti preto sú:
•

Stanovenie presných odhadov výdavkov a príjmov – vždy ostane istý faktor rizika
a neistoty pri projekcii budúcich financií,
• Identifikovanie presného časovania odhadov.
Zlepšenie tokov finančnej hotovosti
V predchádzajúcich kapitolách o prevádzkovom kapitále ste sa zaoberali
možnosťami zlepšiť finančné toky. Nasledujúca aktivita má za cieľ pripomenúť tieto
možnosti.
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Aktivita 8.4
Prezrite si tento zoznam a priraďte k ľavému stĺpcu opis príslušných aktivít z pravého
stĺpca.

1. Rozpis platieb.

2.
Zásady
a poplatkov

(politika)

A. Zaručiť, aby sa hotovosť a šekové
platby realizovali čo najskôr
tvorby

cien B. Umožniť využitie týchto a ostatných
lacných bankových transakcií.

3. Úroveň záväzkov a pohľadávok

C. Monitorovať a identifikovať vyskytujúce
sa trendy.
D.
Zabezpečiť,
aby
načasovanie
prihliadalo na finančné toky a dohodnuté
platobné podmienky

4. Termíny interných platieb

5. Platby pred termínom splatnosti

E. Radiť v oblasti politiky cenotvorby
a frekvencii platieb.

6. Použitie záväzkov/pohľadávok

F. Zľavy pri okamžitej platbe.
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Spätná väzba
Správne odpovede by mali byť takéto:
1
2
3
4
5
6

-

D
E
C
A
F
B

8.5

PRÍPRAVA PROGNÓZY TOKOV FINANČNEJ HOTOVOSTI

Nasledujúce modelovanie ukazuje potrebné informácie a kroky na prípravu
predpovede tokov finančnej hotovosti pre miestnu aj regionálnu samosprávu. Tento
druh bol zvolený preto, lebo finančné toky miestneho orgánu patria k prognózam,
ktoré sú vo verejnej správe najkomplikovanejšie. Zásady však sú všade rovnaké,
takže úspešné dokončenie cvičenia vám pomôže pri príprave prognózy tokov
finančnej hotovosti vo vašej organizácii a dosiahnuť tak prvý z účelov tejto kapitoly.
Výber do fondov pre miestne správy bol zavedený vo Veľkej Británii v tom istom čase
ako obecné dávky. Uschovávali sa na základe daňovej legislatívy mestskej
samosprávy. Vybrané zdroje sa ponechávali v „úschove“ pre tie orgány, ktoré boli
oprávnené disponovať týmito zdrojmi. Napríklad v Anglicku a vo Walese okresná
rada inkasuje dane od daňových poplatníkov v obvode rady a okresná rada má právo
disponovať týmito zdrojmi na plnenie jej štatutárnych funkcií. Legislatíva, ktorá sa
však nevzťahuje na Škótsko, stanovuje pre inkasované zdroje vytvorenie osobitne
zúčtovateľného fondu, ktorý osobitne reguluje spôsob jeho zostatku. Legislatíva je
takisto veľmi špecifická v stanovení na čo možno a na čo nemožno fondy použiť.
Aktivita 8.5.1
Podľa účtovných smerníc pre inkasný fond, z tohto fondu sa čerpá na platenie
služieb všeobecného fondu. Prebytky inkasného fondu sa musia investovať a deficit
sa musí financovať z úverov.
Na základe informácií, ktoré sú uvedené ďalej, máte vypočítať splatné úroky
inkasného fondu za finančný rok 2002/2003.
Hlavná účtovníčka sa musí zúčastniť na rokovaní, kde potom predloží vaše výsledky.
Želá si, aby ste na rokovanie priniesli vaše pracovné dokumenty.
Ak máte prístup k tabuľkovému procesoru, pomocou ktorého by ste tieto výpočty
mohli urobiť, porovnajte svoje výsledky s riešením zo spätnej väzby. Potom
vysvetlite, ako by ste urobili zostavu, aby ste mohli urobiť výpočet. Vaša odpoveď by
mala byť vo forme postupných krokov pri príprave osnovy, t. j. vysvetliť význam
a obsah jednotlivých stĺpcov a riadkov.
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Odhad inkasného fondu za roky 2002/03:
Príjmy

tis. £

Výber daní z podnikania

28 393

Príjmy od business rate pool

36 058

Spájanie daní z podnikateľskej
činnosti vybraných v zastúpení štátu
do jedného fondu.
Granty na podporu rozvoja

19 004

Daň okresnej rady

46 487
129 942

Výdavky
Príspevok do business rate pool

28 393

Príspevky:
- polícia

13 904

- iné pohotovostné služby

4 889

Služby všeobecných fondov

82 756
129,942

Počiatočný stav
Počiatočný stav k 1. aprílu 2002 bol 3 215 000 £.
Profilovanie príjmov a platieb:
Poznámka 1: Príkazy sú splatné v desiatich rovnakých splátkach (neplatí sa v máji
a v decembri).
Poznámka 2: Daň obci sa platí nasledovne:
Mesiac

%

Mesiac

%

apríl

4

október

8

máj

4

november

8

jún

4

december

12

júl

5

január

13

august

7

február

17

september

7

marec

11

Poznámka 3: Služby všeobecných fondov sa platia v 12 rovnakých splátkach.

205

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
Poznámka 4: Daň z podnikania sa platí v desiatich rovnakých mesačných splátkach;
neplatí sa vo februári alebo v marci.
Poznámka 5: Príjmy z platieb do business rate pool (?) sú takéto :
Mesiac

Príjmy v
% celku

Výdavky v
% celku

Mesiac

Príjmy v
% celku

Výdavky
v
% celku

apríl
máj
jún
júl
august
september

9.3
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7

9.3
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7

október
november
december
január
február
marec

9.7
9.7
9.7
9.7
1.7
1.7

9.7
9.7
9.7
9.7
1.7
1.7

Poznámka 6: Granty na podporu výnosov prebiehajú takto:
Dátume
05.04.93
15.04.93
23.04.03
07.05.93
22.05.93
07.06.93
21.06.93
08.07.93
22.07.93
07.08.93
21.08.93
06.09.93
20.09.93

%
celku
3,3
3,4
3,4
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9

Dátum
07.10.93
23.10.93
07.11.93
21.11.93
06.12.93
23.12.93
07.01.94
22.01.94
07.02.94
21.02.94
06.03.94
20.03.94

%
celku
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
9,42
9,43
9,42
9,43

Poznámka 7: Splatné úroky do a z inkasného fondu sa vypočítavajú na základe
priemerného prebytku alebo deficitu za daný mesiac a s aplikovaním týchto mier
úrokových sadzieb:
Mesiac
apríl
máj

%
5,84
5,81

jún

5,77

júl
august
septemb
er

5,88
5,80
5,80

mesiac
október
novembe
r
decembe
r
január
február
marec

%
5,50
5,50
5,00
5,00
5,00
5,00

Tieto sadzby vychádzajú z platných komerčných úrokov. Na zvyšok roka treba
odhadnúť ich výšku.
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Spätná väzba
Ak ste použili tabuľkový procesor, mohli by ste si pozrieť priamo výsledok a porovnať
ho s naším. Ak výsledok nie je správny, skontrolujte nasledujúce kroky a pozrite kde
ste urobili chybu.
Ak ste však špecifikovali postup pre vytvorenie účtovnej osnovy, skontrolujete si
najprv postup a potom preskúmate výsledok, aby ste videli, akú výslednú informáciu
ste mali dostať.
Vytvorenie účtovej osnovy

Krok
1

2
3
4

Vytvorte si osnovu so 14 stĺpcami. Stĺpec č. 1 je opisný. Stĺpce 2–13 treba
označiť ako apríl, máj, jún atď. až po marec. Stĺpec 14 je označený ako
Súhrn.
Riadok 1 Počiatočná bilancia. Napíšte 3 215 miliónov £ do stĺpca pod
aprílom.
Označte riadok 2 ako Príjmy.

7

Riadok 3 Výber daní z podnikania. Prídel 28 393 mil. £ v inkasnom fonde
podľa poznámky 4, t.j. 10% mesačne od apríla do januára a nula vo februári
a v marci. Možno prípadne zaokrúhliť.
Riadok 4 058 mil. £ podľa percent v poznámke 5. Príjmy z business rate
pool. Napíšte 36
Riadok 5 Granty na podporu výnosov. Napíšte 19 004 mil. £ podľa percent v
poznámke 6. Pre celkové mesačné percento treba zrátať dve alebo tri
percentuálne sadzby.
Riadok 6 Daň obci. Napíšte 46 487 mil. £ podľa percent v poznámke 2.

8

Riadok 7 Výdavky.

9

Riadok 8 Príspevok do business rate pool. Napíšte 28 393 mil. £ podľa
percent v poznámke 5.
Riadok 9 Príspevky. Spočítajte položku Polícia (13 904 mil. £) a iné
pohotovostné služby (4 889 mil. £ a vpíšte úhrn (18 793 mil. £) podľa 1.
poznámky, t.j. 10% v mesiacoch apríl, jún až do novembra a od januára do
marca. Nula bude v máji a v decembri.
Riadok 10 Všeobecný fond. Vpíšte 82 756 mil. £ rozdelených na jednu
dvanástinu na každý mesiac.
Poznámka: Všade treba urobiť potrebné zaokrúhlenia. Ak sa riadky sčítajú,
celkový výsledok stĺpca by mal predstavovať účet inkasného fondu za rok
2002/03.

5
6

10

11
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Krok
12
13
14

15
16
17
18

V apríli máme počiatočný stav, teraz pridajte príjmy a odrátajte výdavky.
Výsledok vložte do riadku 11 Záverečná bilancia (konečný stav.
Vezmite údaj o konečnom stave v apríli a napíšte ho do mája ako počiatočný
stav.
Opakujte kroky 12 a 13 pre každý mesiac alebo si pre tieto úkony vytvorte
vzorec.
Riadok 12 Priemerná bilancia. Spočítajte počiatočný stav s konečným a
predeľte ho 2.
Riadok 13 Úroková sadzba. Vložte informácie pre každý mesiac z poznámky
7.
Riadok 14 Úroky. Vynásobte priemernú bilanciu úrokovou sadzbou a deľte
12.
Napíšte v každom mesiaci údaj o úrokoch do stĺpca Súhrn.
Poznámka: Aby sme dospeli k správnemu výsledku, treba byť dôsledný pri
vpisovaní údajov. V konečnom výsledku sa uvádzali kladné hodnoty pre
bilancie pohľadávok a príjmov a záporné pre prípady prečerpania a platby.
Možno použiť aj iné zásady, ale treba ich uplatňovať dôsledne.
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Riešenie
Riešenie je nasledovné:
Inkasný fond 2002/03 (riešenie 3. aktivity)

apríl
tis. £

máj
tis. £

jún
tis. £

júl
tis. £

aug
tis. £

sept
tis. £

okt
tis. £

nov
tis. £

dec
tis. £

jan
tis. £

febr
tis. £

marec súhrn
tis. £
tis. £

Počiatočný stav
Príjmy
výber daní z
podnikania
Príjmy z Business
Rate Pool
Granty na podporu
rozvoja
daň obci
Výdavky
príspevky do
Business Rate Pool
Príspevky
všeobecné fondy
(1/12)

3 215

1 769

1 417

–815

–2 581 –3 417 –4 254 –4 625 –4 996 –1 630 326

3 168

2 839

2 839

2 839

2 839

2 839

2 839

2 839

2 839

2 839

2 842

0

0

28 393

3 353

3 498

3 498

3 498

3 498

3 498

3 498

3 498

3 498

3 498

613

610

36 058

1 919
1 859

1 102
1 859

1 102
1 859

1 102
2 324

1 102
3 254

1 102
3 254

1 102
3 719

1 102
3 719

1 102
5 578

1 102
6 043

3 582
7 905

3 585
5 114

19 004
46 487

Konečný stav
priemerný stav
úroková miera
úroky
(priem.stav /12 x
úroková miera)

1 769 1 417 –815 –2 581 –3 417 –4 254 –4 625 –4 996 –1 630 326
3 168 3 215 0
2 492 1 593 301
–1 698 –2 999 –3 836 –4 440 –4 811 –3 313 –652 1 747 3 192
5,84% 5,81% 5,77% 5,88% 5,80% 5,80% 5,505 5,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

–2 641 –2 754 –2 754 –2 754 –2 754 –2 754 –2 754 –2 754 –2 754 –2 754 –483 –483 –28 393
–1 879 0
–1 879 –1 879 –1 879 –1 879 –1 879 –1 879 0
–1 879 –1 879 –1 879 –18 793
–6 896 –6 896 –6 897 –6 896 –6 896 –6 897 –6 896 –6 896 –6 897 –6 896 –6 896 –6 897 –82 756

12

8

1

–8

–14

–19
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Aktivita 8.5.2
Uvádzame výpis z bankového účtu nemocnice za február 2003.
Konto A

Dátum

Transakcia £

15.02.03

17.02.03

3 658 000
2 800 000
1 200 000
157 000
80 000

Platba od klienta
investícia na 13 dní @ 6,3%
Prevod na konto B
Úhrada veriteľom
Príjem od dlžníkov

22.02.03

121 000

Úhrada veriteľom

24.02.03

210 000

Prevod na konto B

16.02.03

Konto B
Dátum

Transakcia £

15.02.03

3 000

Platba v hotovosti

16.02.03

5 000
1 157 000
19 000
1 200 000
94 000
2 000
134 000
19 000
1 600
210 000
2 806 283
2 180 000
600 000

Platba v hotovosti
Úhrada veriteľom
výplata týždennej mzdy
Príjem z konta A
V šekoch platba veriteľom
Platba v hotovosti
Úhrada veriteľom
výplata týždennej mzdy
Platba v hotovosti
Príjem z konta A
Investičné splátky na bežný účet
výplata mesačnej mzdy
investícia na 9 dní @ 5,4%

20.02.03
23.02.03
24.02.03
28.02.03

Bilancia účtu Trustu 14. februára 2003 je takáto:
Konto A
804 000 £
Konto B
4600 £
Úloha
Vypočítajte finančnú uzávierku hotovosti na konci pracovného dňa 28. februára 2003.
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Spätná väzba
Predovšetkým treba vytvoriť účet pre obe kontá, vrátane stavu a všetkých príjmov
a výdavkov. Riešenie je uvedené nižšie, graficky môže riešenie vyzerať inak.

x

£

Bilancia k 14.02.03

£
804 000

Príjmy
Príjmy od hlavných klientov

3 658 000

Príjmy od dlžníkov

80 000
3 738 000
4 542 000

Výdavky
Investície

(2 800 000)

Prevod na konto B

(1 410 000)

Platby veriteľom

(278 000)
(4 488 000)

Stav 28. 2. 2003

Konto B

54 000

£

Bilancia k 14.02.03

£
4 600

Príjmy
Hotovostné

11 600

Prevody z konta A

1 410 000

Realizované investície

2 806 283
4 227 883
4 232 483

Výdavky
Platby veriteľom

(1 291 000)

Výplata miezd

(2 218 000)

Platba veriteľom v šekoch

(94 000)

Investície

(600 000)
(4 203 000)

Stav 28. 2. 2003

29 483

211

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
Niekedy treba robiť veľmi komplikované rozhodnutia, ktoré si vyžadujú starostlivé
zvažovanie možností z hľadiska komparatívnych úrokových sadzieb a nákladov na
prevody. Pouvažujte o tejto situácii:
Miestna správa predpokladá, že bude mať v závere konkrétneho dňa deficit 3 620
000 £.
Bilancia vkladového účtu miestneho orgánu je takáto:
Bežný účet bez výpovednej lehoty
Bežný účet komerčného zálohového
poistného

905 000 £ - bez minimálneho vkladu
101 000 £ min. stav 1000 £

Momentálny Aktuálna komerčná úroková sadzba je 11,125% (11 a 1/8).
Obidva bežné účty sú úročené 10,625% (10 a 5/8).
Bilancia bankového účtu na konci bankového dňa je 171 000 £.
Je jasné, že sa niečo musí urobiť na financovanie deficitu. Mestská správa sa preto
môže rozhodnúť pre čerpanie peňazí zo svojich bežných účtov a ponechať iba
minimálny depozit 1000 £ na bežnom účte komerčného zálohového poistného.
Takto získa:
B. ú. bez výpovednej lehoty
Komerčné poistné

905 000 £
100 000 £

Potom bude deficit vo výške 2 615 000 £, čo sa vyfinancuje z pôžičky.
Všimnite si však, že výberom 1 000 000 £ na jeden deň sa ušetrí iba 13,69 [1 000
000 x (11,125% – 10,625%) : 365] oproti výpožičke sumy na jednu noc. Denná
predpoveď sa preto nemôžu hodnotiť izolovane, ale treba si všímať aj dlhodobejšie
predpovede tokov finančnej hotovosti. Ak sa predpokladá príjem veľkej sumy peňazí
na nasledujúci deň, ktorého dôsledkom by mal byť prebytok, potom by ušetrené
peniaze išli na pokrytie nákladov na prevod.
Treba si pamätať, že finančný manažér pracuje v prostredí, kde je potrebné rýchle
rozhodovanie, ako aj na to, že informácie, ktoré má v čase rozhodovania k dispozícii,
nemusia byť stopercentné.
Nasledujúca aktivita má za cieľ využiť to, čomu ste sa naučili v prvej časti tejto
kapitoly a aplikovať naučené na organizáciu, v ktorej pracujete.
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Aktivita 8.5.3
Vezmite si prognózu tokov finančnej hotovosti vašej organizácie, povedzme, na
jeden mesiac a vypracujte správu pre vášho hlavného finančného manažéra
s vyznačením:
•
•
•
•
•

Akým spôsobom sa pripravila prognóza?
Najrizikovejšie oblasti.
Dosiahnuté výkony v porovnaní s plánom.
Príčiny odchýlok od prognózy a ich dôsledky pre organizáciu.
Ako sú možnosti vylepšovania?
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Spätná väzba
Riešenie nemôže byť konkrétne, pretože sa pri vašom postupe stretávate s celou
širokou škálou možností. Napriek tomu uvádzame niekoľko možností, ktoré by ste si
mohli porovnať s vašimi.
Prognóza bola robená zrejme na základe údajov z predchádzajúcich mesiacov
a upravená podľa vtedy známych zmien.
Je možné, že organizácia má na túto úlohu svoj špecifický softvér, „zhotovený na
mieru“, ale je pravdepodobnejšie, že prognóza bola vypracovaná s použitím
nejakého tabuľkového procesora.
Najrizikovejšími oblasťami budú tie, ktoré sú veľké z finančného hľadiska, ako aj
spojené s najväčšou neistotou. Napríklad, platy síce predstavujú veľkú položku, ale
z hľadiska výšky a načasovania sú pomerne pevné. Na druhej strane, realizovanie
veľkého stavebného diela je pre organizáciu neisté z hľadiska termínu ako aj presnej
výšky a časovania kapitálových nákladov, keďže budú úplne známe až po
kolaudačnom rozhodnutí.
Odchýlky môžu byť dôsledkom zlého odhadu, nestáleho charakteru niektorých
položiek alebo kvôli zmenám podmienok oproti predchádzajúcim.
Zlepšenie môže nastať tak, že na prípravu prognózy sa použijú údaje z dlhšieho
časového úseku, detailnejšieho modelovania výdavkov a príjmov; častejšou
a pravidelnou revíziou prognózy so zohľadnením aktuálnych faktorov a pridelením
vyššej priority tejto úlohe v celkovom kontexte.
Nasledujúce otázky vychádzajú z prípadovej štúdie v súkromnom sektore.
Aktivita 8.6
Levy Strauss & College koncom 80.-tych rokoch mala stratégiu, ktorá kládla dôraz na
rast predaja a na nové výrobky, ale finančná kontrola bola slabá. To spôsobilo
zvýšenie počtu nevybavených pohľadávok a nadmerné skladové zásoby. Negatívne
to vplývalo na rozpätie zisku, bilanciu pohľadávok a na pôžičky. Vymáhanie
pohľadávok trvalo 57 dní a obrat skladových zásob bol 2,6 krát za rok.
Nový finančný riaditeľ mal riešiť tieto dve slabé miesta. Ako bolo treba reagovať na
túto situáciu?
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Spätná väzba
Vaša odpoveď mala obsahovať tieto odporúčania:
•

Kontrola skladových zásob

Identifikujte počet dní na skladovanie zásob a stanovte príslušné skladovanie na
základe EOQ a ROL, čím sa zistí doba predstihu, objednávacie náklady a náklady na
skladovanie. Zvážte Just-in-Time (JIT).
• Veritelia
Zistite počet dní nevybavených účtov od jednotlivých dodávateľov analýzou knihy
objednávok a tým identifikujte konkrétne problémy. Aký majú charakter obchodné
vzťahy s dodávateľmi? Existuje možnosť na reštrukturalizovanie kontraktov?
•

Pokúste sa o skrátenie spojenia pomocou JIT

•

Dlžníci
Urobte klasickú analýzu a zamerajte sa na problémové prípady systematickým
kontrolovaním bilancie, písaním listov, telefonovaním a prípadne aj právnymi
opatreniami, avšak v súlade s udržaním dobrých vzťahov so zákazníkmi.

•

Hotovostný zostatok
S využitím skúseností manažmentu pokladne sa snažte maximalizovať výnosy
nevybavených pohľadávok podľa požiadaviek na dosiahnutie likvidity.

8.6

ZHRNUTIE

V tejto kapitole sme sa zamerali na praktické stránky prípravy prognózy tokov
finančnej hotovosti a s tým spojené riziká.
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Kapitola 9
Manažment aktív a rizík
9.1

ÚVOD

Táto kapitola sa zaoberá manažmentom aktív a rizík s ním spojených. Už ste
preštudovali charakter stálych aktív v kapitolách manuálu o Finančnom výkazníctve
a mali by ste vedieť ako sa účtujú aktíva a capital accounting arrangements. V tejto
kapitole sa pozrieme na prínos fixných aktív pre organizáciu, ako získať čo najväčší
efekt z využívania týchto aktív a ako má organizácia postupovať pri ochrane hodnoty
svojho majetku.
9.2

CIELE

Táto kapitola sa zameriava na hlavné problémy účinného manažmentu aktív a nie na
ich definovanie, účtovanie a hodnotenie. Po skončení tejto časti by ste mali dokázať
•
•
•
9.3

vysvetliť, čo znamená manažment aktív;
rozlišovať medzi rôznymi metódami manažmentu aktív;
identifikovať a definovať rôzne prístupy k rizikovému manažmentu aktív.
ÚČINNÝ MANAŽMENT AKTÍV

Majetok má hodnotu iba vtedy, ak sa dá využiť na stanovený účel. Aby sa tak stalo,
treba aplikovať celú sériu systémov, postupov a kontrol.
Prečo treba byť iniciatívny pri manažmente investičného majetku?
Dôvody možno zhrnúť na základe toho, čo bolo uvedené v úvode.
•
•
•

Základný majetok predstavuje dlhodobé hodnoty pre organizáciu.
Má prispievať k prebiehajúcim aktivitám organizácie.
Organizácia bude spoplatňovať využívanie svojho majetku prostredníctvom
platieb za služby a platieb spojených s využívaním tohto majetku.
• Potreby organizácie sa časom menia.
• Aktíva treba používať flexibilne a treba zvažovať aj alternatívne spôsoby.
• Hodnotu majetku treba chrániť a zabezpečiť proti takým udalostiam, ktoré by
mohli spôsobiť jeho znehodnotenie alebo zastaranie, napr. proti vandalizmu,
poškodeniu.

Ak to všetko zhrnieme, vyzerá, že nestačí si iba pohodlne sedieť a spravovať
investičný majetok pasívnym spôsobom. To by malo pravdepodobne za následok
katastrofu, pokiaľ prostredie, v ktorom organizácia pôsobí, nie je stabilné.
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Cvičenie 9.3
Čo je potrebné k manažmentu investičného majetku? Pokúste sa na túto otázku
odpovedať. Premyslite si to a potom si urobte zopár poznámok. Odpoveď je vlastne
celkom jednoduchá, tak nepíšte príliš veľa.
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Spätná väzba
Potrebujete iba:
1. Ciele využitia aktív v zmysle hodnoty, ktorú organizácii prinášajú.
V slovenských podmienkach sú to Zásady narábania s majetkom.
2. Vypracovať plán ako tieto ciele dosiahnuť.
3. Kontrolný mechanizmus, opierajúci sa o spätnú väzbu a pozitívne spätne
informácie o situácii, v ktorej by základné aktíva neboli schopné dosiahnuť
stanovené ciele a akcie, ktoré treba urobiť, aby sa týmto situáciám čelilo
Ako to súvisí s tým, čo ste napísali? Poďme trochu ďalej. Akú spätnú väzbu a aké
pozitívne spätné informácie potrebujeme? Pokúste sa spomenúť si na niektoré.
Pozitívne spätné informácie môžu byť o výkonnosti aktív, napríklad náklady na
informácie, na škodové hlásenia o poruchách strojov, ocenenia budov. Pozitívne
spätné informácie sa môžu vzťahovať na zmeny v prostredí pôsobenia organizácie,
napríklad na nové systémové požiadavky, ktoré sa týkajú špecifikácie počítačov,
ktorých vývoj zmení nároky na rozmiestnenie pracovníkov.
9.4

METÓDY MANAŽMENTU MAJETKU (Asset mngmt)

Prvou fázou procesu riadenia, v zmysle uvedenej definície, je rozhodnutie, čo vlastne
od stálych aktív očakávame. Tradične ďalším krokom vo verejnom sektore býva
špecifikovanie výstupov s konkrétnou špecifikáciou vstupov. Napríklad, ak sa
rozhodneme, že chceme mať školu, ktorá by slúžila konkrétnemu zbernému územiu
a vekovej skupine, tak si vypracujeme návrh a vypíšeme tender, aby ju vybudovala
súkromná firma. V špecifikácii pre tender bude uvedený počet tried, veľkosť
miestností, iné požadované zariadenia a vybavenia a pod. Pri tejto špecifikácii
môžete prihliadať na riziká spojené so zmenou požiadaviek. Čo sa stane, ak
postavíte školu na pokrytie terajších potrieb a potom o dvadsať rokov zistíte, že sa
potreby zmenili alebo celkom zmizli? Dá sa predpokladať alternatívne využitie
budovy alebo sa musí nejako prestavať? Podľa tradičného prístupu organizácia
majetok nielen využívala, ale bola aj jeho vlastníkom.
V posledných rokoch bol spracovaný nový prístup k obstarávaniu majetku vo
verejnom sektore; vo Veľkej Británii je známy pod názvom Súkromná iniciatíva
financovania (Private Finance Initiative PFI).
Napríklad škola si môže zvoliť použitie tohto prítupu namiesto konvenčného
popísaného vyššie. Vzdelávacia inštitúcia, t.j. partner z oblasti verejnej správy sa
zmluvne zapojí do partnerstva s konzorciom súkromných firiem, t.j. partnerom
z oblasti súkromného sektora.
Zmluva môže maž niekoľko foriem ale najbežnejšia znamená, že partner z oblasti
verejného sektora špecifikuje detaily požiadavky v terminológii očakávaných
výsledkov (pre aký počet žiakov, aké zariadenia má škola mať...). Partner z oblasti
súkromného sektora následne na ich základe robí dizajn a stavia školu; zároveň je
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zodpovedný za fískanie finančných prostriedkov na stavbu; po ukončení výstavby
školy ju toto súkromné konzorcium spravuje v zastúpení partnera z oblati verejnej
správy. Tento typ PFI kontraktu je známy pod názvom Dizajn, stavba, financie
a prevádzka kontrakt (design, build, finance and operate agreement DBFO).
Časť kontraktu týkajúca sa prevádzky budovy spravidla kryje len manažment budoby
(facilities management); čiže manažment budovy a základných podporných služieb.
Zahŕňajú služby ako opravy a údržba budovy a okolitých priestorov, kúrenie,
upratovanie a ochrana. Môže byť rozšírený aj na iné služby ako je stravovanie,
správa a údržba informačných a komunikačných systémov.
V niektorých prípadoch partner z oblasti súkromného sektora môže prevziať plnú
zodpovednosť aj za služby spojené s činnosťou školy. V našom prípade to môže
znamenať, že partner z oblasti súkromného sektora bude zodpovedný aj za
zamestnávanie učiteľov. Tento tzp je menej bežný ako tie, ktoré sa zaoberajú len
manžmentom budovy, ale existujú príklady vo Veľkej Británii – súvisiace
s prevádzkou väzníc.
Hlavným dôvodom použitia PFI a nie bežnej metódy obstarávania je efektivita
vynaložených verejných prostriedkov - value for money.
Vo Veľkej Británii
ministerstvo financií schváli
PFI schému po detailom preskúmaní štúdie
preezntujúcej, že sa efektivita vynaložených verejných prostriedkov v porovnaní
s konvečnou alternatívou dosiahne (je známa ako komparáto verejného sektoru public sector comparator). Táto správa či štúdia musí porovnať náklady oboch
alternatív vychádzajúc zo aktuálnej hodnoty počas celého životného cyklu daného
majtku.
PFI schéma môže často skutočne viesť k efektivite vynaložených verejných
prostriedkov pretože súkromný sektor tak preberá na seba mnohé riziká spojené
s daným majetkom. Napríklad , partner z oblasti súkromného sektora je zodpovedný
za akékoľvek dodatočné náklady počas výstavby a následne tie, ktoré sú spojené
s ďalšou priebežnou údržbou majetku.
Súkromná iniciatíva financovania bola spočiatku vo Veľkej Británii kontrovezná.
Jednou z hlavných výhrad bolo, že kontrakt PFI si vyžaduje veľa detailných jednaní,
ktoré vedú k výrazným zdržaniam a tým k rastu nákladov na takéto obstarávanie.
Detailné vyjednávania sú však potrebné, preože je musí dôjsť k precíznej dohode
aké služby bude poskytovať a s akým štandardom. Je tiež poterbné idetifikovať
všetky riziká danej schémy a dohodnúť, ktorý z partnerov za ne bude niesť
zodpovednosť.
Ďalšou výhradou spojenou s takýmto typom detailného kontraktu je, že schéma PFI
sa zdá neflexiblná. Kontrakt môže byť uzavretý na 20 alebo 30 rokov a predpokladá
sa, že verejný sektor bude mať priebežne priebežne potrebu o dohodnuté služby za
celé takéto obdobie. V prípade škôl však môže demografické zmeny viesť k zmene
požiadaviek. Pokiaľ by školu prevádzkoval orgán zodpovedný za vzdelávanie mal by
viac flexibility vovzťahu k zmene potrieb užívania majetku ako to je pri kontraktoch
PFI.
Napriek týmto problémom sa vláda Veľkej Británie zaviazala využívať PFI ako nástroj
obstarávania a manažovania veľkých kapitálových investícií. Medzi rokmi 1991 (keď
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PFI začal) a rokom 2002, bola schém PFI využitá v rozsahu 10% až 15% celkových
investičných projektoch.
Záverečnou otázkou vo vzťahu k PFI sú podmienky účtovníctva spojené s majetkom
obstaraným schémou PFI. V mnohých takýchto prípadoch, napríklad školských
budov, ktoré sú počas platnosti kontraktu v majektu súkromného partnera sú aj
v jeho účtovníctve a nie v účtovníctve partnera z oblasti verejného sektora. Je to pre
vládu výhodné, lebo sa tým nezvyšuje zadlženosť verejných financií a tým ľahšie
spľňa podmienky Paktu stability EU.
Cvičenie 9.4
Nová väznica má byť vybudovaná na základe kontraktu PFI. Konzorcium firiem zo
súkromného sektoru bude robiť design a a stavať, s využitím finančných
prostriedkov, ktoré získali od bánk; budú ju tiež prevádzkovať a preberú plnú za
bezpečnosť na základe standard specifikovaných v PFI kontrakte. Partner
z verejného sektoru umiestni väzňov a bude platiť ročne poplatky podľa dohodnutého
počtu miest.
Boli identifikované nasledujúce roziká ako východisko pre vyjednávanie kontraktu.
Identifikujte pre každý tzp rizika príklad ako môže ovplyvniť projekt a navrhnite, kto
zaň má niesť riziko - partner z oblasti verejného alebo súkromného sektoru.

Kategórie rizík:
Riziko spojené s designom
Riziko spojené s výstavbou
Riziko spojené s prevádzkou
Riziko spojené potrebou danej kapacity
Riziko spojené so zvyškovou hodnotou (residual value)
Riziko spojené s opatreniami a nariadeniami, legislatívou
Riziko spojené financovaním projektu

220

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
Spätná väzba
Riziko spojené s designom: príkladom môže byť, že zvolený dizajn väznice mäže
viesť k nepredpokladaným problémom tým, že uľahčí väzňom útek. Keďže súkromný
partner je zodpovedný za dizajn mal by niesť a riziko; môže to znamenať, že by mali
platiť pokutu za útek každého väzňa.
Riziko spojené s výstavbou: budova väznice mäže stáť viac ako sa predpokladalo.
the prison building may cost more to construct than expected. Súkromný partner je
zodpovedný za dizajn a preto musí niesť aj dodatočné náklady.
Riziko spojené s prevádzkou: múže byť potrebné zamestnať viac dozorcov ako sa
pôvodne predpokladalo na zabezpečenie špecifickej úrovne bezpečnosti a
starostlivosti o väzňov. Keďže súkromný partner bol kontrahovaný na zabezpečenie
špecifickej úrovne bezpečnosti a starostlivosti o väzňov a preto aj musí znášať s tým
spojené náklady.
Riziko spojené potrebou danej kapacity: novostanovené pravidlá – politika múže
viesť k potrebe redukovať počty miest pre väzňov. Partner z oblasti verejného
sektoru nemá kontrolu nad takýmito prijatými opatreniami a preto nemôže znášať
riziko. Preto to padne na partnera z oblasti súkromného sektoru. Z toho dôvodu sú
ročné platby zakotvené v zmluve stanovené na počet možných miest a nie na počet
reálne využitých.
Riziko spojené so zvyškovou hodnotou: kontrakt sa pripravuje na špecifikované
obdobie (napríklad 20 rokov). Na konci tohto obdobia bude budova pravdepodobne
schopná na ďalšie využitie. Kontrakt musí špecifikovať, ktorý z partnerov bude
budovu v tom čase vlastniť. Ktokoľvek z partnerov to bude bude musieť znášať riziká
spojené so zvyškovou hodnotou.
Riziko spojené s opatreniami a nariadeniami, legislatívou: legislatíva v oblasti
zdravotníctva a bezpečnosti sa môže zmeniť, čím sa môžu zvýšiť náklady. Keďže
partner z oblasti súkromného sektoru nemôže toto riziko kontrolovať zostane to
parvdepodobne na patrerovi z oblati verejného sektoru. Inými slovami kontrakt by
mal umožniť nárast ročných poplatkov ak je rast nákladov daný legislatívnymi
zmenami.
Riziko spojené financovaním projektu: v priebehu rokov platnosti kontraktu sa môžu
meniť úrokové miery. Je to bežné podnikateľské riziko takže možno argumentovať,
že jeho nositeľom bude partner z oblasti súkromného sektoru. Takči tak bežná
súkromná firma môže očakávať potrebu variovania cien na krytie zvýšených
nákladov. Ak úroková miera poklesne partner z oblasti verejného sektoru sa
spravidla na takejto úspore chce podielať. Môže to byť preto prípad zdielania rizika.
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9.5
SYSTÉMY
PROSTRIEDKOV

INVENTÁRNYCH KONTROL A REGISTER ZÁKLADNÝCH

Inventárne zoznamy
V inventárnom zozname sa uvádzajú tieto údaje o jednotlivých prostriedkoch:
•
•
•
•
•
•

Dátum nákupu
Popis
Umiestenie
Nákupná cena
Zodpovednosť manažéra
Dátum likvidácie.

Pri správnom používaní sú inventárne zoznamy dôležitou súčasťou kontroly pre
manažment. Musia byť pravidelne aktualizované, aby sa v nich objavili nové položky
a záznamy o likvidácii. Musí existovať systém, ktorý zaručí tieto náležitosti.
Pravidelnú fyzickú kontrolu majetku vykonáva príslušný správca alebo ním poverený
subjekt.
Aby sa zistilo, či je systém funkčný, periodické kontroly sa zameriavajú na
zaznamenanie skutočného majetku do inventárnych zoznamov, ako aj na kontrolu
toho, či jednotlivé položky sú v zozname naozaj zapísané. Fyzická inventarizácia je
dobrou príležitosťou aj na to, aby sa posúdil stav jednotlivých prostriedkov a či sa
tieto prostriedky využívajú správne a efektívne. Kontrola stavu zásob sa môže
vykonávať permanentne alebo periodicky. Príkladom permanentného kontrolného
mechanizmu sú:
•
•
•

Záznamy o pohybe tovaru v mieste predaja/automaticky/čiarovým kódom a p.
Evidencia surovín/komponentov na registračných kartách alebo v databáze.
Evidencia výrobných alebo zmluvných nákladov v (integrovanom) účtovnom
systéme.

Medzi periodické kontroly patria:
•
•

Fyzická kontrola, pravidelná alebo náhodná.
Kontrola existencie/stavu/počtu.

Inventárne zoznamy sú dôležitým podkladom aj pre poistenie. Pre prípad poškodenia
pri požiari alebo inak, jedna kópia zoznamov sa musí držať mimo samotného
priestoru uskladnenia.
Register základných prostriedkov (súpis nehnuteľného majetku)
Jeho úloha je rovnaká ako funkcia inventárnych zoznamov, ale naviac obsahuje
informácie o pozemkoch a budovách. Registre poskytujú veľmi dôležité informácie
o hodnote aktív a slúži ako podklad pre výpočet kapitálových nákladov.
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Register základných prostriedkov obsahuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na
ocenenie majetku, čo sa zapisuje do súvahy. Obsahuje aj informácie o životnosti
majetku. Tieto údaje sú potrebné z hľadiska posúdenia hodnoty majetku pre výpočet
amortizácie.
9.6

RIZIKÁ

Už sme spomínali racionálny prístup k správe investičného majetku. Tento závisí od
dostupnosti relevantných údajov. Riziko je významným prvkom a vyžaduje si správny
manažment. Existuje viacero možných prípadov, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť
investičného imania plniť jeho úlohy a dosahovať stanovené ciele organizácie.
Riziká, s ktorými sa organizácie verejnej správy môžu stretnúť v súvislosti s ich
aktívami, sú veľmi rôznorodé.
Cvičenie 9.2
Urobte zoznam špcifických rizík pre organizáciu verejnej služby, ktoré by mohli mať
dopad na efektívne fungovanie nehnuteľného majetku.
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Pravdepodobne sa vám podarilo identifikovať viacero rizík. Porovnajte svoj zoznam
s týmto: krádež, vandalizmus, poškodenie v dôsledku záplav, požiaru,
poveternostných vplyvov, porucha zariadenia, opotrebovanie, fyzická a technická
zastaranosť, nespôsobilosť plniť funkciu v dôsledku zmeny požiadaviek, napríklad
nové smernice o využívaní budov, zdravotné a bezpečnostné predpisy atď.
9.7

PROCES KONTROLY (MANAŽMENTU) RIZIKA

Jardine Insurance Brokers v knihe Kontrola rizika sumarizujú kontrolu rizika podľa
diagramu 9.1.
Diagram 9.1: proces kontroly rizika

Identifikácia rizika

Príčina

Analýza rizika
(udalosť)

Následok/dopad

Kvantifikácia rizika
(pravdepodobnosť a závažnosť)

Identifikácia a kvantifikácia spôsobu
vylúčenia / zníženia rizika
prehodnotenie rizík

úprava rizika

Cvičenie 9.7.1
Premyslite si prvé tri kroky postupu, identifikovanie, analýza a kvantifikácia rizika, čo
podľa vášho názoru treba pri každom z nich urobiť?
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Identifikácia rizika
Pri tomto kroku musíte získať informácie o vašej firme. Možno to prenechať
odborníkom, ale veľa toho môže urobiť aj samotná organizácia. Napríklad:
•
•

Preskúmať dokumenty.
Analyzovať postupový diagram: ide o veľmi užitočný spôsob identifikovania
stupňa prepojenosti rôznych častí podniku. Jedna firma preložila svoje
predchádzajúce dve počítačové odbory z dvoch miest na jedno. Nikto nezbadal
to, že tieto dva odbory predtým pracovali navzájom ako zálohové pracoviská
a firma zabudla zmeniť poistku. Strata zariadenia potom spôsobila nepoistenú
stratu vo výške 0,5 mil. £.
• Fyzická kontrola.
• Pohovory s kľúčovými pracovníkmi.
Treba si pritom dať pozor na to, aby sme sa nespoľahli len na jeden zdroj informácií.
Jeden z prieskumov vykázal, že 97% manažérov dôveruje systému zabezpečenia
prístupu k databázam pomocou hesla. Avšak podľa nasledujúceho prieskumu len u
37% manažérov bola táto ich dôvera oprávnená, pretože oni sami sa dopúšťali veľmi
krikľavého porušovania tohto druhu zabezpečenia. Stávalo sa, že niektorí pracovníci
mali heslo, ktoré im malo zaručiť neprístupnosť údajov pre neoprávnené osoby,
prilepené priamo na počítačoch!
Analýza rizika
Tu sa treba vyhnúť prílišnému sústreďovaniu sa na samotný rizikový faktor a treba sa
skôr pozerať na to, čo je v pozadí a na mechanizmus jeho spustenia. Rezervné
plánovanie (plán
pre prípad mimoriadnych udalostí) preberieme neskoršie.
Kvantifikácia rizika
Existujú dva hlavné zdroje informácií:
1. Externá štatistika: Mnohé štatistiky, ktoré sú k dispozícii, sa zaoberajú istým
druhom rizika v istom druhu podniku. Napríklad ratingová stupnica Swiss Re
zvažuje faktory vystavenosti riziku a faktory odolnosti voči riziku takého druhu,
akým je podpaľačstvo.
2. Interná štatistika: v podstate ide o záznamy z vymáhania poistného na
základe poistných udalostí aj v minulosti.
Cvičenie 9.7.2
Aké sú, podľa vášho názoru, výhody vedenia záznamov o poistných udalostiach?

225

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
Spätná väzba
Možno ste uviedli iné dôvody, ale ako hlavný ste mali uviesť, že analýza poistných
udalostí pomôže identifikovať ich výskyt v budúcnosti, poukázať na problémové
oblasti, pomôcť pri prerokúvaní poistných prémií a ďalším dôvodom je ich
monitorovanie vo vzťahu k rozpočtu.
Keď ste urobili tieto prvé tri kroky, preskúmajte možnosti zníženia alebo odstránenia
rizika.
V tejto fáze by organizácie súkromného sektora vylúčili tie činnosti, ktoré by pokladali
za príliš rizikové pre svoje podnikanie. Je zrejmé, že verejný sektor tieto možnosti
často nemá. Preto sa v organizáciách verejného sektora kontrola potenciálnych strát
pokladá za dôležitú manažérsku úlohu. Táto kontrola sa zameriava na štyri hlavné
oblasti:
1. Zdravie a bezpečnosť
Dobre riadený program zdravotného zabezpečenia a bezpečnosti práce
prináša veľké výhody, vrátane zákonom stanovenej zodpovednosti za ochranu
zdravia a bezpečnosť práce zamestnancov, humanitárne a ekonomické
prínosy v podobe úspor na poistných prémiách a znížení straty času.
2. Ochrana pred požiarmi:
Treba urobiť preventívne opatrenia na minimalizovanie rizika, napr. inštaláciou
protipožiarnych dverí v súlade s požiarno-bezpečnostnými predpismi;
automatické hasiace zariadenia.
3. Bezpečnosť
Urobiť preventívne opatrenia na minimalizovanie rizika, napr. krádeže
a vandalizmus možno minimalizovať poplachovým systémom a hliadkovaním
príslušníkov bezpečnostných služieb.
4. Posúdenie záväzkov vyplývajúcich z legislatívy

Použité techniky na zníženie strát alebo rizika môžu byť:
1.

fyzická ochrana – namontovanie zámok, hasiaceho systému a pod.

2.

vytvorenie systému a postupov, kam patrí napríklad:

•

Obnova majetku :
Treba si dopredu naplánovať obnovu takých majetkových položiek, ktorých
životnosť sa končí, čo je ďalšou možnosťou ako zabrániť stratám v dôsledku
opotrebovania tohto majetku. Program obmeny vozidiel je toho dobrým príkladom,
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pričom ekonomická životnosť tohto druhu majetku sa dá relatívne ľahko
definovať.
Štandardná životnosť, ktorá je uvedená v registri základných prostriedkov, je
užitočným ukazovateľom termínu náhrady majetkovej položky. Veľmi dôležité
však je otrocky sa nepridržiavať štandardnej životnosti; stav a použiteľnosť každej
položky sa musí osobitne preskúmať. V prípade vozidiel treba monitorovať
pravidelnosť servisných prehliadok (spolu s nákladmi na potrebné opravy)
a zvyšný čas použiteľnosti vozidla. Pomáha to zistiť termín nahradenia každej
majetkovej položky.
•

Okamžitá oprava poškodenia
Treba mať systém na evidenciu poškodenia a zabezpečenie toho, že náprava
bude rýchla. Napríklad, neopravená zatekajúca strecha môže spôsobiť oveľa
väčšie a nákladnejšie škody ako samotná oprava.

•

Pravidelnosť servisu/údržby
Za ideálneho stavu by sa malo dať zabrániť poruchám pravidelnou údržbou a
servisom zariadení. Aj v tomto je však potrebný systém, ktorý zaručí ich
efektívnosť.

•

Plánovanie údržby
Budovy treba pravidelne kontrolovať a neustále hodnotiť životnosť ich
podstatných častí (strecha, vykurovací systém a pod.). Pri programe plánovanej
údržby sa tieto informácie
môžu použiť na vyčlenenie prostriedkov na
preventívne údržbárske práce, namiesto prostriedkov na financovanie opráv po
vzniknutom poškodení. Žiaľ, veľmi často dochádza k nahromadeniu potreby
údržbárskych prác.

3.

Školenia

4.

Zavedenie nových opatrení na nápravu škôd alebo zranení.

Všetky tieto techniky sú (priamo aj nepriamo) nákladné, ale dajú sa dosiahnuť
značné výhody v oblasti znížených poistných prémií alebo zníženia straty, ak je
aplikované samopoistenie (bude sa o ňom hovoriť neskoršie v tejto kapitole)
a nepriamo aj zlepšením pracovnoprávnych vzťahov.

Cvičenie 9.7.3
Pozrite sa na riziká, ktoré ste uviedli v cvičení 9.6 a pri každom riziku uveďte tie
opatrenia, ktoré by sa mali urobiť na jeho zníženie.
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Spätná väzba
Hlavné opatrenia na zníženie rizika, ktoré ste mali uviesť, sú tieto, ale mohli ste
napísať aj ďalšie.
•

Krádež
Bezpečnostné zámky, poplašné zariadenia, hliadkovanie, kontrola inventára
a poistenie, ktoré síce neznižuje nebezpečenstvo krádeže, ale do istej miery
limituje vzniknuté finančné straty.

•

Vandalizmus
Bezpečnostné zámky, poplašné zariadenia, hliadkovanie, rýchle opravy škôd
a poistenie, ktoré síce neznižuje nebezpečenstvo vandalizmu, ale do istej miery
limituje vzniknuté finančné straty.

•

Živelné pohromy (záplavy, požiare, búrky, pokles pôdy atď.)
Ochrana proti požiarom (protipožiarne dvere, automatické hasiace zariadenia
atď.), pravidelné inšpekcie a údržba, rýchle odstraňovanie poškodení a poistenie,
ktoré síce tiež neznižuje nebezpečenstvo škôd pri živelných pohromách, ale do
istej miery limituje vzniknuté finančné straty.

•

Poruchy (zariadení, vozidiel, kotlov)
Pravidelná údržba, rýchle opravy

•

Zastarávanie (zariadení)
Program obmeny opotrebovaného majetku

•

Kontrola stavu použiteľnosti, napríklad zo zdravotných alebo bezpečnostných
dôvodov

•

Pravidelná inšpekcia, okamžité opravy vzniknutej škody.

Jednou z oblasti kontroly, ktorá sa málo berie do úvahy, je hodnotenie plného
potenciálneho dopadu rizikového faktora. Mnohé organizácie sa mylne domnievajú,
že pri dobrom poistení nepotrebujú rezervný plán. Prieskumom Loughborough
University sa zistilo, že 43% respondentov nemalo rezervné plány
Cvičenie 9.7.4
Rizikové služby Bain Hogg uviedli, že 150 z 350 komerčných organizácií, ktoré boli
evakuované po jednom veľkom teroristickom útoku, napriek tomu, že boli poistené,
zaniklo. Podľa vášho názoru, aké „skryté náklady“ ovplyvnili rozhodnutie týchto
firiem, okrem tých škôd, ktoré sa dali predpokladať a ktoré pokrývalo poistenie?
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Spätná väzba
Za hlavný faktor treba pokladať stratu podnikateľskej kontinuity, ktorá môže vážne
ohroziť schopnosť organizácie pokračovať v poskytovaní služieb a/alebo aktivít na
vytváranie príjmov. „Skryté náklady“ môžu zahrnúť nároky na ďalšie administratívne
úkony, manažérsky čas, vplyv na morálku a problémy s finančnými tokmi v dôsledku
pomalého vyplácania poistky. Tieto dodatočné náklady môžu 2 až 36 krát prevýšiť
výšku poistného nároku (Accountancy, apríl 1996, 117/1232, s. 53).
Otázka, ktorú si organizácia musí položiť preto nie je iba „proti akým rizikám sa treba
poistiť?“ (bez ohľadu na to, či ide o samopoistenie alebo nie, ako uvidíme neskoršie)
a „čo dokážeme udržať pod kontrolou?“ ale aj „kedy je potrebné rezervné
plánovanie?“
Poznáme štyri etapy rezervného plánovania (plánovanie pre prípad mimoriadnych
udalostí; plán pre všetky prípady) :
1.

Revízia rizík a hodnotenie ich potenciálnych dopadov na podnikanie
zaznamenaním a analýzou strát kvôli zisteniu trendov a nových problémov.

2.

Vypracovanie, aktualizácia, audit a preskúšanie plánu.

3.

Krízový manažment –implementácia plánu počas a po incidente.

4.

Návrat k normálnej prevádzke.

Takže sme identifikovali, analyzovali, kvantifikovali a podľa možnosti znížili riziko.
Teraz musíte rozhodnúť ako sa vyrovnať so zvyšnými rizikami (t.j. s tými, ktoré ste
nedokázali vylúčiť alebo znížiť). Čiže: riziko sa prenáša, ostáva alebo bolo
odstránené?
Oboznámili sme, že PFI je jedným zo spôsobov prenosu rizika na inú organizáciu.
Existujú aj iné spôsoby ako prenášať riziko prenesením klauzuly o vylúčení
zodpovednosti do kontraktu (tam, kde je táto klauzula obsiahnutá v kontrakte, jedna
organizácia súhlasí so zbavením právnej zodpovednosti druhej organizácie) alebo
klauzuly o odškodnení.
Najčastejšou metódou prenosu rizika je poistenie, teda prenesenie rizika na
špecializovanú organizáciu za finančnú protihodnotu. Princíp je zhromaždenie
poistného od mnohých jednotlivcov a organizácií, ktoré hľadajú ochranu a vyplatenie
odškodnenia pre malý počet strát. Poistenie je veľmi komplikovaná záležitosť
a v rámci tohto predmetu nemôžeme ísť do väčšej hĺbky. Treba si však uvedomiť, že
v závislosti od oblasti verejnej služby, v ktorej pôsobíte, existujú isté zákonné
povinnosti poistenia proti niektorým rizikám. Mimo týchto požiadaviek sa však
organizácia môže rozhodnúť, či externé poistenie je tou najlepšou možnosťou. Treba
mať na pamäti, že poistné pokrýva režijné náklady a zisk, príspevok na pohromu
a pravdepodobne aj náklady na vybavenie nároku. Okrem toho u vás dôjde aj
k strate hotovosti a investičných príjmov.
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Alternatívou, pre ktorú sa organizácia môže rozhodnúť, je ponechanie rizika. Niektoré
firmy si buď prenajmú alebo vlastnia poisťovňu (poisťovňu pre vlastné potreby), ale
vo verejnej službe ponechanie si rizika obyčajne znamená pokrývanie strát buď
z výnosových fondov alebo z interne vytvoreného poistného fondu na krytie
potenciálnych strát – čo sa nazýva samopoistenie.
.
Keby ste sa rozhodli ponechať si riziko, treba sa rozhodovať na základe výšky
poistnej prémie, maximálnej možnej straty; pravdepodobnej výšky straty;
pravdepodobných nákladov na servis nepoistenej straty; na základe finančných
tokov; služby (napríklad na rutinnú inšpekciu alebo obsluhu, ktorú poskytuje
poisťovňa). Treba zabezpečiť, aby sa správne stanovili náklady; aby bol dostatok
likvidných fondov na pokrytie strát; a že sa príslušné sumy „poistnej prémie“ pridelili
odborom.
Jednou z prekážok kultúry manažmentu rizika vo veľkej organizácii je tá skutočnosť,
že (externé alebo interné) poistné náklady pokladajú manažéri na nižšej úrovni
za ústredné režijné náklady, ktoré sa neurčujú podľa rizík alebo skutočných strát.
Vypracovanie príslušnej metodiky pre prenesenie nákladov na jednotlivé zložky je
preto dôležitým krokom k tomu, aby sa manažment rizika stal záležitosťou všetkých.
Pre niektoré druhy rizík náklady na ich zvládnutie alebo poistenie proti riziku budú
neúnosne vysoké a preto sa organizácia môže rozhodnúť niektoré druhy rizík
nepoisťovať.
Cvičenie 9.7.5
Uveďte zoznam potenciálnych výhod a nevýhod samopoistenia.
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Spätná väzba
Pravdepodobne ste uviedli tieto:
Výhody
•
•
•

Úspora externého poistného
Rýchle riešenie a náhrada, prípadne oprava poškodeného majetku
Investovanie prebytočných financií prinesie ďalšie príjmy

Problémy
•

•
•

Riziko, že poistné nároky prekročia výnosy alebo finančnú bilanciu (Toto
možno prekonať zásadou či prijatím pravidla tzv. “stop loss” – „zastaviť straty“
poistenia. Táto zásada je založená na poskytovaní kompenzácií za straty ale
len ak dosiahnu určitú špecifikovanú výšku.
Administratívne náklady
Potreba poistných odborníkov

Napriek týmto problémom odborníci na oblasť manažmentu rizika sa domnievajú, že
väčšou mierou samopoistenia možno udržať straty na minimálnej úrovni. Bain Hogg
napríklad odporúča organizáciám systém „Spolehajte sa menej na poisťovne arely
less on insurance companies and to – aplikujte samopoistenie až kým na to nezačne
byť problematické, informujte o tom celú organizáciu a povedzte všetkým, že došlo
k tejto zmene“. Dodali, že „z každej 1 £ poistného sa vám vráti 60 pencí“.
Problémom pre manažérov je rozhodnúť o výške akceptovateľného rizika. Ide teda
o to, ako sa rozhodnúť, ktoré riziko si ponechať a ktoré presunúť na poisťovňu?
Môže byť, že máte informácie o pravdepodobnosti alebo vážnosti niektorého z rizík
a to vám pomôže pri rozhodovaní. Ak nie je dostatok spoľahlivých údajov, jedným zo
spôsobov rozhodovania medzi možnosťami poistiť alebo vziať na seba riziko, je
zoradenie vo vzťahu k ostatným podnikateľským rizikám s použitím matice na
vyhodnotenie rizika.
Cvičenie 9.7.6
S použitím uvedenej matice si premyslite, aké riziká hrozia vašej organizácii
a zaraďte ich do príslušnej kategórie.
Matica vyhodnotenia rizík

Pravdepodobnosť výskytu
Rozsah straty
Nepravdepodobná

Malá

Možná

Pravdepodobná

Veľmi
pravdepodobná

Bezvýznamný
Malý
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Stredný
Vysoký
Katastrofálny

Spätná väzba

Pravdepodobnosť výskytu
Rozsah
straty
nepravdepodobná

malá

možná

pravdepodobná

bezvýznamný
malý

krádež

stredný
vysoký

veľké záplavy

katastrofálny

zemetrasenie

zodpovednosť
zo zákona public liability
víchrica

veľmi
pravdepodobná
poškodenie
zariadenia

drobná
strata
peňazí

podvod
zranenie
zamestnancov

požiar

V knihe Risk Management brokeri Jardin Insurance používajú takúto maticu pri
rozhodovacom procese:
FIRMA X
PRAVDEPODOBNOSŤ INDIVIDUÁLNYCH STRÁT
Nepravdep. Zriedkavé
(100 a viac (25-100 r.)
rokov)
Zanedbateľné Ponechať
Ponechať
(do 500 £)

Občasné
(10-25 r.)

Nepravidel. Pravidelné
(2-10 r.)
(1 – 2 r.)

Isté
(každý rok)

Ponechať

Ponechať

Ponechať
alebo
samofinanc.
Samofinanc.

Ponechať
alebo
samofinanc.
Malé (500 -10 Samofinanc. Samofinanc. Samofinanc. Samofinanc. Samofinanc.
000 £)
Mierne (10 až Samofinanc. Samofinanc.
Zastaviť
100 tis. £)
alebo
alebo
Poistiť
Poistiť
aktivitu
poistiť
poistiť
Stredné (100 Poistiť
Poistiť
Poistiť
Poistiť
Zastaviť
až 250 tis. £)
aktivitu
Veľké (250
Poistiť
Poistiť
Poistiť
Zastaviť
Zastaviť
tis. až 1 mil. £)
aktivitu
aktivitu
Katastrofálne
Zastaviť
Zastaviť
Zastaviť
(viac ako 1
Poistiť
Poistiť
aktivitu
aktivitu
aktivitu
mil. £)

Zastaviť
aktivitu
Zastaviť
aktivitu
Zastaviť
aktivitu
Zastaviť
aktivitu

Zdroj: Risk Management od Jardine Insurance Brokers Ltd
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Celkovým cieľom nie je minimalizácia poistného sama osebe, ale optimálne
rozdelenie nákladov na všetky tri oblasti, ktoré zahrnujú celkové riziko: kontrola rizika
a zabránenie stratám, poistenie a samopoistenie.
ZHRNUTIE
V tejto kapitole sme sa zaoberali problematikou efektívneho riadenia kapitálových
aktív a s nimi spojených rizík.
Prešli ste všetky oblasti, ktoré treba vedieť vo vzťahu k stanoveným cieľom v rátane
definovania manažmentu aktív, vrátane rozlišovania rôznych metód ich riadenia
aktív.
Okrem toho by ste mali dokázať vysvetliť koncepciu a techniky rizikového
manažmentu aktív.
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Kapitola 10
Manažment finančných oparácií: činnosť; regulačný a etický rámec
10.1 ÚVOD
V tejto kapitole je pomerne podrobný prehľad toho, čo je obsahom manažmentu
finančných operácií a ako zapadá do ostatných zložiek organizácie. Zaoberá sa
problematikou štrukturálnej, organizačnej a etickej zodpovednosti vo finančnom
riadení vo verejných službách v súčasnosti a pokynmi CIPFA v oblasti manažmentu
finančných operácií. Poukážeme aj na rozhodujúcu úlohu finančného manažéra
(Chief finance officer CFO) pri finančnom riadení.
V tejto kapitole sa pristupuje k riadeniu financií v aktuálnom poňatí. Zaoberá sa aj
konkrétnejšími zásadami, ktoré treba pochopiť.
10.2 CIELE
Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť
•
•
•

Definovať činnosť v rámci manažmentu finančných operácií.
Vysvetliť potrebu regulačného a etického rámca.
Opísať hlavné prvky Štandardov profesionálnej praxe pri finančnom riadení
CIPFA.
• Identifikovať ako fungujú finančné služby a definovať úlohu a zodpovednosť CFO
a ostatných za manažment financií v organizáciách verejných služieb.
• Vysvetliť nevyhnutnosť vyváženosti finančného rizika a výnosu a jeho významu
pre organizácie verejných služieb.
10.3 ČO ROZUMIEME POD MANAŽMENTOM FINANČNÝCH OPERÁCIÍ?

Čo je vlastne manažment finančných operácií a načo ho potrebujeme? Asi bude
najlepšie začať s jeho definíciou.
„Riadenie finančných tokov organizácie, jej bankových transakcií, transakcií na
peňažnom a kapitálovom trhu; účinná kontrola rizík spojených s týmito aktivitami;
snaha o dosiahnutie optimálnych výkonov spojených s týmito rizikami.“ (CIPFA
2001).
Je to užitočná definícia, ale čo znamená v praxi?
Cvičenie 10.3.1
Urobte zoznam úloh manažmentu finančných operácií finančných operácií na
základe definície CIPFA.
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Spätná väzba
Porovnajte váš zoznam s týmto:
1.

Pomocou krátkodobej prognózy finančných tokov zaručiť, aby organizácia bola
schopná plniť svoje každodenné finančné požiadavky.

2.
Podľa dlhodobej prognózy finančných tokov identifikovať budúce potreby
kapitálu.
3.

Riadiť výpožičky a investície pre potreby financovania priebežných aktivít
organizácie.

4.

Investovať krátkodobé finančné prebytky v záujme vyprodukovania
dodatočných príjmov.

Charakteristika manažmentu finančných operácií finančných operácií
Manažment finančných operácií je spojené s dvomi základnými črtami:
•
•

S rizikom, ktoré je spojené s riadením financií
S potrebou rýchleho rozhodovania sa o transakciách, ktoré súvisia s riadením
financií.

Manažment finančných operácií je spojené s rizikom
Pri porovnávaní rizika a výnosov sa orgány miestnej správy majú viac riadiť tým, ako
sa riziku vyhýbať, než maximalizáciou výnosov.
(Správa výboru pre financie a civilné služby o zatvorení BCCI - Bank of Commerce
and Credit International, 1991)
Tento názor na manažment finančných operácií sa však neobmedzuje len na verejné
služby. Z prieskumu uskutočneného pre Združenie korporačných finančných
manažérov (Association of Corporate Treasurers ACT) vyplynulo, že finanční
manažéri sa viac zaoberajú aktívnym riadením rizika ako riskovaním. Firmy jasne
požadujú od svojich finančných odborov
udržiavanie likvidity a manažment
finančného rizika. Značný dôraz sa kladie na manažment rizika ako hlavný cieľ
funkcie manažmentu finančných operácií vo verejnom sektore a budeme sa tým
zaoberať v tejto kapitole neskoršie.
Existuje niekoľko druhov rizika: likvidita, úroková miera, splatnosť, postupy na
základe platnej legislatívy (alebo systémy) a inflácia. Aj pri zdanlivo jednoduchej
záležitosti, akou je rozhodnutie vypožičať si istú sumu peňazí na určitý čas, na
dohodnutú výšku úrokov, existuje viacero rizík. V nasledujúcej aktivite by ste mali
identifikovať riziká spojené s úvermi alebo investíciami.

235

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
Cvičenie 10.3.2
Pred vzatím úveru alebo investovaním si treba položiť viacero otázok. Uveďte pod
každým záhlavím tri alebo štyri otázky, ktoré by ste si položili.
Pôžičky

Investície

Spätná väzba
Možno váš zoznam nebude presne takýto, ale mali by ste si položiť väčšinu z týchto
otázok:

Pôžičky

Investície

Je teraz vhodná doba na pôžičku?

Mám k dispozícii potrebné peniaze?

Požičiavame si správnu sumu?

Je to vhodný nástroj?

Je doba splatnosti pôžičky správna?

Ide o bezpečnú investíciu?

Ako to vyzerá s pohybom úrokových Ako to vyzerá s pohybom úrokových
sadzieb?
sadzieb?

Manažment finančných
transakciách

operácií

si

vyžaduje

rýchle

rozhodovanie

o

Už zo samotného charakteru finančného trhu vyplýva, že ak sa má čo najlepšie
poslúžiť záujmom organizácie, jej zamestnanci musia byť schopní robiť okamžité
rozhodnutia o výdavkoch a financovaní. Nie je čas čakať na predkladanie ich na
rozhodnutie výboru!
Ani najlepšie spracované zásady finančnej politiky však nevystihnú všetky situácie
(ani sa o to nesnažia). Preto musí existovať jasne definovaný systém delegovania
kompetencií a referovania, s mechanizmami na vyhodnocovanie dodržiavania politiky
a systému.
V organizáciách verejných služieb vedúci financií alebo podobný zodpovedný
pracovník nie je iba na to, aby získal najvyššiu návratnosť z investícií. Je povinný
vyvažovať stupeň rizík oproti možným výnosom; je síce potrebné aby peniaze
pracovali, ale primárnym cieľom je udržať kapitálovú hodnotu zdrojov. Preto sa k
pomeru rizika k výnosom musí pristupovať z tohto hľadiska.
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Podobne, pri úveroch musí byť ich hlavným zmyslom zaručenie stability finančnej
situácie organizácie prostredníctvom dobrých techník spravovania dlhov.
10.4 SÚČASNÝ VÝVOJ MANAŽMENTU FINANČNÝCH OPERÁCIÍ FINANČNÝCH
OPERÁCIÍ
Organizácie verejného sektora sa už veľa rokov zaoberajú riadením finančných
aktivít. V poslednej dobe však niekoľko vzájomne nesúvisiacich aktivít miestnych
orgánov na seba upozornilo verejnosť a vynorili sa otázky o úlohe, zodpovednosti za
manažment finančných operácií vo verejných službách. Súviselo to so zásadnejšími
otázkami etiky a bezúhonnosti (čestnosti) v sektore.
Niektoré z prípadov manažmentu finančných operácií finančných operácií vo
verejných službách sa týkajú aj krachu Bank of Commerce and Credit International
(Medzinárodnej komerčnej a úverovej banky - BCCI) a kontroverzie o manipulácii s
úrokovými mierami. To sú iba dva (pravdepodobne najznámejšie) prípady.
Možno si spomínate na niektoré okolnosti, za ktorých došlo ku krachu BCCI v roku
1991. Mnohé orgány miestnej správy investovali veľké prostriedky v BCCI, napriek
varovaniu, že išlo o riskantné investície a zopár miestnych správ nerozvrhlo svoje
investície dostatočne široko na to, aby zmiernili dopad krachu banky.
Podľa súdneho výroku k manipulácii s úrokovými mierami v prípade mesta Londýn
a firmy Hammersmith and Fulham v roku 1991 znel, že miestne orgány správy
nemajú právo využívať niektoré trhové nástroje, konkrétne úrokový swap (výmenu
zahraničnej meny za inú). V súvislosti s touto kauzou sa vynorili širšie okruhy
problémov, ktoré sa týkali kompetencií miestnych orgánov pri delegovaní
kompetencií a vedenia riadnej evidencie a vhodného mechanizmu referovania
o svojich aktivitách na kapitálovom trhu.
Okrem týchto prípadov sa potom oveľa viac organizácií po prvý raz stretlo s potrebou
manažmentu finančných operácií finančných operácií. Spôsobilo to vytvorenie
celkom nezávislých orgánov s vlastnými zdrojmi financií, pričom dovtedy ich financie
boli súčasťou inej veľkej organizácie verejnej služby.
Tieto udalosti viedli, okrem iného, k vypracovaniu a publikovaniu pokynov o riadení
finančných aktivít a o úlohe a zodpovednosti príslušných zamestnancov.
10.5 REGULÁRNOSŤ A ETICKÝ RÁMEC
Na požiadavku vypracovať pokyny reagovala CIPFA v roku 1992 vydaním
originálnych pokynov pre oblasť etiky, ktoré obsahujú kódex profesionálneho
správania. Ich dodržiavanie sa predpokladá u všetkých členov inštitúcie. Ciele
kódexu CIPFA o manažmente finančných operácií sú:
•

podporiť kvalitu a postavenie manažmentu finančných operácií vo verejných
službách;
• poskytnúť smernice o správnej praxi, ktorá sa má aplikovať na manažment
finančných operácií.
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Pokyny identifikujú akceptovanie zodpovednosti voči verejnosti ako výraznú črtu tejto
profesie, čo na druhej strane ukladá účtovníkom povinnosť konať vo verejnom
záujme. V záujme toho sa zamestnanci musia pridržiavať istých zásad: integrity,
objektívnosti, profesionálnej kompetentnosti a potrebnej starostlivosti, zachovávania
dôvernosti, profesionálneho správania a dodržiavania odborných noriem.
CIPFA je na čele vypracúvania a publikovania kódexu činnosti manažmentu
finančných operácií. V roku 1995 vydala Štandardy profesionálnej praxe manžmentu
finančných operácií (Standard of Professional Practice on Treasury Management).
Tieto slúžia na definovanie profesionálnych povinností jednotlivých členov a možno
ich presadzovať prostredníctvom disciplinárnych postupov inštitúcie. Člen CIPFA,
ktorý v organizácii zodpovedá za riadenie postupov finančných operácií, sa má týmito
štandardmi riadiť. Jej text je v prílohe 1 tejto kapitoly a treba si ju prečítať.
Cvičenie 10.5.1
Po prečítaní štandardov profesionálnej praxe pri riadení financií:
1.
2.

urobte súpis kvalifikačných požiadaviek v oblasti financií vyžadovaných touto
normou;
uveďte ďalšie oblasti manažmentu finančných operácií, ktoré sú v štandardoch
a napíšte stručne ich obsah.
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Spätná väzba
1.

Finanční manažéri a ich pracovníci majú byť:
•
•

2.

v plnom rozsahu oboznámení s praktikami, nástrojmi a technológiou trhu
schopní kompetentne rokovať s ostatnými profesionálmi, osobitne robiť
rýchle a komplexné rozhodnutia
• byť oboznámení s „Londýnskym kódexom správania pre vedenie
a brokerské firmy na veľkom peňažnom trhu“ a ostatnými relevantnými
smernicami z oblasti tzv. „ najlepšej praxe - best practice“.
Ďalšie oblasti, ktoré spadajú pod tieto štandardy:

Finančná analýza
•
•
•
•
•

identifikovanie, analýza a pochopenie rizík a možných dôsledkov
rozhodnutí
monitorovanie dôsledkov predchádzajúcich rozhodnutí a vyvodenie
poučenia pre budúcnosť;
dosiahnutie stavu, aby organizácia pružne reagovala na zmenu trhových
podmienok;
používanie správnych metód technickej a finančnej analýzy pri
rozhodovaní;
prípadné vyhľadávanie nezávislých, spoľahlivých informácií a rád.

Finančná výkonnosť
•

vyhľadávanie a používanie vhodných údajov a benchmarkov (kritériá,
podľa ktorých sa meria výkonnosť, pozri slovník) pri vyhodnocovaní
výkonnosti;
• správny prístup k daňovým a menovým stimulom alebo subvenciám tam,
kde to legislatíva povoľuje.

Účtovníctvo finančných operácií - Treasury accounting
•

zúčtovanie výsledkov finančných operácií v súlade s účtovnou praxou
a vedenie evidencie pre potreby interného a externého auditu.

Finančná zodpovednosť
•
•

správne definovanie a rozdelenie povinností na pracovníkov;
zabezpečiť dostatočnú kontrolu a záruky na zabránenie podvodom,
chybám a nepotrebných zverejneniam;
• pravidelná revízia a referovanie o zásadách a výkonnosti;
• zaručenie dodržiavania štatutárnych a regulačných požiadaviek a zásad
najlepšej praxe.
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Cvičenie 10.5.2
Teraz si prečítajte Kódex CIPFA pre oblasťi manažmentu finančných operácií vo
verejnej službe, ktorý je v prílohe 2 tejto kapitoly. Osobitne sa zamerajte na časť 7
praxe manažmentu finančných operáciímanažmentu finančných operácií. V nej sú
uvedené odporúčané formulácie dvanástich praktík riadenia, ktoré by organizácia
mala prijať. Pri ich čítaní si urobte poznámky o tom, čo si myslíte o možných
praktických dôsledkoch prijatia každej z nich pre organizáciu.
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Spätná väzba
Kompletná spätná väzba je uvedená v Pokynov pre medzirezortné finančné operácie
a špecificky aj pre jednotlivé rezorty - oblasti, ktoré CIPFA publikovala spolu so
všeobecným Kódexom praxe finančného manžmentu. Nevyžaduje sa od vás ich
prečítanie, ale možno ich zaradiť do odporúčanej literatúry, lebo obsahujú cenné
informácie. Pokúste sa opatriť si aj text zásad manažmentu finančných operácií vašej
organizácie a porovnajte ho so zásadami Kódexu praxe CIPFA.
(Poznámka: pred rokom 2001 boli uverejnené osobitné kódexy praxe manažmentu
finančných operácií finančných operácií pre každý sektor. Publikácia z roku 2001,
o ktorej sa tu zmieňujeme, tieto nahrádza a vzťahuje sa na celú verejnú službu, so
sprievodnými poznámkami pre špecifické sektory.)
Aby ste mali predstavu, čo ste mali vo svojich poznámkach uviesť, prinášame súhrn
Pokynov pre medzirezortné finančné operácie a špecificky aj pre jednotlivé rezorty oblasti o praxi č. 6 manažmentu finančných operácií, ktorá sa zaoberá povinnosťou
podávať hlásenia a informačnej štruktúre manažmentu:
O detailoch informačnej štruktúry každej organizácie sa rozhoduje na miestnej
úrovni, ale musí existovať aspoň mechanizmus revízie politiky organizácie
a vyhodnocovania účinnosti aktivít manažmentu finančných operácií za
predchádzajúci rok.
Uvádzame odporúčaný postup; v mnohých prípadoch sa hlásenia podávajú len
výnimočne:
•

Výročná správa pred začiatkom roka, v ktorej je prehľad existujúcich zásad
manažmentu finančných operácií a uvažované aktivity pre daný rok.
• Pravidelné správy o realizovaných aktivitách v priebehu roka, odchýlky od
dohodnutých zásad alebo praxe a výkaz o priebežných výkonoch.
• Správa po ukončení roka sa zameria:
- na podniknuté transakcie a ich výnosy
- rizikové aspekty aktivít
- súlad s dohodnutou politikou/praxou a regulačnými opatreniami
- správu o výkonnosti
- dodržiavanie kódexu CIPFA
Z týchto hlásení má byť jasné, že osoby zodpovedné za manažment finančných
operácií sa v plnej miere riadili stanovenou politikou a vykonávali stanovené aktivity
a osoby, ktoré realizovali túto politiku a vykonávali transakcie správne plnili svoje
povinnosti z hľadiska delegovania a podávania hlásení.
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Pravidelné a účelné informácie manažmentu o bežných aktivitách patria tiež medzi
hlavné charakteristiky účinného organizovania výkonu funkcie manažmentu
finančných operácií.
Požiadavky kódexu manažmentu finančných operácií
Podľa tohto kódexu sa odporúča, aby organizácia prijala formou trvalých príkazov
alebo finančných smerníc niekoľko ustanovení. Sem patria:
• Prijať deklaráciu finančnej politiky a delegovať jej implementáciu a monitorovanie
menovanému výboru.
• Pre účel manažmentu finančných operácií treba všetky finančné prostriedky
sústrediť a dať pod kontrolu vedúceho finančného úradníka (CFO).
• Všetky vykonávacie rozhodnutia o pôžičke, investovaní alebo financovaní sa majú
delegovať na CFO alebo jeho prostredníctvom na jeho pracovníkov, od ktorých sa
bude vyžadovať aby konali v súlade s kódexom CIPFA.
• Pravidelné podávanie hlásení CFO menovanému výboru o aktivitách prevádzky
manažmentu financií.
Deklarácia politiky finančných operácií
Kódex praxe CIPFA požaduje, aby organizácie prijali deklaráciu politiky alebo zásad,
ktoré stanovujú:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Definovanie schválených aktivít prevádzky manažmentu finančných operácií.
Sformulovanie stratégie manažmentu finančných operácií – zvyšovania
finančného kapitálu, investovania nadbytočných peňazí a riadenia finančných
tokov – navrhované reakcie na rôzne režimy úrokových sadzieb.
Vymenovanie (vytvorenie zoznamu) schválených metód zvyšovania finančného
kapitálu.
Vymenovanie (vytvorenie zoznamu) schválených zdrojov financovania – či škála
zdrojov má byť obmedzená alebo otvorená. Neexistuje všeobecne platné
obmedzenie zdrojov pre úvery miestnych orgánov, avšak nie sú povolené pôžičky
v cudzej mene.
Definovanie schválených organizácií pre investovanie – inštitúcie musia byť
vyhodnotené z hľadiska úverového rizika a treba špecifikovať limity.
Zásady expozície úrokovej sadzby – maximálny výška pôžičky závisí od pružnosti
úrokovej sadzby.
Zásady platné pre externých manažérov – do akej miery sú povolení
a nevyhnutnosť zaviazať ich povinnosťou dodržiavať deklaráciu finančnej politiky.
Zásady delegovania – príslušný výbor, CFO a podriadení – limity a povinnosť
podávať hlásenia.
Revízne požiadavky a zásady podávania hlásení – pravidelné hodnotenie
dopadov politiky.

10.6 SMERNICE PRE MANAŽMENT FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Za čo zodpovedá finančný manažér - CFO?
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Pokyny CIPFA veľmi jasne stanovujú, čo sa očakáva od systému manažmentu
finančných operácií a aká je osobná zodpovednosť finančného manažéra. Sem
patria vo všeobecnosti:
•
•

•
•
•
•

Rozdelenie kompetencií na relevantných pracovníkov s jasne písomne
stanovenými okruhmi zodpovednosti – prípadné delegovanie, zabezpečenie
primeraného školenia a jasné zásady zastupovania v neprítomnosti.
Vyhotovenie dokumentu o finančnom systéme, ktorý obsahuje údaje
o delegovaní, o finančných tokoch, o obchodných postupoch, evidenciu
obchodných rokovaní, postupy prevodov, obmedzenia rozhodovacej kompetencie
a pokyny pre podávanie hlásení a monitorovanie ich dodržiavania.
Zabezpečenie, aby finančné aktivity prebiehali v duchu stanovených zásad,
zakotvených v pravidlách činnosti organizácie, ako aj overovanie dodržiavania
týchto zásad.
Medzi základné povinnosti finančného manažéra patrí monitorovanie činnosti
manažmentu finančných operácií.
Zaručenie toho, že sú vytvorené postupy správneho manažmentu, kontroly
a monitorovania finančných rizík.
Zaručenie toho, že finančné rozhodnutia budú správne vyhodnotené a že
konkrétne druhy transakcií sú legálne – rozhodnutia musia byť v potrebnej forme
zaznamenané a kontrolované.

Vo všetkých organizáciách
zodpovednosť:

verejnej

správy má

finančný

manažér

dvojitú

•

Je finančným poradcom správneho orgánu (rady, zhromaždenia, združenia)
a jeho hlavným výkonným orgánom.
• Zabezpečuje dohľad nad verejnými zdrojmi.

Z tohto môžu vyplynúť isté morálne dilemy a etické problémy, osobitne vtedy, keď sa
vyvíja tlak na finančné aktivity, na ktoré nie sú zdroje.
Organizácia manažmentu finančných operácií
Všetky činnosti manažmentu finančných operácií nemusia byť sústredené v jednej
časti finančného odboru. Napríklad bankovníctvo a hotovostné účtovanie môžu byť
umiestnené inde, kým u oddelenia pohľadávok a úverov je tomu práve naopak.
Pokyny CIPFA pre finančného manažéra, popri uznávaní širokej škály rozsahov
finančných operácií, mu odporúčajú pre transakcie verejných služieb na finančnom
a kapitálovom trhu toto:
Kontrola
•
•

Ústrednou funkciou je manažment finančných operácií
Zdroje sa kumulujú pod primeraným centralizovaným kontrolným systémom ,
ktorý umožní potrebné hlásenia a prognózovanie finančných tokov.
• Všetky delegované rozhodnutia o úveroch, investíciách alebo financovaní musí
urobiť finančný manažér alebo finančná sekcia (odbor).
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Cvičenie 10.6
Vymenujte všetky vaše argumenty v prospech centralizácie manažmentu finančných
operácií.

244

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
Spätná väzba
Medzi dôvody centralizovania finančného rozhodovania patrí:
•
•
•
•
•

Úspory, ktoré vznikajú pri rozhodovaní o veľkých celkoch – napr. väčšmi sa
vypláca požičiavanie alebo poskytovanie pôžičiek vo veľkom.
Lepšia kontrola – centralizované hodnotenie rizika.
Väčšia expertíza – znalosť trhu, schopnosť oceniť riziko.
Lepšie komunikovanie a styky s ostatnými odbormi o kontrole financií.
Schopnosť vyrovnávať deficity a prebytky v rôznych odboroch.

Personálna politika (obsadzovanie funkcií)
Nasledujúce zásady sa týkajú verejných služieb. Je známe, že v niektorých
organizáciách verejných služieb sú finančné odbory malé a nevyhnutne dochádza
k istému prekrývaniu úloh.
Vo finančnom odbore treba vypracovať a potom aplikovať jasné deklarovanie
kompetencií a limitov. Zastupovanie v neprítomnosti treba stanoviť veľmi konkrétne
a treba dosiahnuť, aby všetci pracovníci boli adekvátne vyškolení.
Vzhľadom na vysoké objemy verejných zdrojov a rôzne aspekty manažmentu
finančných operácií, musí byť jasné rozdelenie povinností a pokiaľ sa len dá, oddeliť
tieto funkcie:
•
•
•

Tvorba zásad a finančné poradenstvo.
Obchodné aktivity.
Evidencia a administrácia.

V záujme minimalizácie rizika podvodu, rokovanie a prvotný záznam výsledkoch
jednania musí vždy robiť iný pracovník, než ten, ktorému sa výsledky predkladajú.
Vo všetkých prípadoch sa tieto jednania musia podrobiť internému auditu.
10.7 VYVÁŽENOSŤ RIZIKA A VÝNOSU
Kompromis medzi rizikom a výnosom je veľmi dôležitý tak pri investovaní ako aj pri
požičiavaní. V tejto časti sa pozrieme na investovanie, ale zásady ostávajú rovnaké
aj pre vypožičiavanie.
Investičné riziko znamená možnosť, že sa predpokladaný výnos z investície
nedosiahne alebo že dôjde k strate investovaného kapitálu. K tomuto môže dôjsť
z viacerých príčin. Zmena úrokovej miery môže spôsobiť kolísanie výnosu alebo
organizácia, ktorá drží depozit, zbankrotuje. Toto sa konkrétne týka dlhodobých
investícií. Okrem toho aj inflácia, zmena výmenného kurzu; výrobné a obchodné
podmienky a politická situácia tiež môžu byť rizikovým faktorom.
Výnos je výška zisku z investície. Výnosy z investícií sa merajú získanými úrokmi,
spolu so zvýšením alebo poklesom hodnoty sumy investovaného kapitálu.
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Vo všeobecnosti možno povedať, že čím sa s investíciou spája vyššie riziko, tým
vyššie sú potenciálne výnosy z investície. Všetky analýzy sa preto zameriavajú na
kompromis medzi rizikom a výnosom.
Pri voľbe investičnej stratégie musí finančný manažér vyvažovať riziko oproti výnosu.
Pre finančného manažéra organizácie verejnej služby je s tým spojená ďalšia
zodpovednosť správcu verejných financií, na čo nikdy nesmie zabúdať. Preto jedným
z kľúčových aspektov činnosti finančného manažéra je spôsob, akým dokáže
vyvažovať riziko a výnosy.
Kódex CIPFA pre oblasť manažmentu finančných operáciímanažmentu
finančných operácií
V úvode ku Kódexu CIPFA pre oblasťi manažmentu
manažmentu finančných operáciípripomína, že

finančných

operácií

Funkcia finančného manažéra nie je iba dosahovanie najvyšších investičných
výnosov, pretože tento orgán nie je zaangažovaný v obchodnom podnikaní. Jeho
povinnosťou je vyvážiť stupeň istoty oproti možnému výnosu a keďže je potrebné
nechať peniaze pracovať, primárnym cieľom musí byť udržanie kapitálovej hodnoty
zdrojov. Podobne je to aj pri výpožičkách, primárnym účelom musí byť zaručenie
stability finančného postavenia miestnej správy a samosprávy dobrými technikami
manažmentu dlhu a rizika.
Toto sa môže vzťahovať na všetky orgány verejných služieb – všetky používajú
verejné zdroje a preto musia postupovať opatrne.
V Kódexe praxe sa dôraz kladie na mieru rizika spojenú s úrokovou mierou, pričom
sa požaduje, aby riadiace orgány schválili maximálny podiel úrokov na výpožičku,
ktoré môžu kolísať. To, či organizácia získa alebo stratí bude závisieť od miery
o koľko variabilné úroky budú vyššie alebo nižšie v porovnaní s pevnými úrokmi
počas stanoveného obdobia.
Kódex vyžaduje aj to, aby organizácia identifikovala tie kategórie organizácií, do
ktorých možno zdroje vložiť. Nestačí iba posúdenie na základe pohľadu do
schváleného zoznamu Bank of England a úverová klasifikácia (rating) organizácií, do
ktorých organizácia chce investovať, sa musí pravidelne sledovať. Umožní nám to
zistiť limity investovania do konkrétnej organizácie a rozdeliť riziko na rôzne
kategórie (napr. na banky a stavebné podniky – viď PFI v kapitole 9). O úverovom
ratingu sa hovorí, že „jeho stanovenie je síce skôr umením ako vedou, ale podstatné
je zistiť úverové riziko, aby sa riziká mohli primerane rozdeliť“.
Dobre známy prípad krachu BCCI a strata mnohých miliónov libier zo strany
miestnych správ, ktoré v nej investovali, je ilustráciou možných dôsledkov
podcenenia dostatočného rozdelenia rizika.

246

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
Cvičenie 10.7
V prílohe 3 sú uvedené viaceré problémy, ktorým miestne orgány (a ostatné
organizácie verejného sektora) musia čeliť pri rozhodovaní o investovaní. Prečítajte
si túto prílohu a potom odpovedzte na nasledujúcu otázku:
Aké boli podľa vášho názoru hlavné chyby miestnych správ, ktoré stratili veľké sumy
pri krachu BCCI?
Spätná väzba
•

Najkontroverznejším problémom, súvisiacim s kolapsom BCCI, bolo to, že banka
bola na zozname schválených subjektov Bank of England. Miestne správne
orgány preto argumentovali, že mohli reálne očakávať nízke investičné riziko
v BCCI.
• Tie orgány miestnej správy, ktoré mali najväčšie straty, boli tie, ktoré
skoncentrovali veľkú časť svojich investícií do BCCI. To, že nerozdelili riziko bolo
bezpochyby najvýznamnejším faktorom ich veľkých strát.

Riziko a výnos vo verejných službách
Ako sme už uviedli, všetky organizácie musia sledovať rovnováhu medzi rizikom
a výnosmi. Orgány verejnej správy sa musia zamerať na to, aby sa nedopustili chyby
a minimalizovali riziko; mali by aktívne riadiť riziko a nepreberať ho na seba.
Úverová klasifikácia
Po udalostiach v BCCI sa úverové klasifikácie (rating) nezávislých agentúr, akými sú
IBCA alebo Moody, stali možnosťou, ktorú uprednostňovala väčšina organizácií
verejného sektora. Je iba málo dosť veľkých na to, aby boli schopné robiť vlastnú
úverú klasifikáciu.
Poučenie z kauzy BCCI je v prvom rade to, že spravidla sa treba vyhýbať bankám,
ktoré nemajú rating, avšak nedávny prípad Baringsovho debaklu bol iný. Barings mal
úverový rating, ale taký, že po starostlivej analýze ho niektorí pokladali za
nedostatočný.
Následne mnohé organizácie, ktoré pochopili význam používania a chápania ratingu
po prípade BCCI, dokázali Baringsovi nedať úver.
Úverový rating vychádza z hĺbkovej analýzy vybraných finančných inštitúcií, ktorá sa
neustále aktualizuje. IBCA sa pozerá predovšetkým na tieto hlavné oblasti:
•
•

Výsledky – vysoká a predvídateľná úroveň ziskovosti.
Kvalita aktív a rezerv – úverové portfóliá sa skúmajú podľa geografických oblastí,
priemyselného odvetvia a splatnosti a pod.
• Likvidita a financovanie.
• Kapitál – skladba a relatívna sila kapitálu, schopnosť navýšenia kapitálu.
• Kvalita manažmentu a prevádzkové výsledky.
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Dlhodobý a krátkodobý rating je všeobecne dostupný. Dlhodobý rating IBCA siaha od
AAA, čo sú úpisy s najnižším očakávaným investičným rizikom, cez AA, potom
A dolu až po C, čo sú úpisy momentálne nesolventné.
Krátkodobé ratingy sú A1, A2, A3, B a najnižší je C.
Fakt, že rating sa robí len pre vybrané organizácie, ktoré sú ochotné podrobiť sa
skúmaniu, znamenal, že niektoré organizácie, do ktorých by verejný sektor inak
investoval, nemajú rating. Prevláda názor, že organizácie verejného sektora by
museli mať závažný dôvod, aby investovali do inštitúcií bez ratingu.
Dva hlavné okruhy, ktorým sa treba zaoberať pri zostavovaní zoznamu uchádzačov
o pôžičku, sú uvedené ďalej. Odporúčania môžu použiť všetky ostatné organizácie
verejných služieb, ktoré majú možnosť investovať:
Prvým krokom by mal byť úverový rozbor. Analýza v inštitúcii siaha za kompetencie
väčšiny orgánov, ale väčšinu informácií možno za nízke poplatky dostať v jednej
z agentúr. Organizácia sama rozhodne na akej úrovni úverového ratingu bude trvať.
Rozdiely medzi vyššími a nižšími úrokovými sadzbami organizácií s vyšším alebo
nižším ratingom samé osebe nie sú dosť veľké na to, aby zaručili, že investícia do
inštitúcie s nižším ratingom bude rizikovejšia. Okrem toho však využívanie ratingovej
služby je dôležité z hľadiska udržiavania kontaktov s vývojom na trhu.
Po druhé – treba venovať pozornosť rozloženiu investičného portfólia. Možno to
urobiť špecifikáciou maximálnej investičnej úrovne alebo percent, alebo ešte
komplikovanejšími metódami. Napríklad, možno špecifikovať investičné limity podľa
sektorov (napr. obchodné banky, stavebné firma a pod.). Vždy treba dbať
o racionálne rozloženie investícií.
Napokon dôležité je neprehliadnuť skutočnosť, že na schválenom zozname pre
poskytnutie pôžičiek miestnej správe môžu byť len oprávnené inštitúcie, do ktorých
je vloženie verejných peňazí akceptovateľné.
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10.8 ZHRNUTIE
Keď ste prišli na koniec tejto kapitoly, už by ste mali dokázať:
•
•

Identifikovať hlavné úlohy manažmentu finančných operácií.
Vysvetliť potrebu regulačného rámca a opísať hlavné prvky noriem profesionálnej
praxe CIPFA
• Identifikovať úlohu a zodpovednosť finančného manažéra a ostatných
zodpovedných pracovníkov vo vzťahu k manažmentu finančných operácií.
• Vysvetliť význam vyváženosti rizika a výnosu a ako organizácie verejnej správy
dosahujú túto vyváženosť.
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PRÍLOHA 1
ŠTANDARDY PROFESIONÁLNEJ PRAXE MANAŽMENTU FINANČNÝCH
OPERÁCIÍ
MÁJ 1995
1

ÚVODNÉ POZNÁMKY

1.
CIPFA vydala alebo práve pripravuje prehľad najlepšej praxe (Kódex praxe) v
oblasti manažmentu finančných operácií, konkrétne vo verejnej službe, spolu
s podrobnejšími pokynmi o ich praktickej aplikácii. Tento Štandard profesionálnej
praxe má preklenúť všetky ostatné dokumenty. Stanovuje profesionálnu
zodpovednosť a povinnosti jednotlivých členov CIPFA, ktorí zodpovedajú za
manažment finančných funkcií svojich organizácií nech pracujú kdekoľvek, a slúžia
na definovanie štandardov výkonnosti, ktoré by jednotliví členovia mali dodržiavať.
2.
Nezaoberá sa technickými aspektmi manažmentu finančných operácií, ale
profesionálnymi kompetenciami a pracovnými metódami, praktikami a postupmi.
3.
V prehľade sa používa všeobecné označenie „finančný riaditeľ“, ktoré
znamená najvyššie postaveného úradníka v oblasti financií v organizácii a titul
„manažér financií“ na označenie osoby, ktorá zodpovedá za bežné, každodenné
aktivity, hoci v praxi sa používajú aj iné označenia a tituly.
4.
Prehľad sa vzťahuje na všetkých členov CIPFA, ktorí zodpovedajú za
manažment a výkon funkcií manažmentu finančných operácií v organizácii a to tak vo
verejnom, ako vo verejno-právnom sektore. Tam, kde platia špecifické
profesionálne, účtovné, zákonné alebo regulačné predpisy v konkrétnej organizácii,
od členov sa očakáva, že ich poznajú a dodržiavajú.
2

DÁTUM PLATNOSTI

Tento prehľad vstúpil do platnosti od 1. mája 1995.
3

ÚVOD

1.
Cieľom manažmentu finančných operácií, v kontexte tohto prehľadu, je
„riadenie finančných tokov organizácie, jej výpožičiek a investícií takým spôsobom,
aby s tým spojené riziko bolo pod kontrolou a aby sa dosiahla vysoká výkonnosť
alebo výnosy, súvisiace s týmto rizikom“.
2.
Relatívny význam, ktorý sa prikladá limitovaniu rizika a dosiahnutiu vysokých
výnosov je rôzny v jednotlivých organizáciách, v ktorých sú členovia CIPFA
zamestnaní. Vzhľadom na zodpovednosť, ktorá sa bežne spája so správou verejných
fondov, vo verejných službách má limitovanie stupňa rizika bez výnimky najväčší
význam, kdežto dosiahnutie najvyšších výnosov z finančných aktivít je záležitosťou
sekundárnou. Na rozdiel od toho v iných organizáciách funkcia financií môže
významne prispieť k finančnej výkonnosti organizácie a kontrolované preberanie
rizika, obchodovanie a vyjadrenie stanoviska je akceptované alebo dokonca vítané.
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3.
Bez ohľadu na to, ktorý model sa akceptuje, ak sa nepozná význam alebo
dôsledky nevhodnej finančnej politiky a praxe a nie je vhodný systém manažmentu
a postupy ako situáciu zvládať, môže to mať za následok finančné straty značného
rozsahu.
4.
Takéto straty nevyhnutne vyvolávajú pozornosť verejnosti a komentáre tlače,
majú negatívny dopad tak pre danú organizáciu ako aj na tých jednotlivcov, ktorí za
ne niesli profesionálnu zodpovednosť. Ak došlo k zlému riadeniu finančných aktivít,
môže to mať na ich postavenie v komunite (v prípade organizácií verejnej služby)
a vo finančnom a investičnom sektore, veľmi negatívny dopad. Rastúci trend
v organizáciách verejných služieb získavať súkromné financie a byť nezávislejšími od
verejných fondov, vyvoláva zvýšený tlak na finančných riaditeľov a manažérov
financií a potrebu vyššej profesionálnej kvalifikácie a zdrojov.
4

KVALIFIKOVANOSŤ V OBLASTI FINANCIÍ

Členovia zodpovedajúci za manažment finančných operácií, či už na vyššej,
manažérskej alebo prevádzkovej úrovni, musia urobiť všetky racionálne opatrenia,
aby zaručili, že oni, aj ich pracovníci, sú správne vybavení na úspešné plnenie úloh,
ktoré im boli pridelené. Musia byť v plnom rozsahu oboznámení s trhovými
praktikami, nástrojmi a terminológiou a dokázať kompetentne jednať s ostatnými
profesionálmi na trhu, osobitne preto, lebo účinné riadenie financií si neustále
vyžaduje rýchle a komplikované rozhodnutia. Najmä členovia zodpovedajúci za
manažment finančných operácií si to musia uvedomiť a musia poznať „Londýnsky
kódex správania pre vedenie a brokerov podnikov na peňažnom trhu vo veľkom“
a ostatné relevantné smernice v oblasti najlepšej praxe.
5

ANALÝZA FINANCIÍ

Tí členovia, ktorí sú finančnými riaditeľmi alebo manažérmi financií musia prijať
všetky racionálne opatrenia pre zaručenie toho, aby sa využívali finančné kontrolné
systémy a postupy, pomocou ktorých môžu definovať, merať a kontrolovať finančné
riziko, ktorému je organizácie vystavená, aby:
•
•
•
•
•

všetky relevantné riziká a možné finančné dopady plánovaných finančných
rozhodnutí boli ešte pred samotným rozhodnutím identifikované, analyzované
a správne pochopené tými pracovníkmi, ktorí o tom rozhodujú.
finančné dopady minulých politických rozhodnutí boli monitorované a
vyhodnocované, a všetky poučenia, ktoré sa z takýchto rozhodnutí vyvodili, boli
v budúcnosti použité.
organizácia ostala primerané aktívna a flexibilná na zmeny v podmienkach trhu,
alebo na iné podmienky, ktoré sa naskytnú;
finančné rozhodnutia na strategickej aj taktickej úrovni sa robili správnymi
metódami technickej a finančnej analýzy;
v prípade potreby bol zabezpečený prístup k nezávislým a spoľahlivým zdrojom
informácií a rád.

251

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
6

VÝKONNOSŤ FINANCIÍ

1.
Členovia, ktorí sú finančnými riaditeľmi alebo manažérmi financií urobia všetky
náležité kroky na to, aby si zabezpečili prístup k potrebným údajom a normatívom
(benchmark) pre vhodné posúdenie finančnej výkonnosti organizácie, ako aj to, že sa
zvážia všetky kroky, ktoré sa zdajú byť potrebné alebo želateľné na základe takýchto
porovnávacích údajov, a v prípade potreby budú aj aplikované.
2.
Členovia, ktorí sú finančnými riaditeľmi alebo manažérmi financií urobia všetky
náležité kroky, aby tam, kde je to zákonom povolené, správne posúdili a vyhodnotili,
prípadne použili na zlepšenie finančnej výkonnosti na prospech organizácie všetky
fiškálne alebo menové stimuly alebo subvencie, prípadne vládne granty, ktoré sú
občas k dispozícii.
7

FINANČNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Členovia, ktorí sú finančnými riaditeľmi alebo manažérmi financií zabezpečia, že
výsledky finančných aktivít sú zaúčtované v súlade s príslušnou účtovnou praxou
a že sa vedie príslušná účtovná evidencia pre potreby interného a externého auditu.
8

FINANČNÁ ZODPOVEDNOSŤ

1.
Členovia, ktorí sú finančnými riaditeľmi alebo manažérmi financií urobia všetky
náležité kroky, aby zabezpečili, že
•

povinnosti súvisiace s finančnými aktivitami sú správne definované a pridelené
pracovníkom;
• existuje adekvátna kontrola a záruka na minimalizovanie rizika podvodu alebo
omylu a zbytočnej hrozbe strát;
• politika manažmentu finančných operácií a finančnej výkonnosti sa pravidelne
sleduje a podávajú sa o nej hlásenia.
2.
Členovia, ktorí sú finančnými riaditeľmi alebo manažérmi financií sa snažia
zabezpečiť, aby organizácia pri svojich finančných aktivitách sa pridržiavala
štatutárnych a regulačných požiadaviek a všetkých zásad najlepšej praxe.
9

ŠTATÚT

Tento štandard sa vzťahuje na všetkých členov, ktorí zodpovedajú za manažment
a správu finančných funkcií organizácie, bez ohľadu na to kde pracujú. Definuje
profesionálne normy, ktorými by sa mali riadiť. Pokiaľ ide o iné štandardy
profesionálnej praxe, rada inštitútu prostredníctvom príslušných výborov môže
vyšetriť prípady zrejmého nedodržania požiadaviek týchto noriem zo strany členov.
Ak člen nie je schopný dodržiavať tieto normy, napríklad v dôsledku konfliktných
tlakov zo strany svojej organizácie, člen má mať možnosť dokázať inštitútu, že sa
v rámci stanovenej politiky a postupov organizácie, primerane snažil vyjadriť svoje
znepokojenie.
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PRÍLOHA 2
MANAŽMENT FINANČNÝCH OPERÁCIÍ VO VEREJNEJ SLUŽBE: KÓDEX CIPFA
A MEDZISEKTOROVÁ PRAX
Kódex CIPFA pre oblasť manažmentu finančných operácií
SPRIEVODNÉ POZNÁMKY
Copyright © CIPFA 2001
Opravený text: Tento kódex a pripojené sprievodné poznámky
predstavujú
podstatnú revíziu predchádzajúcich publikácií CIPFA o riadení financií, ktoré pre
miestnu správu vyšli pôvodne v roku 1992, a boli následne aktualizované v roku
1996, a pre NHS, bytové združenia a inštitúcie vyššieho vzdelávania boli tiež
aktualizované v priebehu tohto obdobia.

Princíp a odporúčania v týchto publikáciách dostali širokú podporu a prijali
a aplikovali ich mnohé zainteresované organizácie.
CIPFA sa domnieva, že ich veľká revízia je potrebná z viacerých dôvodov. Medzi ne
patria:
•

rast veľkosti a zvýšená komplikovanosť aktivít manažmentu finančných operácií
organizácií verejných služieb a požiadaviek na ne, osobitne v oblasti účinného
manažmentu rizika, merania výkonnosti a snaha o dosiahnutie najlepšej hodnoty;
• rast medzisektorového partnerstva;
• komplikovanosť finančných a peňažných trhov.
Pri tejto príležitosti sa predchádzajúce verzie, ktoré boli zamerané na špecifické
sektory, spojili do jednej, všeobecnej verzie.

Neexistuje všeobecne uznávaná a dohodnutá definícia verejných služieb. Pre účely
tohto kódexu a sprievodné poznámky k nemu, za verejné služby sa pokladajú tie
organizácie, ktoré sú z hľadiska klasifikácie vládnych (štátnych?) výdavkov verejným
sektorom, spolu s niektorými ďalšími organizáciami závislými od vládneho (štátneho)
financovania alebo subvencií a/alebo majú významný spoločenský, demokratický
alebo politický vplyv na ich aktivity.
Kódex a pripojené sprievodné poznámky sú konkrétne určené v prvom rade pre
použitie orgánov miestnej správy, policajné a hasičské orgány, registrovaných
majiteľov sociálnych bytov, zariadenia vyššieho a ďalšieho vzdelávania a pre
Národnú zdravotnícku službu.
Podľa názoru CIPFA v týchto organizáciách existuje rozsiahla interpretácia toho, čo
sa pokladá za manažment finančných operácií. Pre účely toho kódexu a pripojené
sprievodné poznámky
CIPFA prijala túto formuláciu ako definíciu aktivít
manažmentu finančných operácií:
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„Riadenie finančných tokov organizácie, jej bankových transakcií, transakcií na
peňažnom a kapitálovom trhu; účinná kontrola rizík spojených s týmito aktivitami;
snaha o dosiahnutie optimálnych výkonov spojených s týmito rizikami.“
Táto definícia by sa mala vzťahovať na všetky organizácie verejných služieb pri
používaní ich kapitálu a financovania projektov, výpožičiek a investícií, garančných
nástrojov a techník.
Medzi rôznymi časťami verejných služieb existujú podstatné rozdiely v charaktere
a rozsahu využívania aktivít a techník manažmentu finančných operácií pri sledovaní
ich cieľov v podnikateľskej sfére a v službách. Tieto rozdiely sú v prvom rade závislé
od príslušného štatutárneho a regulačného režimu, pod ktorým tieto organizácie
pôsobia, kompetencií, ktorými disponujú vo vzťahu k riadeniu financií a k službám
a podnikaniu, ktoré sledujú.
Nijaké ustanovenie tohto kódexu nie je nadradené nad štatutárne ustanovenia
organizácie; kódex v nijakej forme nezasahuje do niečích kompetencií.
Napríklad mieste orgány majú zo štatútu povolenie používať definované nástroje
výpožičiek a garančných techník. Pre oblasť investovania ich prebytočných peňazí
majú tiež obmedzenia na používanie investičných nástrojov. To isté platí aj pre
orgány NHS. Niektorí registrovaní nájomcovia sociálnych bytov a univerzity na druhej
strane majú oveľa väčšie možnosti využívať nástroje manažmentu finančných
operácií.
V podstate komerčnejší charakter niektorých organizácií verejných služieb vytvára
tlak a možno dokonca aj konflikty medzi ich aktivitami manažmentu finančných
operácií, čo sa však tak výrazne neprejavuje u tých organizácií, ktoré sú väčšmi
orientované na služby. Tieto rozdielnosti sa podrobnejšie vysvetlia v poznámkach,
ktoré sú zamerané špecificky na sektory.
CIPFA si uvedomuje, že mnohé organizácie zistia nerelevantnosť tejto publikácie na
rozsah a charakter ich aktivít manažmentu finančných operácií. Je však
presvedčený, že odporúčania v kódexe sú dobrým základom pre všetky organizácie
verejných služieb pri vytyčovaní jasných cieľov manažmentu finančných operácií
a na štruktúru a udržanie zdravej politiky a praxe manažmentu finančných operácií.
Pripojené sprievodné poznámky majú tri úlohy: Po prvé – tvoria základ a poskytujú
vysvetlenie nastolených problémov a odporúčaní kódexu. Po druhé – obsahujú
návrhy harmonogramov k odporúčanej praxi manažmentu finančných operácií
(Treasury management practices –TMP) v kódexe. A po tretie – upozorňujú na tie
prvky manažmentu finančných operácií, ktoré patria k jednotlivým konkrétnym
verejným službám, ktorými sa kódex zaoberá.
CIPFA je vďačný za príspevky mnohých organizácií a jednotlivcov, ktorými pomáhali
pri príprave kódexu a pripojených poznámok.
Zodpovednosť za obsah nesie výlučne CIPFA a nemá sa na ne nijaká tretia strana
odvolávať pri ich jednaní s organizáciami verejnej služby, ktoré majú charakter
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manažmentu finančných operácií a nemajú sa pokladať ani za oficiálny právny
výklad.
CIPFA vytvoril tento kódex a pripojené sprievodné poznámky z ôsmych hlavných
dôvodov:
1.

2.

3.

Pomôcť organizáciám verejných služieb pri rozvoji a zachovaní pevných
základov a jasných cieľov pre ich aktivity pri finančnom riadení a tým prispieť
k ich dôveryhodnosti v očiach verejnosti.
Aby sa podčiarkla prvoradosť významu účinného manažmentu rizika ako
základu manažmentu finančných operácií vo všetkých orgánoch verejných
služieb.
Aby sa povzbudila snaha o získanie najlepšej hodnoty pri finančnom riadení a
na podporu racionálneho využitia, rozvoja a pochopenia vhodných
a praktických mier výkonnosti.

4.

Umožniť členom CIPFA plniť ich profesionálne a zmluvné povinnosti voči
organizácii, v ktorej slúžia a v súlade s chartou členov „udržiavať a rozvíjať
svoju profesionálnu kompetentnosť, ako aj u svojich podriadených“.

5.

Pomôcť pri štandardizácii a kodifikácii zásad (politiky) manažmentu finančných
operácií a praxe vo verejných službách.

6.

Pomôcť tým osobám, ktoré vydávajú predpisy a vykonávajú kontrolu
manažmentu finančných operácií vo verejných službách, osobitne tým, ktorí
majú na starosti ich audit.

7.

Motivovať trvalú debatu o relevantnosti a životnosti štatutárnych a regulačných
režimov, v rámci ktorých pôsobí manažment finančných operácií v rôznych
častiach verejných služieb.

8.

Podporiť chápanie a dôveru k finančným a iným inštitúciám, s ktorými
prichádzajú do styku pri aktivitách manažmentu finančných operácií
organizácií verejných služieb a fungovať v nich ako referenčný faktor.

Pri príprave tohto kódexu CIPFA pokladal za dôležité, aby sa preň získala čo
najširšia podpora. Preto došlo ku konzultáciám s pomerne širokým okruhom
organizácií, ktoré zodpovedajú za regulačné, profesionálne a reprezentatívne
záležitosti v rozsiahlom spektre verejných služieb.
Podporu kódexu vyjadrili tieto organizácie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Združenie miestnych správ
Konvencia škótskych miestnych správ
Združenie miestnych správ Walesu
Bytové združenie
Ministerstvo zdravotníctva
Rada nadácie pre vyššie vzdelávanie pre Anglicko
Škótska nadácia pre ďalšie a vyššie vzdelávanie
Výchova a vzdelávanie Walesu
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•
•
•
•

Skupina finančných riaditeľov britských univerzít
Britské univerzity
Skupina finančných riaditeľov vyšších škôl (colleges)
Stála konferencia skupiny hlavných finančných úradníkov.

V prípade miestnych správ Anglicka a Walesu má kódex osobitný význam, pretože
prijatie jeho odporúčaní jednotlivými miestnymi správami, ako trvalých príkazov alebo
finančných predpisov vyplýva z toho, že dostal štatút „... kódexu praxe
vypracovaného alebo schváleného alebo prijatého zákonom“ ako správna prax v
zmysle ustanovení zákona o miestnej správe a bytovej politike 1989.
Odporúčania kódexu sa podobne vzťahujú na prostriedky určené na penzijný fond
organizácie, opatrovnícke a nadačné financie.
Kódex sa vzťahuje na všetky organizácie, ktoré ho zahrnuli do svojich trvalých
príkazov, finančných predpisov alebo iných oficiálnych politických dokumentov,
primeraných daným možnostiam organizácie.
CIPFA pripúšťa, že v niektorých organizáciách nebudú pokladať navrhované alebo
odporúčané formulácie kódexu za presne zodpovedajúce ich požiadavkám.
V odôvodnených prípadoch môže organizácia urobiť zmeny v navrhovanom alebo
odporúčanom znení bez toho, aby to malo negatívny dopad na jej deklaráciu o prijatí
kódexu, pokiaľ tieto celkové zmeny nespôsobia to, že sa organizácia podstatne
odchýli od kľúčových odporúčaní kódexu podľa časti 4.
Pripojené sprievodné poznámky zahrnujú vysvetlivky k odporúčaniam kódexu
a obsahujú doplnkové odporúčania. Nemajú charakter predpisov.
Bank of England konzultovala o Kódexe neinvestičných produktov (kódex NIP), ktorý
vypracoval široký okruh praktikov z trhu. Kódex NIP, ktorý je trhovým predpisom,
nemá štatutárnu podporu a preto nemá ani dohodnutú formu dozoru alebo
záväznosti. Kódex NIP začne platiť 1. decembra 2001.
CIPFA odporúča kódex NIP svojim členom ako dobrú prax, ktorej sa možno
pridržiavať. Kópie kódexu NIP možno dostať na webovej adrese:
www/bankofengland.co.uk/markets/nips.htm
Tento kódex obsahuje štyri kľúčové odporúčania
1. kľúčové odporúčanie
V záujme účinného manažmentu a kontroly aktivít manažmentu finančných operácií
si organizácie verejných služieb musia stanoviť oficiálne a komplexné ciele, zásady
(politiku) a prax, stratégiu a prax hlásení.
2. kľúčové odporúčanie
Z ich politiky a praxe musí byť zrejmé, že účinný manažment a kontrola rizika sú
primárnymi cieľmi financií.
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3. kľúčové odporúčanie
Organizácie verejných služieb potvrdia, že snaha o získanie najvyššej hodnoty vo
finančnom riadení a používanie najvhodnejších spôsobov merania výkonnosti, sú
platnými a dôležitými nástrojmi
zodpovedných organizácií pre plnenie ich
podnikateľských a servisných úloh; a to, v kontexte účinného manažmentu rizika, čo
sa musí odraziť v politike a praxi manažmentu finančných operácií.
4. kľúčové odporúčanie
Pre dosiahnutie tohto cieľa organizácia:
1. príjme štyri klauzuly 5. časti tohto kódexu,
2. príjme vyhlásenie zásad (politiky) manažmentu finančných operácií, ako sa
odporúča v 6. časti;
3. bude sa pridržiavať odporúčaní v 7. časti o vytvorení TMP (prax manažmentu
finančných operácií – Treasury management practices).
Pri týchto odporúčaniach CIPFA uznáva problémy pri úsilí o dosiahnutie účinného
riadenia a kontroly rizika, pri súčasnej snahe o dosiahnutie najlepšej hodnoty. Kódex
nie je návodom ako tento problém riešiť, najmä preto, že sa týka takého širokého
okruhu organizácií. Sprievodné pokyny pre špecifické sektory však aj v tomto
poskytujú vhodné rady. CIPFA si uvedomuje, že ani dve organizácie verejných
služieb nebudú riešiť problém presne rovnako, avšak úspešnosť manažmentu
finančných operácií v tejto oblasti, osobitne z hľadiska najlepšej hodnoty, sa
obyčajne pokladá za ukazovateľ energického výkonu funkcie manažmentu
finančných operácií.
CIPFA sa domnieva, že správa výboru pre financie a štátne služby Dolnej snemovne
o zániku BCCI je stále aktuálna, keď sa skonštatovalo, že
„pri vyvažovaní rizika voči výnosu sa orgány miestnej správy musia väčšmi snažiť
vyhnúť sa riziku než usilovať sa o dosiahnutie maximálnych výnosov.“ Odsek 58,
druhá správa, december 1991.
Podľa názoru CIPFA, vo všetkých verejných službách je prioritou ochrana kapitálu
a nie maximalizácia výnosov. Vyhýbanie sa celému riziku však nie je ani vhodné ani
možné.
Vyváženosť sa však musí posudzovať s úzkostlivou zodpovednosťou za verejné
peniaze.
CIPFA odporúča, aby všetky organizácie verejných služieb prijali formou trvalého
príkazu, finančnými predpismi alebo podľa okolností iným oficiálnym politickým
dokumentom, tieto štyri klauzuly:
1. Táto organizácia prijíma kľúčové odporúčania Kódexu praxe manažmentu
finančných operácií vo verejných službách (kódex), ako je to uvedené vo 4. časti
tohto kódexu.
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2. Podobne, táto organizácia vytvorí a bude sa pridržiavať týchto dokumentov so
zásadami účinného manažmentu finančných operácií:
- politické vyhlásenie manažmentu finančných operácií, v ktorom budú
zakotvené zásady a ciele aktivít manažmentu finančných operácií,
- vhodnú prax manažmentu finančných operácií (TMP), v ktorom bude
uvedený spôsob, akým sa organizácia bude snažiť dosiahnuť tieto zásady a
ciele a opis spôsobu manažmentu a kontroly týchto aktivít.
Obsah politického vyhlásenia a TMP budú vychádzať z odporúčaní v 6. a 7. časti
kódexu; ktoré sa môžu meniť len v tom prípade, že bude nevyhnutné prispôsobiť ich
konkrétnej situácii danej organizácie. Tieto zmeny nemajú za následok podstatné
odchýlenie sa od kľúčových odporúčaní kódexu.
3. Táto organizácia (t.j. celá rada alebo zhromaždenie) bude dostávať výkazy
o politike manažmentu finančných operácií, praxi a aktivitách, vrátane minimálne
ročnej stratégie a plánu pred začiatkom roka, ako aj výročnú správu na jeho konci,
formou predpísanou TMP.
4. Táto organizácia deleguje kompetenciu na implementovanie a monitorovanie
politiky a praxe manažmentu finančných operácií na [poznámka 1] , a pre výkon
a administráciu rozhodnutí manažmentu finančných operácií na [poznámka 2] ,
ktoré budú konať v súlade s politickým vyhlásením organizácie a s TMP a ak daná
osoba je členom CIPFA, aj v súlade so Štandardmi profesionálnej praxe
manažmentu finančných operácií CIPFA.
Poznámka 1: meno kompetentného orgánu (napr. výbor, rada alebo zhromaždenie)
alebo menovanej skupiny jednotlivcov;
Poznámka 2: označenie zodpovedného úradníka (pre účely tohto kódexu sa používa
termín „zodpovedný úradník“, hoci v praxi existuje veľa spôsobov jeho označenia).
CIPFA odporúča, aby vyhlásenie zásad (politiky) manažmentu finančných operácií
organizácie malo nasledujúcu formuláciu na definovanie politiky a cieľov aktivít
manažmentu finančných operácií:
1. Táto organizácia definuje svoje aktivity v oblasti manažmentu finančných operácií
ako:
„Manažment finančných tokov organizácie, jej bankových operácií, menových
a kapitálových transakcii; účinná kontrola rizika spojeného s týmito aktivitami a snaha
o optimálnu výkonnosť spojenú s týmito rizikami.“
2. Táto organizácia pokladá úspešnú identifikáciu, monitorovanie a kontrolu rizika za
hlavné kritérium, ktorým sa bude hodnotiť účinnosť aktivít jeho manažmentu
finančných operácií. Analýza a vykazovanie aktivít manažmentu finančných operácií
sa teda zameria na ich rizikový dopad na organizáciu.
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3. Táto organizácia potvrdzuje, že účinné riadenie financií pomáha dosiahnuť jej ciele
vo sfére podnikania a služieb. Preto sa drží zásad dosahovania najlepšej hodnoty vo
finančnom riadení a aplikovania vhodnej techniky merania v kontexte účinného
manažmentu rizika.“
CIPFA odporúča, aby prax manažmentu finančných operácií (TMP) organizácie
zahrnovala tie z uvedených, ktoré sú relevantné z hľadiska kompetencií jej
manažmentu finančných operácií a rozsahu aktivít manažmentu finančných operácií
organizácie :
TMP1
TMP2
TMP3
TMP4
TMP5
TMP6
TMP7
TMP8
TMP9
TMP10
TMP11
TMP12

manažment rizika
meranie najlepšej hodnoty a výkonnosti
rozhodovací proces a analýza
schválené nástroje, metódy a techniky
organizácia, jasnosť definovania a oddelenia zodpovedností
požiadavky na výkazníctvo a informačné sústavy manažmentu
rozpočet, účtovníctvo a audit
manažment peňazí a finančných tokov
pranie špinavých peňazí
školenie a kvalifikácia pracovníkov
používanie poskytovateľov externých služieb
korporačné riadenie.

CIPFA odporúča nasledujúce formulácie, v prípade potreby upravené, na vyjadrenie
konkrétnych okolností organizácie, ako vhodného definovania TMP a navrhuje, aby
sa uviedli špecifické detaily systémov a rutiny a aby sa záznamy viedli vo forme
harmonogramov ich TMP. Návrhy podrobností, ktoré by mali byť zahrnuté do týchto
harmonogramov, sú uvedené v pripojených sprievodných poznámkach.
Všeobecné hĺbkové (background) informácie a každej z uvedených praktík
a konkrétne údaje o každej časti verejných služieb, ktorá je pokrytá týmto kódexom,
sú tiež obsiahnuté v sprievodných poznámkach.
O charaktere a rozsahu zapojenia zodpovedného orgánu danej organizácie do
schvaľovania a monitorovania jej TMP a sprievodného harmonogramu, sa rozhoduje
lokálne. CIPFA pripúšťa, že v niektorých organizáciách to môže byť delegované na
zodpovedného úradníka, kým v iných zase sa to môže skúmať kompetentným
orgánom, na základe odporúčania zodpovedného úradníka.
TMP1 Manažment rizika
Všeobecné vyhlásenie
„Zodpovedný úradník vypracuje, implementuje a monitoruje všetky úpravy týkajúce
sa identifikácie, riadenia a kontroly rizika manažmentu finančných operácií, podáva
hlásenie aspoň raz do roka o ich dostatočnosti/vhodnosti, a bude primeranou formou
hlásiť všetky aktuálne alebo pravdepodobné problémy, ktoré by bránili dosiahnutiu
cieľov organizácie v tejto oblasti, v súlade s postupmi stanovenými v TMP6
Požiadavky na výkazníctvo a informačné sústavy manažmentu. U každého
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nasledujúceho rizika sú úpravy, zamerané na zaručenie dosiahnutia týchto cieľov,
uvedené v rozvrhu tohto dokumentu.“
1.

Manažment rizika likvidity

„Táto organizácia zabezpečí, aby mala dostatočné, ale nie nadmerné peňažné
zdroje, zabezpečené výpožičky, možnosti prečerpania alebo pohotovostné zdroje,
ktoré jej kedykoľvek umožnia dostatok disponibilných prostriedkov, potrebných na
dosiahnutie jej cieľov v oblasti podnikania alebo služieb.“
2.

Manažment rizík úrokových sadzieb

3.

Manažment rizík výmenných kurzov

4.

Manažment rizík spojených s infláciou

„Táto organizácia bude riadiť mieru rizika v dôsledku kolísania úrokových sadzieb so
zámerom znižovať svoje náklady na úroky alebo zabezpečiť svoje príjmy z úrokov,
podľa výšky sumy stanovenej v rozpočte, v zmysle zmien a doplnkov, podľa TMP6
Požiadavky na výkazníctvo a informačné sústavy manažmentu.
Organizácia bude riadiť mieru rizika v dôsledku kolísania úrokových sadzieb tak, aby
minimalizovala všetky negatívne dopady na výšku jej rozpočtových príjmov
a výdavkov.
Dopad kolísania úrovne inflácie, pokiaľ ich možno identifikovať ako priame vplyvy na
aktivity manažmentu finančných operácií organizácie, bude organizácia kontrolovať
v rámci svojej stratégie pre riadenie miery rizika inflácie.
Organizácia dosiahne tieto ciele uvážlivým využívaním schválených finančných
a investičných nástrojov, metód a techník, v prvom rade na zaručenie stability
a istoty nákladov a výnosov, ale zároveň aj so zachovaním dostatočnej miery
pružnosti na využitie neočakávaných, potenciálne výhodných zmien v úrovni alebo
štruktúre úrokových sadzieb, výmenných kurzov alebo inflácie. Uvedené bude vždy
predmetom zvažovania a prípadne aj schvaľovania všetkých implikácií v oblasti
zásad alebo rozpočtu.“
5.

Manažment rizika úverov a zmluvného partnerstva

„Táto organizácia pokladá za primárny cieľ svojich aktivít manažmentu finančných
operácií bezpečnosť svojej investovanej istiny. V súlade s tým sa vynasnaží vyberať
si takých zmluvných partnerov, aby výber bol odrazom obozretného prístupu k tým
organizáciám, do ktorých by mohla investovať svoje zdroje a obmedzí svoje aktivity
na nástroje, metódy a techniky uvedené v TMP4, Schválené nástroje, metódy
a techniky a ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Uznáva tiež potrebu oficiálnych
zásad zmluvného partnerstva, ktoré teda bude dodržiavať vo vzťahu k tým
organizáciám, od ktorých by si mohla požičiavať alebo s ktorými by mohla vstupovať
do iných finančných ujednaní.
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6.

Manažment rizika refinancovania

„Táto organizácia zabezpečí, aby jej výpožičky, dohody o súkromnom financovaní
a partnerstve boli prerokované, štruktúrované a zdokumentované a splatnosť takto
získaných peňazí boli riadené tak, aby sa získali konkurencieschopné podmienky
ponuky obnovy alebo refinancovania, aby boli priaznivé z hľadiska organizácie, aké
sa dajú racionálne predpokladať s prihliadnutím na prevládajúce trhové podmienky
v danom čase. Organizácia bude aktívne riadiť svoje vzťahy s kontrahentmi pri týchto
transakciách tak, aby tento cieľ bol zaručený a bude sa vyhýbať prílišnému
spoliehaniu sa iba na jeden zdroj financovania, ak by to malo ohroziť dosiahnutie
vyššie uvedeného cieľa.“
7.

Manažment právnych a regulačných rizík

„Táto organizácia zabezpečí, že všetky jej aktivity manažmentu finančných operácií
budú v súlade so štatutárnymi oprávneniami a regulačnými požiadavkami. V prípade
potreby preukáže toto dodržiavanie všetkým partnerom, s ktorými pri takýchto
aktivitách rokuje. Jej politika v oblasti úverov a kontrahentov podľa TMP1 [5]
Manažment rizika úverov a zmluvného partnerstva zaručí, že bude viesť evidenciu
oprávnenosti, kompetentnosti a povolenia kontrahentov vo vzťahu k transakciám,
ktoré môžu pôsobiť voči organizácii, osobitne z hľadiska povinnej starostlivosti
a zaúčtovaných poplatkov.
Táto organizácia uznáva, že budúce legislatívne alebo regulačné zmeny môžu
vplývať na jej aktivity v oblasti manažmentu finančných operácií a pokiaľ to bude
reálne možné, bude sa snažiť minimalizovať riziko negatívnych dopadov na
organizáciu.“
8.

Podvody, chyby a korupcia, a manažment nepredvídaných okolností

„Táto organizácia zabezpečí, aby identifikovala okolnosti, za akých by mohla byť
vystavená riziku strát v dôsledku podvodu, chýb, korupcie alebo iných eventualít pri
svojom finančnom riadení. Preto použije vhodné systémy a postupy a pre tento účel
si vypracuje systém manažmentu nepredvídaných okolností.
9.

Manažment trhových rizík

„Táto organizácia sa bude snažiť zaručiť, že zásady jej politiky manažmentu
finančných operácií a ciele nebudú ovplyvnené nepriaznivými výkyvmi trhu dopadom
na hodnotu investovaných prostriedkov a bude sa preto primerane chrániť pred
účinkami takýchto výkyvov..“
TMP2 Meranie najlepšej hodnoty a výkonnosti
„Táto organizácia sa snaží dosiahnuť najlepšiu hodnotu v jej aktivitách manažmentu
finančných operácií a používať výkonnostnú metodiku na dosiahnutie tohto cieľa,
v rámci stanovenom v deklarácii jej zásad manažmentu finančných operácií.
Preto výkon funkcie manažmentu finančných operácií bude podrobený priebežnej
analýze hodnoty, ktorou prispieva k stanoveným cieľom organizácie v oblasti
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podnikania alebo poskytovania služieb. Pravidelne sa budú skúmať alternatívne
metódy poskytovania služieb, možnosti získania štátnych alebo iných grantových
subvencií a priestor pre ďalšie potenciálne zlepšenia. Merania výkonnosti funkčnosti
manažmentu finančných operácií sa uskutočnia s použitím kritérií uvedených
v rozvrhu tohto dokumentu.“
TMP3 Rozhodovací proces a analýza
„Táto organizácia bude viesť kompletnú evidenciu o svojich rozhodnutiach v oblasti
financií a o postupoch a praxi , ktoré sa pri týchto rozhodnutiach použili. Účelom toho
je jednak poučiť sa z minulosti, a dokázať racionálnosť prijatých krokov a aby sa
dosvedčilo, že sa pri rozhodovaní prihliadalo na všetky relevantné faktory, ktoré boli
v danom čase známe. Problematika, ktorou sa treba zaoberať a používané postupy
a praktiky pri rozhodovacom procese sú uvedené v rozvrhu tohto dokumentu.
TMP4 Schválené nástroje, metódy a techniky
„Táto organizácia bude pri svojich aktivitách manažmentu finančných operácií
používať iba tie nástroje, metódy a techniky, ktoré sú uvedené v rozvrhu tohto
dokumentu a parametre definované v TMP1 Manažment rizika.
TMP5 Organizácia, jasnosť definovania a oddelenia zodpovedností a rokovania
„Táto organizácia pokladá za dôležité, aby pre účinnú kontrolu a monitorovanie
aktivít manažmentu finančných operácií, na zníženie rizika podvodu alebo chýb
a v záujme dosiahnutia optimálnej výkonnosti, tieto aktivity boli štruktúrované
a riadené integrovane a aby v každej etape bola jasná zodpovednosť za manažment
finančných operácií.
Základom toho bude jasné oddelenie tých, ktorí zodpovedajú tvorbu zásad politiky
manažmentu finančných operácií od tých, ktorí zodpovedajú za implementáciu
a kontrolu tejto politiky, osobitne pokiaľ ide o realizáciu a prevod zdrojov, evidenciu
a správu rozhodnutí manažmentu finančných operácií, auditu a revíziu funkcie
manažmentu finančných operácií.
Keď sa táto organizácia rozhodne – v dôsledku nedostatočných zdrojov alebo za
iných okolností – upustiť od týchto zásad, zodpovedný úradník zabezpečí, aby toto
zdôvodnenie bolo v súlade s TMP6 Požiadavky na výkazníctvo a informačné sústavy
manažmentu správne zaznamenané a dôsledky riadne posúdené a vyhodnotené.
Zodpovedný úradník zabezpečí, aby pre každého pracovníka, zaangažovaného do
manažmentu finančných operácií bola jasne písomne vymedzená zodpovednosť, ako
aj úpravy týkajúce sa zastupovania v neprítomnosti. Terajšie úpravy sú uvedené
v rozvrhu tohto dokumentu.
Zodpovedný úradník zabezpečí, aby o všetkých jednaniach a transakciách existovala
príslušná dokumentácia a že sú stanovené postupy pre účinný prevod zdrojov.
Terajšie úpravy sú uvedené v rozvrhu tohto dokumentu.
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Vymedzenie právomocí zodpovedného úradníka pre oblasť manažmentu finančných
operácií sú uvedené v rozvrhu tohto dokumentu. Zodpovedný úradník bude všetky
tieto právomoci plniť v súlade s deklarovanou politiky organizácie, s TMP a –
v prípade, že je členom CIPFA – aj so Štandardmi profesionálnej praxe manažmentu
finančných operácií.“
TMP6 Požiadavky na výkazníctvo a informačné sústavy manažmentu
„Táto organizácia zabezpečí, aby sa pripravovali pravidelné výkazy a hodnotila sa
implementácia zásad jej politiky manažmentu finančných operácií; o dopadoch
prijatých rozhodnutí a realizovaných transakciách pri sledovaní tejto politiky;
o dopadoch zmien, konkrétne rozpočtového charakteru, zmien vyplývajúcich
z regulačných, ekonomických, trhových a iných faktorov, ovplyvňujúcich aktivity
manažmentu finančných operácií; a o výkone funkcie manažmentu finančných
operácií.
Organizácia (teda rada, zhromaždenie) dostane minimálne:
•
•

Výročnú správu o plnení strategického plánu a plánu na nadchádzajúci rok;
Výročnú správu o výkone funkcie manažmentu finančných operácií, o následkoch
prijatých rozhodnutí a realizovaných transakciách v minulom roku a o všetkých
okolnostiach nedodržania deklarácie o zásadách politiky tejto organizácie
v oblasti manažmentu finančných operácií, ako aj od TMP.

Terajšie úpravy a formy týchto správ sú uvedené v rozvrhu tohto dokumentu.
TMP7 Rozpočet, účtovníctvo a audit
„Zodpovedný úradník pripraví a táto organizácia príjme a v prípade potreby zmení
a doplní, ročný rozpočet pre manažment finančných operácií, v ktorom budú
zahrnuté všetky náklady spojené s výkonom funkcie manažmentu finančných
operácií a s tým spojenými príjmami. Rozpočtové položky budú tvoriť minimálne tie,
ktoré vyžadujú štatutárne predpisy, spolu s takými informáciami, ktoré dokážu
dodržanie TMP1 Manažment rizika, TMP2 Meranie najlepšej hodnoty a výkonnosti
a TMP4 Schválené nástroje, metódy a techniky. Forma rozpočtu organizácie bude
uvedená v rozvrhu k tomuto dokumentu. Zodpovedný úradník bude vykonávať
účinnú rozpočtovú kontrolu bude o nej podávať hlásenia a odporúčať všetky zmeny
podľa TMP6 Požiadavky na výkazníctvo a informačné sústavy manažmentu.
Táto organizácia zodpovedá za aktivity manažmentu finančných operácií, za jeho
rozhodnutia a vykonané transakcie a zúčtuje ich podľa príslušnej účtovníckej praxe
a štandardov a podľa v tom čase platných štatutárnych a regulačných požiadaviek.
Terajšie formy účtov organizácie sú uvedené v rozvrhu tohto dokumentu.
Táto organizácia zabezpečí, že jej audítori a osoby zodpovedné za kontrolu
dodržovania predpisov, budú mať prístup ku všetkým informáciám a dokumentom,
dokazujúcim aktivity manažmentu finančných operácií, ktoré sú potrebné na správne
plnenie ich úloh a že tieto informácie a dokumenty preukážu súlad s externými
a internými zásadami a so schválenou praxou. Informácie, ktoré sú v súčasnosti
podľa terajších úprav k dispozícii, sú uvedené v rozvrhu tohto dokumentu.“
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TMP8 Manažment peňazí a finančných tokov
„Ak štatutárne a regulačné predpisy nestanovujú inak, všetky finančné prostriedky
týchto organizácií budú pod kontrolou zodpovedného úradníka a budú zhromaždené
za účelom finančných tokov a na účely manažmentu investícií. Projekcia finančných
tokov sa bude pripravovať pravidelne a včas a zodpovedný úradník zabezpečí, že
tieto prostriedky postačia na monitorovanie súladu s TMP1 [1] manažment rizika
likvidity. Terajšie úpravy prípravy finančných tokov a ich forma sú uvedené v rozvrhu
tohto dokumentu.“
TMP9 Pranie špinavých peňazí
„Táto organizácia si uvedomuje tú možnosť, že by sa mohla stať objektom pokusu
o jej zapojenie do transakcií v oblasti prania špinavých peňazí. Preto sa bude
pridržiavať postupov overovania a evidencie identity kontrahentov a hlásenia
podozrivých okolností a zabezpečí správne školenia svojich pracovníkov. Terajšie
úpravy, vrátane mena úradníka, ktorému tieto záležitosti treba nahlásiť, sú uvedené
v rozvrhu tohto dokumentu.“
TMP10 Školenie a kvalifikácia pracovníkov
„Táto organizácia uznáva význam toho, že zabezpečenie kompletného vybavenia
pracovníkov manažmentu finančných operácií na plnenie ich úloh a pridelenej
zodpovednosti, je nevyhnutnosťou. Preto sa bude usilovať menovať osoby, ktoré sú
schopné a skúsené a umožní školenie pracovníkov, aby nadobudli a udržali si
potrebnú kvalifikačnú úroveň, znalosti a skúsenosti. Zodpovedný úradník odporučí
a implementuje potrebné opatrenia. Terajšie úpravy sú uvedené v rozvrhu tohto
dokumentu.“
TMP11 Využívanie poskytovateľov externých služieb
„Táto organizácia uznáva potenciálny význam zamestnávania externých
poskytovateľov služieb manažmentu finančných operácií ako dostupnosti
špeciálnych znalostí a zdrojov. Pri zamestnávaní takýchto poskytovateľov služieb
zaručí, že tak robí z dôvodov, ktoré sa podrobili kompletnej analýze nákladov
a prínosov. Zaručí aj to, že podmienky ich zamestnania (menovania) a metódy,
ktorými sa ich hodnota posudzuje, boli riadne dohodnuté a zdokumentované a sú
pravidelne revidované. Okrem toho zaručí, že tam kde je to možné a potrebné, sa
použijú viacerí poskytovatelia služieb, aby sa zabránilo prílišnému spoliehaniu sa na
jedného alebo na malú skupinu podnikov. Tam, kde sa na tieto služby vyžaduje
vypísanie konkurzu, vždy treba splniť náležité legislatívne požiadavky. Monitorovanie
týchto záležitostí vykonáva zodpovedný úradník a podrobnosti terajších úprav sú
uvedené v rozvrhu tohto dokumentu.“
TMP12 Korporačné riadenie
„Táto organizácia sa vo svojej podnikateľskej činnosti a pri poskytovaní služieb
pridržiava zásad správneho korporačného riadenia a stanovenia princípov a praxe,
ktorými sa to dá dosiahnuť. Preto sa výkon funkcie manažmentu finančných operácií
realizuje otvorene a transparentne, čestne, s integritou a zodpovednosťou.
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Táto organizácia prijala a aplikovala kľúčové odporúčania kódexu.
Toto, spolu s ostatnými úpravami, ktoré sú uvedené v rozvrhu tohto dokumentu, sa
pokladajú za podstatné pre dosiahnutie správneho korporačného manažmentu
finančných operácií. Monitorovať to bude zodpovedný úradník a v prípade potreby
podá správu o jeho účinnosti.

265

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
PRÍLOHA 3
Toto je skrátená verzia článku, ktorý napísala Antonia Simkinsová pod titulkom
„BCCI: Zodpovednosť za ich činy“, uverejneného v Public Finance and
Acountancy (Verejné financie a účtovníctvo) 29. novembra 1991.
BCCI: Zodpovednosť za ich činy
Vypočutia (hearing, t.j. verejné vypočutie, ktoré prebieha na parlamentnej pôde)
výboru pre financie a verejnú (štátnu) službu o kolapse Bank of Commerce and
Credit International, sa podobali na ich súdny proces, napísala Antonia Simkinsová,
ktorá si všíma niektoré okruhy v otázkach predstaviteľov Ministerstva životného
prostredia a Škótskeho úradu, brokerov a predstaviteľov miestnych správ.
O investíciách skrachovanej BCCT doteraz najsilnejší argument predniesli
predstavitelia koordinačného výboru, v ktorom tvrdili, že Bank of England (BOE) mala
použiť svoje rozsiahle kompetencie na ochranu vkladateľov. Uvádzali, že väčšina
predstaviteľov miestnej správy sa domnievala, že autorizovaný zoznam BOE je
zárukou dôveryhodnosti a chceli vedieť, prečo tomu tak nebolo a prečo BOE,
napríklad, neobmedzila prijímanie vkladov do BCCI už skôr – podobne ako sa to
stalo vo Francúzsku na začiatku tohto roka.
Tento argument počúval výbor dosť neochotne.
„Je zarážajúce, že sa pokúšate vašich členov zbaviť viny“, komentoval jeden
poslanec, keď Bob Davy z chichesterskej okresnej rady podotkol, že zoznam musel
predsa mať nejakú hodnotu.
Financial Times minulý týždeň, na konci dlhej série článkov o BCCI v úvodníku
komentovali, že sa nič nenaznačovalo, akoby BCCI mala zbankrotovať už skôr. Došli
k záveru, že poučenie z kauzy BCCI je také, že bankový dozor len vyčkáva a dúfa.
„Nežiadame od kompetentných príliš veľa, ak chceme, aby svoj mandát využívali pre
akcie a neprizerali sa nečinne čo sa okolo nich deje.“
Raz alebo dvakrát počas dokazovania predstavitelia miestnych správ alebo ich
združenia sa pokúšali upozorniť, že väčšina z nich sa riadila zásadami dobrej praxe
a riziko rozdelili na viaceré banky, ale zrejme to neurobilo nijaký dojem.
Čiastočne tomu bol na vine negatívny postoj výboru, v ktorom niektorí poslanci si
akoby navliekli taláre žalobcov a tí, ktorí boli na lavici obžalovaných odpovedali iba
na otázky, namiesto, aby vo svojom záujme pozdvihli hlas.
Anthony Beaumont Dark zase používal pre pokladníkov, členov CIPFA, poriadne
urážlivú formuláciu, keď udalosti sústavne označoval za „poľutovaniahodnú
záležitosť“.
„Podľa môjho názoru, ukázala sa strašná nekompetentnosť,“ povedal štátnemu
úradníkov ministerstva životného prostredia, ktorý prišiel na rokovanie. „Títo
naničhodníci, ktorí museli vystačiť so sumou od 40 000 do 70 000 £ - záviseli oni od
vás alebo od Bank of England?“
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„Nesnažili sa kontrolovať? Nikto tu nerobil kontrolu?“
Ešte neskoršie pri vypočúvaní Richarda Harborda, predsedu richmondského LBC,
ktorý stál na čele združenia miestnych správ, mu položil otázku: „Nemyslíte si, že to
bola krajná nedbalosť požičiavať peniaze takejto organizácii?“
Beaumont-Dark spomenul, že keď bol predsedom finančného výboru mesta
Birmingham, platili prísne predpisy o rozdelení pôžičiek a zoznam veriteľov, ktorý
viedli spolu s pokladníkom Francisom Stephensonom.
„Neučili vás tomu predtým v CIPFA?“, opýtal sa.
Richard Harbor a jeho tím bojovali ako levy; lepšie ako brokeri minulý týždeň.
Sterling Brokers Association najprv vyzerali najprv trochu ustráchane a chvíľu im to
trvalo, kým sa Charles Dobson z Mayfloveru chopil príležitosti a trval na vysvetlení
fungovania finančného trhu a neobmedzovať sa len na odpovede otázok poslancov,
ktoré často vyznievali trochu čudne.
Pokladníci bleskovo vyštartovali a trvali na definovaní situácie, aby sa otázky dávali
v kontexte.
Bezpochyby to trochu súviselo s praxou rokovaní ich obecných výborov
a koordinačný výbor pripustil, deň pred verejným vypočutím mali generálku
s náhradníkmi, ktorí dávali neohrabané otázky.
Bob Davy bol v plnom rozlete a poslancom to riadne osolil, že dostali oveľa viac ako
chceli. V jednom okamihu trval na tom, že poslancom ukáže, o čo vlastne ide
a opísal, čo sa vlastne deje každé ráno, keď sú aktívne finančné trhy a ponuky – zo
strachu, aby mu ich niekto neuchmatol pred nosom – treba brať vtedy, keď sa urobia.
Dostal sa do takého tempa a nechal sa uniesť živou predstavou reality, až ho
predsedajúci Terence Higgins požiadal aby spomalil, aby ho stenografovia dokázali
sledovať.
Neskôr Davy urobil výboru bleskový seminár o význame zoznamu schváleného BOE,
o dopade na schvaľovanie úverov na investovanie do neschválených inštitúcií
a postup pri splácaní takýchto pôžičiek formou kapitálových príjmov.
Po ďalšom výleve o výhodných výnosoch, ktoré sa mali získať z investovania na trhu
namiesto splatenia dlhu, vyzerala komisia trochu akoby dostali zaucho.
Terence Higgins poznamenal, že sa im tu predstavili na jednej strane veľmi
dômyselné konštrukcie, avšak na druhej strane došlo k zrejme k záchvatu naivity,
keď investovali do BCCI.
Richard Harbord ako vodca tímu bol pevný a rozhodný a celý čas chválil
profesionalitu miestnych pokladníkov. Avšak keď to poslanec Nick Budgen pokladal
za čudné a tvrdil, aby pripustili vedomosť, že zoznam nič nezaručoval. Uznali, že ich
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členovia sa síce snažili zistiť úverový rating inštitúcií, ale potom zistili, že niektorí
členovia sa tejto praxe aj tak nepridržiavali.
Richard Harbord vysvetlil, že mnohí z nich mali k dispozícii v porovnaní so
zoznamom BOE len oveľa užší zoznam a keďže ich zoznam možných dlžníkov bol
obmedzenejší, nezaoberali sa záležitosťou autorizovaných alebo neautorizovaných
zoznamov.
Terence Higgins sa opýtal, či ži zoznam treba odstrániť a odpoveďou mu bolo: „Áno“.
Geoff Singleton zo Strathclyde bol autoritatívny a informatívny, keď sa Alan Beith
opýtal, či sa investície dajú robiť bez brokerov
Áno, niektoré orgány na to chystali, vysvetlil Singleton. Celkom bežne sa stretávali
len so svojimi bankovými úradníkmi. Ale podľa jeho názoru by nebolo rozumne
postupovať výlučne na takomto základe, pretože hrozí, správny orgán stratí kontakt
s trhovými informáciami o sadzbách a trendoch.
Ale vyhrať nemohol.
Nemožno mať oboje, povedal Beith.
Myslel tým argumenty miestnych správnych orgánov, ktorým díleri dávali informácie
svojim klientom, napriek tvrdeniu brokerov, že ich úloha je limitovaná na
odovzdávanie informácií o tom, aké sumy sú k dispozícii a o úrokových sadzbách.
Tento bod sa stal kľúčovým miestom nezhôd medzi brokerom a klientom a vyvolal
dosť veľký zmätok pri verejnom vypočutí brokerov.
Alan Beith povedal predstaviteľom brokerov R P. Martin, že Západné ostrovy tvrdili,
že pracovníci z oddelenia krátkodobých vkladov sa vždy pýtali brokerov, či tieto
vklady sú v poriadku a vždy sa im dostalo ubezpečenia, že sú v najlepšom poriadku
a opýtal sa, či je to pravda.
Ronald Sandler, vedúci Martin Bierbaum Group plc., materskej firmy R P Martin,
pôvodne vyzeral, že chce odpovedať na túto otázku slovom „bezpochyby“. Avšak
išiel ďalej a vysvetlil čím sa riadia brokeri podľa londýnskeho kódexu praxe
a uzavrel: „Podávame síce informácie, ale neradíme ako investovať. To nie je v našej
náplni“.
Tu sa Alan Beith zarazil. „Ale robili ste to,“ poznamenal, „práve ste to pripustili“.
R. Sandler potom vyslovil svoj názor, že Western Isles nehovoril pravdu, a podľa
jeho názoru ani nikto z jeho organizácie nepovedal, že BCCI je v poriadku.
V tomto momente Terence Higgins, ktorý dovtedy viedol verejné vypočutie
mimoriadne zdvorilo, avšak veľmi pevne, naliehal, aby sa vyjasnilo, čo bolo presne
povedané. R. Sandler vyzeral, že odpovie „áno“ na otázku o poradenstve týkajúcom
sa zdravosti. Potom sa zdalo, že hovorí „nie“.

268

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
„Pokiaľ viem, odpoveď bola: nie“, odvetil R. Sandler.
Problém s touto odpoveďou je, že R. Sandler toho nevedel dosť.
R. Sandler potvrdil, napríklad, že jeden pracovník R P Martin z Edinburgu si vzal
niekoľko dní voľna a odišiel na Western Isles s predstaviteľom BCCI, čo vo výbore
vyvolalo otázky o konflikte záujmov. Avšak ani jeden edinburgský pracovník tam
nebol aby na túto otázku mohol dať odpoveď.
Na ďalšom hearingu Terence Higgins oznámil, že požiadal Edinburg o písomné
vysvetlenie a o ďalšom postupe sa rozhodne až keď toto vyjadrenie dostane.
R. Sandler vrhol trochu svetla aj na pracovné metódy BCCI – počínali si veľmi
aktívne pri navštevovaní miestnych správ – a o niektorých dôvodoch, pre ktoré sa
tieto orgány mohli rozhodnúť použiť ju.
„Dal si za úlohu splniť požiadavky miestnych predstaviteľov, ktoré im zúčtovacie
banky nesplnili. Bol pripravený akceptovať pohotovostné peniaze miestnych správ aj
v malých sumách, čo zúčtovacie banky nerobievajú. Bol ochotný vypožičať si
a požičať nezvyklé sumy peňazí, mal čudné schôdzky a pokračoval v pôžičkách od
miestnej správy po tom, ako došlo k tomu, že mnohé iné veľké banky prestali
poskytovať úvery. Ponúkal konkurenčné úrokové sadzby a bol osobne k dispozícii
pre rokovania s predstaviteľmi orgánov a nie prostredníctvom brokerov.“
Neprekvapuje ma, že mnohé miestne správy pokračovali vo vkladaní peňazí
a v pôžičkách od BCCI,“ povedal.
V odpovedi na otázku Terence Higginsa R. Sandler dodal, že nepozná inp druhotnú
banku, ktorá by poskytovala takéto služby.
Hearing sa dotkol aj požiadavky z ustanovenia londýnskeho brokerského kódexu
zaznamenávať telefonické rozhovory na pásku (PFA, 8. novembra, s.2). R. Sandler
povedal výboru, že R P Martin hovory nezaznamenáva miestne hovory
o šterlingovom trhu a keď sa ho Nick Budgen opýtal, či majú v pláne zaviesť
zaznamenávanie telefonických hovorov na magnetofón, odpoveď znela: „Nie“.
Traja reprezentanti Sterling Brokers Association uviedli, že ich úloh bola špecifická
a bolo by veľmi nepraktické radiť alebo zaviesť službu úverového ratingu na tomto
rýchlo sa meniacom trhu.
Charles Dobson povedal výboru, že brokeri sa musia riadiť faktami – nikto sa im
nepoďakuje ak budú šíriť klebety – a vraj ani nevedel, že BCCI odmietla zaradenie
do ratingu.
„Takže ste len prehadzovali peniaze a robili si nádeje, že to dobre dopadne,“
okomentoval to Anthony Beaumont Dark.
Brokeri odpovedali, že ich úlohou je poskytnúť zákazníkom informácie týkajúce sa
úrokových sadzieb, podmienok atď.
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Ako však vysvetlil Charles Dobson, nekontrolovali úverový rating dlžníkov, ak jeho
meno figurovalo na autorizovanom zozname BOE. „Nehovoríme tu o nejakej
práčovni na rohu,“ vysvetlil.
Terence však spokojný nebol.
Poslanec Giles Radice predtým poukázal na to, že skoro dve tretiny investícií
miestnych správ v BCCI boli realizované prostredníctvom firmy R P Martin.
Niektorí brokeri nerobili pre BCCI, povedal T. Higgins. Prestali s tým. „Existuje predsa
istá hranica, na ktorej sa rozhodnete, že ich nechcete mať nič do činenia s Arthurom
Daleyom,“ dodal.
Giles Radice pokračoval. Ich vlastný miestny orgán odišiel od BCCI na radu svojich
brokerov, povedal pánu Dobsonovi. „Čudujem sa, prečo to neurobili aj ostatní
brokeri.“
„Ak vaši brokeri poznali nejaké skutočnosti, na základe ktorých sa stiahli, prečo ich
neoznámili BOE?“, opýtal sa Dobson. „Ak poznali fakty, boli povinní povedať ich aj
ostatným.“
Poslednou neznámou svedectva brokerov bola výška ich brokerských honorárov.
Brokeri vraj nevedeli koľko dostali ich konkurenti, povedal SBA. Vedia zásady, podľa
ktorých sa poplatky platia – banka platí brokerské poplatky aj za výpožičky, aj za
úvery, ale miestne orgány platia len za výpožičky. Podľa londýnskeho kódexu sa
však o brokerských poplatkoch môže voľne dojednať a nemusí tu existovať kartelová
dohoda.
Avšak pán Sandler povedal, že veľké banky platia 1/32% na výpožičky a úvery,
miestne orgány platili 1/10% ako vypožičiavatelia (dlžníci) a stavebné spoločnosti
a druhotné banky platili 1/10% ako dlžníci a občas 1/32% ako veritelia, keď sa k nim
pristupovalo ako k zúčtovacím bankám. BCCI, povedal, platila 1/16% ako
vypožičiavateľka.
Avšak BCCI obyčajne neplatila vysoké úroky, pokračoval. BCCI obyčajne platila na
hornom konci rozpätia, tak ako sa to očakávalo od druhotnej banky.
Terence Higgins sa opýtal predstaviteľov združenia, akú krok vlády očakávali na
zmiernenie problémov miestnych orgánov, ktoré v BCCI prišli o peniaze.
Flexibilnosť pri riešení strát, nejakou formou kapitalizácie, odpovedal Richard
Harbord. Umožnilo by im to rozložiť straty na niekoľko rokov, ale podstatné je , že
schválenie navýšenia kapitálu by malo ísť nad rámce normálneho schvaľovania a nie
odkrojenie z terajšej sumy a na jej odovzdanie vedeniu BCCI.
Geoff Singleton namietal, že Western Isles treba pokladať za samostatnú záležitosť
a že tridsaťročná úverová sankcia vo výške 30 mil. £ nestačila. „Keby šlo
o celoštátnu katastrofu, peniaze vy sa našli,“ namietal. „Nie je správne, že deti
terajších daňových poplatníkov dopadnú tak, že o dvadsať rokov tieto poplatky
zaplatia.“
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Ako ďalší sa na lavici svedkov ocitli predstavitelia koordinačného výboru BCCI., na
čele s ich predsedom Brianom Smallridgeom, (Bury MDC, 6 500 000 £).
Títo šiesti muži, vyzbrojení menovkami, vystupovali s jasným výrazom nadradenosti.
Menovky položili pred seba a toto gesto urobilo dojem na Terence Higginsa.
Znovu sa poslanci stretli s Rory Mairom, predstaviteľom okresného výboru (DC)
Ross a Cromarty (1 800 000 £), kltorý bol odhodlaný dokazovať, že okresná rada (?)
sa zachovala správne.
„My nechceme byť odškodnení za tieto straty,“ povedal, ale aby sa uznalo, že nie my
sme na vine a ž potrebujeme najväčšiu možnú pomoc na zvládnutie tohto problému.“
Poslanec John Townsend toto stanovisko pokladal za „mimoriadne“. „Chcete
povedať, že vinu nesie BOE, spolu s ministerstvom životného prostredia, ale že...“
„My berieme na seba svoj diel zodpovednosti,“ odpovedal R. Mair. „Avšak vzniká tu
dojem, že orgány boli naivné a nestarali sa o záležitosti tak ako sa mali.“
„My sme boli opatrní, a preto neobviňujte len nás za túto mimoriadnu kauzu. Je
mimoriadne ťažké ubrániť sa proti takémuto podvodu zo strany banky.“
„Chcete povedať, že ste stále presvedčený, že profesionálni pokladníci a finanční
riaditelia nenesú na tom nijakú vinu?“, opýtal sa John Townsend.
Rozhodnúť o profesionalite ich správania by mal výbor, odpovedal R. Mair. Pre
väčšinu orgánov však platí, že sa držia zásady rozdelenia úverov. Jednoducho oni
neprijali ponuku BCCI. Niektoré orgány to robili už celé roky. Nikto im neponúkal
vyššie úroky a preto nemožno tvrdiť, že ich malo varovať vysoké výnosy, spojené
s vysokým rizikom.
BCCI bola jednou z najväčších súkromných bánk na svete, podotkol Brian
Smallridge. Podľa jej výkazov jej aktíva dosahovali 23 mld. £ a údajné prepieranie
narkotik sa na týchto aktívach podieľalo nepatrnou čiastkou.
Fakt, že problém prepierania narkotík miestne orgány nepokladali za dostatočne
varovný signál, poslanci neustále nastoľovali, ale Brian Smallridge im pripomenul, že
(banku) zatvorili nie kvôli prepieraniu, ale pre rozsiahle podvody o ktorých do 5. júla
nikto nevedel.
Bill Roots, mestský pokladník z westminsterského LBC (3 575 000 £) sa k tomu
pridal. Westminster znížil investície v BCCI dvakrát, keď vždy požadoval viac
informácií a úplne prestal s investíciami v čase vojny v Zálive. Mnohé komunálne
rady uspokojivo obchodovali s BCCI po sedem rokov.
„Všímali sme si výročné správy tejto inštitúcie,“ dodal B. Smallridge. „Lenže ako sa
ukázalo, výročné správy BCCI nezodpovedali celom skutočnosti. Správy auditu
hovorili, že boli pravdivé a správne, ale v skutočnosti takými neboli.“
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Keď sa však otázky zvrtli na úlohu brokerov, vystihol to najlepšie Rory Mair.
„Požiadali sme o vrátenie našich peňazí pred 10. hodinou, ale nedostali sme ich,“
spomínal na osudný 5. júl. „Western Isles investovali o 12.45 a bolo to akceptované.
Vyzeralo, že banka je otvorená pre operácie len jedným smerom.
R. Mair však skonštatoval, že to ešte nemuselo nevyhnutne znamenať, že brokeri
vedeli čo sa deje.
„Možno brokeri nemali informácie, že sa táto banka asi zatvára,“ povedal . A odmietol
vystatovačné tvrdenie, že všetci všetko vedeli, okrem babráckych vidieckych
pokladníkov.
Koordinačný výbor vo svojich písomných dôkazoch našiel tiež dôkazy o istých
tlakoch orgánov na výnosy z úrokov na hotovosti a citoval jeden z technických
dokumentov auditnej komisie, v ktorom stálo:
„Platí slogan: Ak máte pochybnosti, požičiavajte! pretože bilanciu nemožno presne
predvídať a diferenčné miery sú bez výnimky vyššie na úvery ako na pasíva...“
Koordinačný výbor poukázal aj na to, že grantové vyrovnanie podpory výnosov
vychádza z predpokladaného výnosu z úrokov miestnych orgánov a odhad
ministerstva životného prostredia zvýšil tlak na orgány, aby sa snažili získať čo
najvyššie úroky.
Písomné a ústne dôkazy združenia a orgánov tvoria väčšinu konzultačných
dokumentov, ktorý vydalo ministerstvo životného prostredia pred aplikovaním nového
systému kontroly kapitálu. Odseky 37 a 38 z konzultačného dokumentu Kapitálové
výdavky a financie z júla 1998 uvádzajú znepokojenie vlády nad tým, že tam, kde
orgány majú osobitné zdroje, niektoré sa pokúšajú o špekulatívne investície a že
v niektorých prípadoch sa zdroje investovali z politických dôvodov a nezaručovali
dostatočné finančné výnosy a neboli bezpečné.
Takže, končí dokument, nový systém špecifikuje zoznam „schválených investícií“,
teda zoznam, o ktorom sa počas verejného vypočutia veľa hovorilo.
Z toho sa dá vyvodzovať, hovoria orgány miestnych správ, že inštitúcie na zozname
vydanom ministerstvom životného prostredia na základe legislatívy, teda Zákona
o miestnych správnych orgánoch a bytových otázkach z roku 1989, ktorý nasledoval
po uvedenom konzultačnom dokumente, sa museli pokladať za bezpečné.
Koordinačný výbor tiež poukázal Bielu knihu z roku 1985 o bankovom dozore, ktorá
predchádzala bankovému zákonu z roku 1987, na základe ktorého ustanovení bol
vydaný schválený zoznam, V Bielej knihe sa píše, že „verejnosť spája jasné
očakávania s bezpečnosťou zdrojov, ktoré sú deponované v bankách. Právom to
očakávajú.“
Koordinačný výbor uvádza, že nie je udržateľné tvrdiť, akoby predpisy a dohľad BOE
nad bankou, neboli alebo nemali byť zárukou bezpečnosti.
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Kapitola 11
Zásady dlhového manažmentu
11.1 ÚVOD
Táto kapitola sa začína cieľmi dlhového manažmentu a zásadami, o ktoré sa politika
dlhového manažmentu opiera. Osobitná pozornosť sa venuje výpožičkám v rôznych
sektoroch a potom sa pozrieme na potrebu jasnej stratégie dlhového manažmentu.
11.2 CIELE
Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť
•

Vysvetliť platný regulačný rámec vplývajúci na schopnosť rôznych organizácií
vytvárať zdroje.
• Vysvetliť a aplikovať tieto zásady v dlhovom manažmente.
11.3 CIELE A ZÁSADY DLHOVÉHO MANAŽMENTU
Cieľom dlhového manažmentu vo všeobecnosti je minimalizovanie nákladov
organizácie na výpožičky. Popritom však treba pripomenúť, že najnižšie náklady nie
sú jediným faktorom, na ktorý treba prihliadať. Treba zvažovať aj:
•
•
•
•

úroveň s tým spojeného rizika;
potrebu dlhodobej stability financovania organizácie;
regulačný rámec, v ktorom organizácia pôsobí;
ostatné nefinančné faktory (siahajúce od politických až po výhody v podobe
získania skúseností s používaním alternatívnych zdrojov financovania).

Každá organizácia by mala mať jasne definovanú politiku dlhového manažmentu.
Táto sa nedá vypracovať izolovane a mala by byť integrálnou časťou celkovej politiky
finančného manažmentu, pretože vypožičiavanie a poskytovanie pôžičiek treba
pokladať za integrované aktivity. (Pre účely štúdia dlhový manažment a manažment
investícií sú samostatne spracované v tejto a nasledujúcej kapitole.)
Táto politika musí byť v súlade s kódexom praxe CIPFA. Iné organizácie verejných
služieb majú tú istú zodpovednosť ako správcovia verejných fondov a hoci pôsobia
pod rôznymi regulačnými rámcami, pri svojich aktivitách finančného manažmentu
aplikujú tie isté princípy a rovnaké štandardy.
Deklarácia zásad politiky manažmentu finančných operácií (The Treasury
Management Policy Statement)

Základný kameňom manažmentu finančných operácií je deklarovanie zásad politiky,
ktorou sa chce organizácia riadiť. Po prijatí sa deklarácia politiky stáva kľúčovým
dokumentom pre organizácie a pre finančného manažéra pre prevádzku, revíziu
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a hodnotenie výkonnosti manažmentu finančných operácií. Revízia deklarácie politiky
externými audítormi je súčasťou každoročného auditu.
(CIPFA, Manažment finančných operácií v miestnych orgánoch: kódex praxe
a pokyny pre finančného úradníka, 1996)
Kompletný zoznam obsahu deklarácie z kódexu už bol uvedený v predchádzajúcej
kapitole. Veľký počet z nich sa vzťahuje priamo na obstarávanie financií a uvádzame
ich nižšie:
•

Formulácia stratégie manažmentu finančných operácií:
- obstarávanie kapitálových financií
- investovanie nadbytočných peňazí
- manažment finančných tokov – cash flow.

•

Navrhované reakcie na rôzne režimy úrokových sadzieb.

•

Zostavenie zoznamu schválených metód obstarávanie kapitálových financií.

•

Definovanie schválených zdrojov financovania – či sú zdroje obmedzené alebo
otvorené. Neexistuje všeobecné obmedzenie na zdroje pre výpožičky miestnych
orgánov vo Veľkej Británii, avšak výpožičky v cudzích menách nie sú dovolené.
(Výpožičky v cudzích menách sú povolené len pre bytové združenia a vyššie
vzdelávanie.)

•

Definovanie schválených organizácií pre investovanie – inštitúcie sa musia
podrobiť úverovému ratingu a musia byť špecifikované aj limity.

•

Politika povolenej škály úrokových sadzieb – maximálny podiel výpožičky podľa
variabilných úrokových sadzieb.

•

Politika externých manažérov – v akom rozsahu je ich využívanie povolené a ako
musí ich činnosť zodpovedať zásadám obsiahnutým v deklarácii politiky.

Postupy transakcií
Rámce dlhodobého požičiavania sa musia vytvoriť vo veľkom predstihu pred
samotnými rozhodnutiami. Organizácie si obyčajne vypracujú stratégiu požičiavania
pred začiatkom každého finančného roka, v ktorých sa stanovia okruhy, ako:
•

Odhadované požiadavky na pôžičky na rok a všetky štatutárne a miestne limity
(napr. podľa zákona o miestnej správe a samospráve a bytovej politike z roku
1989).
• Predpokladané finančné toky, ktoré naznačia, kedy by malo k požičiavaniu dôjsť.
• Prognózy úrokových mier a rozpätí, v ktorých si organizácia predpokladá
požičiavať.
• Úroveň delegovania (kompetencií), kde sa určí, kto môže rozhodovať
o výpožičkách a parametre kompetencií, v rámci ktorých môžu konať.
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V tomto rámci finančný manažér bude monitorovať viaceré faktory pred rozhodnutím
o výpožičke. Medzi tieto faktory patria:
•
•
•
•

Zdroje, z ktorých možno financie čerpať.
Pohyb úrokových mier.
Súčasné finančné toky.
Profil splatnosti existujúcich dlhov.

Zdroje fondov
V prvom rade ide o zistenie, či je možné získať pôžičku zo štátnych zdrojov;
napríklad vo Veľkej Británii si miestne samosprávy často požičiavajú od Výboru pre
poskytovanie úverov na verejné práce (Public Works Loan Board – PWLB). Inak to
znamená zistenie podmienok, za akých by boli komerčné úverové organizácie
ochotné požičiavať. Toto sa dá dosiahnuť priamymi rozhovormi s veriteľmi, hoci
častejšie k tomu dochádza prostredníctvom peňažných brokerov. V tejto etape sa
treba zaoberať aj možnosťami splácania.
Pohyb úrokových mier
Ponuku všetkých potenciálnych veriteľov treba porovnať, aby sa našla najlacnejšia.
Podľa názoru organizácie na budúce úrokové sadzby treba zvažovať, či sú
vhodnejšie pevné alebo variabilné úrokové miery. Všeobecne platí, že sa požičiava
na pevné sadzby vtedy, keď sú nízke a na variabilné vtedy, keď sú vysoké úrokové
miery.
Aktuálne finančné toky – cash flow
V závislosti od názoru organizácie o pohybe úrokových sadzieb by bolo vhodné
požičať si ešte predtým, ako financie budú skutočne potrebné. Prebytočné peniaze
sa potom môžu dočasne investovať až dovtedy, kým hotovosť nebude naozaj
potrebná. Toto sa však dá robiť iba vtedy, ak podľa názoru organizácie by úrokové
miery mali rásť a náklady na investovanie by boli nižšie, bez negatívneho
krátkodobého dopadu. Naopak, treba odložiť dlhodobú pôžičku vtedy, keď sa dá
očakávať, že úrokové miery budú klesať. Nedostatok hotovosti sa rieši dočasnou
výpožičkou podľa tohto scenára.
Profil splatnosti existujúcich dlhov
Cieľom je zvolenie takého úverového obdobia, ktoré nezapríčiní príliš vysoké
zadĺženie organizácie, splatné počas jediného roka. Takto sa treba vyhnúť riziku
refinancovania vysokého dlhu vtedy, keď sú vysoké úroky. Voľba skutočného
úverového obdobia bude závisieť od štruktúry súčasných úrokových sadzieb.
Po zvážení uvedených faktorov finančný manažér musí posúdiť aj návrh úverovej
dokumentácie. Tým sa má zaručiť, aby záujmy organizácie boli v plnej miere
chránené a prípadne si treba vyžiadať aj právne poradenstvo.
Napokon si treba pamätať, že nikto nie je stopercentne úspešný pri rozhodovaní
o úveroch. Cieľom by malo byť minimalizovanie nákladov na výpožičky, ale nebolo by
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spravodlivé očakávať, že finančný manažér si vždy požičia práve v správnom
okamihu, teda vtedy, keď sú úroky najnižšie. Ak sú v jednom roku veľké požiadavky
na pôžičky, bude rozumné požičiavať si v menších čiastkach pri poklese úrokov.
V pokynoch pre vedúceho finančného úradníka, ktoré sú v prílohe kódexu, je
kontrolný zoznam aktivít, ktoré treba vykonať pred podpisom úverovej dohody.
Cvičenie 11.1
V ľavom stĺpci sú uvedené kontroly, ktoré by finanční úradníci mali urobiť pred
podpísaním každej dlhodobej úverovej dohody. Porovnajte si opis týchto činnosti,
ktoré sú napravo, s názvami uvedenými vľavo.
Kontrola
1 Vyhodnotenie požiadaviek na pôžičky

a

2 Posúdenie oprávnenia

b

3 Posúdenie zdrojov

c

4 Posúdenie úrokových sadzieb

d

5 Posúdenie doby výpožičky

e

6 Posúdenie možností splácania

f

7 Posúdenie dokumentácie

g
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Proces
Vyberte najvhodnejšie obdobie
vzhľadom na terajšie úrokové miery,
očakávané dlhodobé pohyby
a profily splatnosti
Posúďte dostatočnosť dokumentácie
na ochranu záujmov verejnej
správy; použite v prípade potreby aj
právne poradenstvo
Vypočítajte sumu potrebných dlhodobých fondov na pokrytie
kapitálových výdavkov s plánom
financovania z iných zdrojov, než sú
externé pôžičky. Rozhodnite, či
termín a výška sumy naznačuje, že
by sa mala požičať.
Overte si výšku sumy, ktorá je
k dispozícii zo štátnych fondov ako
možnosť pôžičky organizácii.
Preverte si možnosti dlhodobých
výpožičiek od komerčných úverových
inštitúcií. Porovnajte si podobnosť
podmienok.
Posúďte relatívne kvality splácania
v ročných alebo v rovnakých
splátkach. Starostlivo zvažujte všetky
ponuky požičiavajúcich.
Porovnajte úrokové sadzby na trhu
s terajšími sadzbami existujúcich
štátnych fondov, aby ste si vybrali
lacnejšiu možnosť. Podľa budúcich
očakávaní zvážte, či sú vhodnejšie
pevné alebo variabilné úrokové
miery, ale v druhom prípade treba
prihliadať na lokálne limity.
Zabezpečte potrebné autorizovanie
potenciálnych pôžičiek, vrátane
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napríklad od samosprávy či štátnych,
úverových limitov, a limitov pre
variabilné sadzby.
Spätná väzba
Toto cvičenie bolo pomerne jednoduché. Vaše riešenie by malo byť takéto:
1 – c; 2 – g; 3 – d; 4 – f; 5 – a; 6 – e; 7 – b.
Pokyny obsahujú aj kontrolný zoznam pre krátkodobé pôžičky, v ktorých sa kladie
väčší dôraz na krátkodobú predpoveď finančných tokov, ale tak ako
v predchádzajúcom prípade aj tu si vyžadujú posúdiť oprávnenie, zdroje a úrokové
sadzby.
11.5 REGULAČNÝ RÁMEC PRE VEREJNÉ SLUŽBY
Požičiavanie v sektore verejných služieb vo Veľkej Británii spadá pod vládne
Podmienky požičiavania Net Cash Requirement . Ústredná vláda kontroluje tieto
údaje, aby mala prehľad ako organizácie verejnej služby financujú svoje dlhodobé
investície. Spôsob kontroly sa v posledných rokoch podstatne zmenil.
V tejto časti sú príklady z verejného sektora vo Veľkej Británii posudzované osobitne
a všimnite si, že ich potreby, právomoci a zodpovednosť sa líšia. Požiadavky na
interné a externé výkazy tiež závisia od charakteru prostredia a regulačného rámca,
v ktorom daná organizácia pôsobí.
Miestna samospráva
Miestna samospráva, ako orgán oprávnený inkasovať dane, má právo na pôžičky.
Donedávna sa kontrola zameriavala na pôžičky a iné formy úverov, ale nie na
výdavky. Od apríla 2004 sa posilní rozšíri možnosť samosprávy Stanoviť si úroveň
pôžičky, ak dokážu preukázať, že je to odôvodnené. Táto nova možnosť je
zakotvená v dokumente “Kódex pre kapitálové financovanie miestnych samospráv”
LOCAL AUTHORITIES pripravený organizáciou CIPFA.
Tieto organizácie sú tiež oprávnené tvoriť vlastnú finančnú stratégiu.
Miestne orgány vo Veľkej Británii síce majú právo požičiavať si od širokej škály
inštitúcií, v praxi – ako to uvidíme v ďalšej aktivite – väčšinu svojich fondov získavajú
od ústrednej vlády (prostredníctvom PWLB).
Vláda preto zaručuje, že úrokové sadzby PWLB budú nižšie ako komerčné sadzby.
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Cvičenie 11.2
Nasledujúca tabuľka sumarizuje dlhodobejšie úvery podľa zdrojov financovania, pre
všetky orgány miestnej správy vo Veľkej Británii v období 1979 – 1993. Identifikujte
hlavné trendy v tomto období a vysvetlite ich pre rôzne zdroje financií.
Dlhodobejšie zdroje úverov podľa zdrojov financií
1993

1989

1984

1979

%

%

%

%

PWLB

72

71

41

37

Obligácie a hypotéky

–

–

23

29

Dočasné pôžičky

6

2

9

13

Vnútorné pôžičky a výnosy

14

21

24

14

Iné pôžičky

8

6

3

7

100

100

100

100
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Spätná väzba
V tabuľke vidíme ilustráciu dvoch hlavných faktov:
•

Výrazne vyššie pôžičky z fondov PWLB. To je odrazom finančnej výhodnosti
týchto pôžičiek v dôsledku cieľavedomej politiky ústrednej vlády ponúkať
extrémne konkurencieschopné výhodné podmienky pôžičiek prostredníctvom
PWLB. Použilo sa aj stimulovanie pomocou vyšších a nižších kvót.
• Znižovanie počtu pôžičiek od PWLB v roku 2002/2003. Môže to odrážať kvótu,
ktorú PWLB má, čo by viedlo k tomu, že miestne samosprávy budú hľadať zdroje
inde.

Národná zdravotnícka služba (National Health Service NHS)
Kompetencie NHS v oblasti pôžičiek sú regulované len trustom NHS, ktorý má právo
požičiavať financie – všetky ostatné zložky NHS sú financované priamo pridelením
zdrojov od ústrednej vlády. Kapitálové financovanie pre trust NHS prichádza z dvoch
hlavných zdrojov: verejných kapitálových dividend (public dividend capital - PDC)
a úverov s úrokovým výnosom (interest-bearing debt - IBD). Môžu pochádzať aj
z nerozdelených prebytkov, nerozdelených odpisov, z pohybov pracovnej bilancie
a kapitálových príjmov.
Verejné kapitálové dividendy
Verejné kapitálové dividendy (PDC) tvoria „alternatívnu“ formu úveru v súvahe trustu
NHS (a orgánov verejnej správy). Ide o alternatívu v tom zmysle, že ide o úvery bez
úrokových výnosov. PDC vznikajú vtedy, keď sa aktíva prevedú na trust NHS, kde
ich vedú ako teoretickú pohľadávku, reprezentujúcu verejný základný kapitál, použitý
na nákup aktív. PDC sa teoreticky má splatiť vláde, ak a kedy o tom rozhodne
poručnícka rada a štátny sekretár.
Vo všeobecnosti tieto dividendy rastú pri pôvodnom presune aktív, avšak PDF
možno vo výnimočných prípadoch aj zvýšiť. Dividendy idú do PDC.
Úvery s úrokovým výnosom
Nové financie normálne pochádzajú z IBD. Teoreticky IBD možno čerpať
z akýchkoľvek zdrojov. V praxi trust NHS musí zabezpečiť najlepšiu hodnotu pôžičky
a preto nie je pravdepodobné, že by si dlhodobo požičiavali inde než od ministerstva
financií (od štátu) prostredníctvom exekutívy NHS (NHS Executive - NHSE), pretože
tam sú najvýhodnejšie úroky. Schválenie všetkých pôžičiek pomocou limitov
externého financovania bude závisieť od akceptovania podnikateľského zámeru pre
všetky schémy, s výnimkou viazaného kapitálu.

Požiadavky na krátkodobé pôžičky môžu byť kryté konvenčným bankovým
prečerpaním alebo dočasnou pôžičkou od NHSE. NHSE stanovuje dočasné
pôžičkové limity pre každý trust, ktorý umožňuje krátkodobú hotovostnú fluktuáciu.
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Pôžičky bývajú na jeden týždeň až deväť mesiacov a úroky sú splatné v dobe
splatnosti pôžičky.
Externé finančné limity (EFL External Financing Limit)
EFL sú prostriedkom, pomocou ktorého ministerstvo financií (štátna pokladnica)
a NHSE kontrolujú efektívne verejné výdavky, ktoré má každý trust k dispozícii.
Možno ich definovať ako:
formu kontroly hotovosti čistej pôžičky, ktorá obmedzuje (limituje) rozsah, v akom si
trust môže požičiavať za účelom doplnenia svojich interne vytvorených fondov.
CIPFA, Financial Information Service
Zdravotníctvo

(Finančná informačná služba), zv. 30

EFL trustu dostaneme najprv výpočtom externých finančných požiadaviek na základe
rozpočtu nadchádzajúceho roka. To sa vypočíta takto:
––––––––––––––––––––––––
prebytok (deficit) za rok
+ povolené odpisy*
+ disponibilný kapitál
– kapitálové výdavky
+(–) zníženie (zvýšenie) prevádzkového kapitálu
––––––––––––––––––––––––
= celkové požiadavky na externé financovanie
––––––––––––––––––––––––
* Podľa tohto systému časť financovania základného kapitálu pochádza zo
zadržaných odpisov, t.j. z finančnej hodnoty odpisov zahrnutých do zmluvnej ceny.
Všimnite si, že negatívny súhrn znamená deficit, čo sú požiadavky na externé
financovanie.
EFL je spôsob ako dosiahnuť požiadavky na externé financovanie a vypočíta sa
takto:
––––––––––––––––––––––––
Pôžička od vlády
+ iná pôžička
– splátka úveru
+(–) pohyb hotovosti a bankových bilancií
––––––––––––––––––––––––––
= celkový EFL
––––––––––––––––––––––––––
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Z toho vyplýva, že požiadavky na nové pôžičky sa rovnajú požiadavkám na externé
financovanie plus splátky kapitálových úverov, plus alebo mínus všetkých pohybov
hotovosti a bankových bilancií.
11.6 STRATÉGIA POŽIČIAVANIA
V rámci celkovej politiky manažmentu finančných operácií definícia stratégie
požičiavania tvorí osobitnú zložku. Môže byť súčasťou deklarácie hlavných zásad
politiky alebo, čo je pravdepodobnejšie, podľa potrieb organizácie tvorí osobitný
podrobný strategický dokument.
Nech má akúkoľvek podobu, stratégia pokrýva:
•
•
•
•
•

Predpokladané finančné toky.
Požiadavky na pôžičky.
Úverový profil.
Možnosti a odporúčania pre financovanie požiadaviek na pôžičky.
Prognózy úrokových sadzieb a dopadu rôznych scenárov na odporúčanú
stratégiu.
• Kľúčové body, ktoré identifikujú čas revízie stratégie.
• Kvóty PWLB.
Úverový profil

Tvorba profilu úverov je vlastne analýza dátumov splatnosti úverov existujúceho
portfólia. Z nej vyplynie model a stanovia sa budúce dátumy veľkých požiadaviek na
pôžičky na refinancovanie dlhu. Počítačové systémy, schopné uschovávať
komplikované detaily existujúcich dlhov by mali dokázať okamžite vytvoriť na
požiadanie aktuálne údaje o splatnosti dlhov.
Expozícia úrokovej miery
Posúdenie expozície úrokovej miery je analýzou výšky úverov s variabilnou úrokovou
sadzbou oproti pevnej. Takže organizácia iba s 15% úverov s variabilnou úrokovou
sadzbou bude mať nízku expozíciu. Ide o užitočný spôsob hodnotenia pre skúmanie
pohybu trhových sadzieb.
Pri raste úrokovej sadzby je výhodné mať nízku expozíciu úrokovej sadzby. Pri
poklese úrokovej sadzby by teoreticky mala vyhovovať vysoká expozícia. V praxi
však, vzhľadom na možnosť omylu tak na strane opatrnosti ako aj rizika, expozícia
úrokovej sadzby vo verejných službách býva nižšia ako v súkromnom sektore
(všeobecne by nemalo byť viac ako 20% variabilných).

281

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
Cvičenie 11.3
Nasledujúce cvičenie si vyžaduje, aby ste sa pozreli na hlavné charakteristiky
stratégie pôžičiek a na požiadavky príslušných kódexov praxe v oblasti pôžičkovej
stratégie. Mohli by ste sa pozrieť na stratégiu požičiavania vašej organizácie pri tejto
prípadovej štúdii.
Prípadová štúdia
Váš externý audítor sa stretol s finančným riaditeľom a kritizoval váš postup dlhového
manažmentu. Finančný riaditeľ vás, ako hlavného účtovníka požiadal, aby ste
pripravili krátku správu o postupoch a či sa tieto postupy riadia štatutárnymi
požiadavkami a/alebo príslušnými kódexmi praxe.
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Spätná väzba
Mali ste sa opierať na hlavné charakteristiky dobrej praxe, ako ich uvádza kódex
CIPFA a ako sú citované v tejto kapitole.
V súlade s odporúčaniami kódexu ste mali dodať zdokumentované dôkazy o:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schválených aktivitách v rámci manažmentu finančných operácií.
Sformulovaní stratégie manažmentu finančných operácií – zvyšovanie
kapitálových financií, investovanie nadbytočných peňazí a riadenie finančných
tokov – navrhované reakcie na rôzne úrokové režimy.
Zoznam schválených metód zvyšovania kapitálových financií.
Definovanie schválených zdrojov financovania – či škála zdrojov má byť
obmedzená alebo otvorená, okrem zahraničných zdrojov.
Politika expozície úrokových sadzieb – maximálny podiel pôžičiek s variabilnou
úrokovou mierou.
Politika externých manažérov – miera v akej je to dovolené a nevyhnutnosť, aby
títo manažéri dodržiavali politickú deklaráciu.
Politika delegovania právomocí – príslušný výbor, vedúci finančný úradník
a podriadení – limity a požiadavky na podávanie hlásení.
Požiadavky na kontrolu a nariadené hlásenia – pravidelné vyhodnocovanie
účinnosti politiky.

Miestne postupy majú vychádzať z politík a zásad schválených organizáciou
a uvádzajúcich podrobnosti ku každej z uvedených položiek. Treba mať k dispozícii
jasné, aktuálne formulácie s podrobne uvedenou zodpovednosťou jednotlivých
úradníkov a nariadenými postupmi.
11.7 REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU
Akokoľvek sú rozhodnutia o pôžičkách kvalitné, je nevyhnutné, aby sa tieto,
vzhľadom na meniace sa podmienky, revidovali. To si vyžaduje úvahy
o reštrukturalizácii dlhu.
Reštrukturalizácia môže mať viacero foriem:
•
•

Môže sa týkať jednotlivých úverov alebo celého portfólia.
Nemusí k nej dochádzať v tom istom konkrétnom čase, hoci reštrukturalizácia by
sa normálne mala dokončiť do 12 mesiacov od východiskového dátumu alebo byť
súčasťou celkovej finančnej stratégie. Transakcie však musia byť súčasťou
celkového plánu na dosiahnutie konkrétnych finančných výsledkov.

O reštrukturalizačnom zámere musí existovať písomná evidencia vo forme
dokumentu, schváleného v súlade so zásadami manažmentu finančných operácií
organizácie, v ktorom musí byť:
•
•
•

Pôžičky, ktoré sa majú nahradiť.
Navrhované nové pôžičky, ktoré sa majú vyňať.
Predpokladané trvanie nahradzujúcich pôžičiek.
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• Výsledný komerčný efekt, vrátane prémií a diskontov.
• Zdôvodnenie reštrukturalizácie.
Zásady reštrukturalizácie dlhu sú presne tie isté ako zásady pre počiatočné
rozhodovanie o pôžičke, okrem toho, že sa vzťahujú na celé dlhové portfólio
organizácie a nie len na jednotlivé zložky, ktoré sa posudzujú pri konkrétnom
rozhodovaní o pôžičke.
Pri hodnotení komplikovaných dlhových portfólií by finančný manažér mal mať za
poradcu experta.
11.8 ZHRNUTIE
Táto kapitola pojednávala o cieľoch dlhového manažmentu a zásadách tvorby
politiky dlhového manažmentu.
Teraz, po jej dokončení, by ste mali dokázať:
•

Vysvetliť platný regulačný rámec vplývajúci na schopnosť rôznych organizácií
vytvárať fondy.
• Vysvetliť a aplikovať tieto zásady na dlhový manažment.
Potreba opatrnosti pri posudzovaní rizika požičiavania je mimoriadne vysoká.
Celkovým cieľom by síce malo byť minimalizovanie nákladov na pôžičky, musí sa
pritom prihliadať na nevyhnutnosť zabrániť zbytočnému riziku. Dynamický a veľmi
komplikovaný charakter kapitálových trhov si vyžaduje potrebu nezávislého
profesionálneho poradenstva. Dobrou zásadou je: Ak máte pochybnosti, nechajte si
poradiť.
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Kapitola 12
Manažment úverov a investícií
12.1 ÚVOD
Táto kapitola sa začína krátkym skúmaním investičnej stratégie a nevyhnutnosťou
schváleného zoznamu investícií. Potom sa posudzujú rôzne druhy investícií
a legislatívne požiadavky.
12.2 ÚČEL
Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť
•
•

Opísať ako si organizácia vytvára okruh investícií pri vhodnom rozdelení rizika.
Demonštrovať pochopenie osobitných obmedzení, ktoré sa vzťahujú na penzijné
fondy a investície do charitatívnych fondov.

12.3 INVESTIČNÁ STRATÉGIA
Investičné a úverové aktivity sú integrálnou časťou manažmentu finančných operácií
a preto sa musia dostať do deklarácie zásad politiky manažmentu financií, spoločne
so zásadami politiky dlhového manažmentu. Potreba deklarovať zásady politiky
manažmentu financií, ako základu manažmentu financií organizácie, sa už
v predchádzajúcich kapitolách rozoberala. V tejto kapitole sa zameriame na časť
deklarácie o investičnej stratégii.
Deklarácia zásad politiky manažmentu finančných operácií špecifikovaná v kódexe
praxe CIPFA pre manažmentu finančných operácií musí obsahovať schválený
zoznam organizácií vhodných pre investovanie.
Bezpečnosť verejných fondov má najvyšší význam a deklarácia politiky musí
obsahovať zoznam a obmedzenia organizácií, do ktorých možno vkladať fondy, na
základe správneho posúdenia ich úverovej schopnosti.

Pri určovaní limitov sa organizácie musia zamerať na to, aby sa udržala minimálna
hladina likvidity. Zásady dobrej praxe sú všeobecné a možno ich aplikovať na iné
organizácie vo verejnom sektore.
Bezpečnosť a zoznam inštitúcií, ktorým možno požičiavať (investovať)
Ako sme už naznačili vyššie, bezpečnosť je najdôležitejšia a deklarácia zásad politiky
musí uvádzať, do ktorých organizácií možno fondy vložiť. V politickej deklarácii
mnohé organizácie definujú schválený zoznam inštitúcií, ktorým možno fondy
požičať a zásady bezpečnosti, ktoré sa vyžadujú pre rôzne formy poskytovaných
pôžičiek.
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Faktory, na ktoré treba prihliadať pri zostavovaní zoznamu:
•
•
•
•

Úverová schopnosť kontrahenta (druhej zmluvnej strany).
Iné riziká súvisiace s kontrahentom.
Diverzifikácia - rozloženie rizika.
Legislatívne alebo regulačné požiadavky.

Úverová schopnosť kontrahenta
V správe osobitného parlamentného výboru pre financie a verejnú službu po kolapse
BCCI sa odporúča, aby miestne orgány vytvorili nejaký ústredný orgán, ktorý by im
radil v oblasti finančnej situácie inštitúcií, ktoré preberajú vklady.
Veľa organizácií verejných služieb si teraz objednáva služby organizácií, ktoré
ponúkajú hodnotenie rizikovosti jednotlivých inštitúcií. V hodnoteniach môže byť aj
rating úverovej schopnosti organizácie.
Diverzifikácia rozložením rizika
Na všetky organizácie, do ktorých sa vkladajú fondy, treba stanoviť limity. Limit môže
znamenať sumu peňazí alebo percento z celkového investičného portfólia
organizácie. Limity nemusia byť rovnaké pre všetky inštitúcie, ale môžu závisieť od
úverovej schopnosti inštitúcie. Ďalšie limity možno stanoviť na skupinu inštitúcií,
napríklad na rovnakú bankovú skupinu alebo krajinu alebo skupinu krajín (napr.
maximálne 30% do bánk EÚ). Limity majú byť kvalitatívne aj kvantitatívne – napr.
z hľadiska podmienok investovania do rôznych organizácií.
Legislatívne a regulačné požiadavky
Bez ohľadu na už uvedené, inštitúcia sa nemôže objaviť na zozname oprávnených
inštitúcií (na poskytnutie pôžičky), ak organizácia verejnej služby má zákaz
investovať do tejto organizácie alebo jej požičať peniaze.
Schválené investície
Vo Veľkej Británii terajšie predpisy umožňujú miestnym samosprávam tieto druhy
investícií:
•

Krátkodobé vklady (vrátane certifikátov vkladov) v zmysle zákona o bankách
z roku 1987 do orgánu alebo partnerstva, ktoré je oprávneným orgánov v zmysle
tohto zákona.
• Krátkodobé vklady (vrátane certifikátov vkladov) a akcie do stavebných
spoločností, ktoré sú korporáciou alebo sú domnelou korporáciou v zmysle
zákona o stavebných spoločnostiach z roku 1986.
• Kvalifikované bankové zmenky (t.j. zmenky akceptované inštitúciou, ktorá je na
zozname Bank of England (BOE) orgánov, ktoré sú akceptované ako
kvalifikované pre diskontnú sadzbu Banky – pravdepodobne BOA).
• Štátne pokladničné poukážky.
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•

Prvotriedne cenné papiere (t.j. cenné papiere špecifikované vo výnose zákona
o kapitálových výnosoch z roku 1979, časť I rozpisu 2 alebo uvedené v časti II
tohto rozpisu).
• Cenné papiere zaručené vládou Jej veličenstva.
• Pôžičky miestnym orgánom, znárodnenému priemyslu a štatutárnym
korporáciám, vrátane cenných papierov s prevoditeľným rubopisom.
Pokyny pre finančných manažérov a finančných riaditeľov, ktoré doplňujú kódex
CIPFA, stanovujú kritériá, na ktoré treba prihliadať pred každou investíciou.
Nasledujúca aktivita vám má pomôcť oboznámiť sa s týmito kritériami.
Cvičenie 12.1
V ľavom stĺpci sú uvedené kritériá pre dlhodobé aj krátkodobé pôžičky ako sú
uvedené v Treasury Management in Local Authorities: Code of practice and guide for
chief finance officers. Ku každému kritériu priraďte príslušnú aktivitu z pravého stĺpca.

Kritérium

Aktivita

1 Disponibilná suma

2

a

Úverová schopnosť kontrahenta
(vrátane limitov)

b

3 Charakter investície

c

4 Doba

d

5 Dokumentácia

e

6 Bezpečnosť kapitálovej sumy

f

7 Výnos

g
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Posúďte adekvátnosť dokumentácie
na ochranu záujmov organizácie;
prípadne si nechajte poradiť od
právnikov
Posúďte bezpečnosť kapitálovej
sumy. Zabezpečte dostatočné
diverzifikovanie kontrahentov, aj ak
sa dajú dodržať finančné limity
Vypočítajte predpokladaný finančný
tok a veľkosť fondov a bilancie
Odhadnite dobu trvania prebytku
Posúďte dopady „schválených“
a neschválených investícií (zákon
1989)
Skontrolujte celkový výnos
v porovnaní s alternatívnymi výnosmi
z tými istými alebo inými nástrojmi.
Zistíte, že čím vyšší je relatívny
výnos, tým väčšia opatrnosť je
potrebná.
Skontrolujte si zoznam organizácií,
ktoré sú schválené pre investovanie
miestnych orgánov a zistite, či sú
ešte vhodné limity a či sa dajú
dodržať
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Spätná väzba
Mali ste priradiť ku kritériám aktivity takto:
1 – c; 2 – g; 3 – e; 4 – d; 5 – a; 6 – b; 7 – f.
Toto je hlavný kontrolný zoznam pre CFO, ktorý plánuje investovať v mene každej
organizácie verejnej služby a nielen miestnych orgánov správy.
Kategórie investícií
Rôzne kategórie investícií môže zhrnúť takto:
•
•
•
•
•
•

Domáce aj zahraničné cenné papiere
Prvotriedne cenné papiere a indexované štátne obligácie
Iné cenné papiere s fixným úrokom, vrátane konvertibilných akcií
Opcie, termínované finančné obchody a ostatné deriváty
Majetkové trusty a majetkové jednotky
Nástroje hotovostného typu, vrátane bankových depozitov a depozitov
stavebných spoločností, komerčné cenné papiere, krátkodobý vládny dlhopis atď.

Treba poznamenať, že uvedené kategórie investícií síce teoreticky existujú, ale ich
skutočné použitie môže byť obmedzené štatútom a existujúcimi investičnými
možnosťami organizácie. Z hľadiska manažmentu financií sa pravdepodobne
použijú nástroje s najväčšou likviditou, najmenším rizikom a najvyšším výnosom.
Cvičenie 12.2
Z uvedeného zoznamu identifikujte tie dve kategórie investícií, ktoré spájajú
najvyššiu mieru likvidity a najmenším rizikom.
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Spätná väzba
Kategórie s najvyššou likviditou a najnižším rizikom sú:
•
•

nástroje hotovostného typu a
prvotriedne cenné papiere.

Legislatíva dotýkajúca sa investícií
Na investície vplýva obrovské množstvo legislatívy. Nie je možné uviesť ju detailne
v jedinej kapitole a ani sa nevyžaduje jej podrobná znalosť. Potrebné je však
pochopiť všeobecný charakter legislatívy. Možno by vás zaujímalo zistiť viac
o týchto štatútoch, predpisoch atď. konkrétne sa vzťahujúcich na vašu organizáciu.
Menovanie externých manažérov
Kódex CIPFA požaduje, aby sa v deklarovaní zásad finančnej politiky uviedlo, či sa
použijú služby externých manažérov, postup menovania a to, do akej miery budú
externí manažéri viazaní deklaráciou finančnej politiky.
Kontrolný zoznam pre finančných úradníkov, s ktorými sa uvažuje na menovanie
externých manažérov (ktorí nie sú totožní s manažérmi pre penzijné fondy) zaručí,
že:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

pôjde o oprávneného (legálneho) pracovníka a jeho navrhnuté menovanie je
právne v poriadku,
vymenovanie je konkurenčné, posudzovanie schopností a výkonov kandidátov
bolo vykonané bežným a objektívnym spôsobom; organizácia musí preukázať, že
konečné rozhodnutie bolo urobené na základe jasných a platných kritérií, ktoré sa
stanovili pred začatím procesu prijímania,
je pripravený zoznam inštrumentov s overenou legálnosťou, ktoré manažér bude
môcť použiť,
externí manažéri dodržia limity, ktoré majú byť aplikované na kontrahentov
a vytvoria rozloženie investícií podľa požiadavky deklarácie zásad politiky
manažmentu finančných operácií,
manažérovi budú poskytnuté jasne deklarované ciele, ktoré má sledovať, a že sa
budú od manažéra vyžadovať pravidelné hlásenia o investičných aktivitách,
manažérova organizácia má postačujúcu internú kontrolu a že peniaze sú
uložené v súlade so zákonom o finančných službách a že sú jasne stanovené
podmienky splatnosti,
sa v plnej miere pochopili implikácie náhrady škôd obidvoma stranami,
sú dohodnuté úlohy, ktoré treba splniť a spôsob hodnotenia výkonnosti,
je dohodnutá platová stupnica – pevná alebo v závislosti od výkonu.

12.4 PENZIJNÉ FONDY
Niektoré organizácie majú nástroje, ktoré slúžia zámerom nespadajúcim do bežného
rámca aktivít, ako sú penzijné fondy. Na tieto fondy sa vzťahujú osobitné investičné
kritériá, ktoré sa riadia inými legislatívnymi požiadavkami. Deklarácia profesionálnej
praxe sa však vzťahuje na všetkých členov CIPFA.
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Využívanie externých investičných manažérov
Podľa správy z roku 1994 zo vzorky 86 z asi stovky penzijných fondov miestnych
samospráv vyplynulo, že iba 3% vzorky spravujú svoje aktíva interne. Služby
ponúkané investičnými konzultantmi siahajú od manažmentu portfólia, cez štúdie
aktív/pasív až po vypracovanie investičných cieľov a politiky. Vo fondoch miestnych
orgánov, častejšie ako akékoľvek iné poradenské služby, sa využívajú konzultanti
investičných služieb na skúmanie aktív/pasív. Tieto štúdie, najčastejšie vykonávané
expertmi v teórii a praxi štatistiky, prognózujú
termínované finančné obchody
(investície a dividendy) a budúce pasíva (penzie a jednorazové platby) z penzijných
fondov, čím sa pomáha tak správcom fondu pri jeho riadení, ako aj užívateľom
pochopiť ako sa „ich“ penzie spravujú.
Poplatky pre investičných manažérov obyčajne možno osobitne dohodnúť. Navyše
takéto poplatky môžu vzniknúť aj pri takých službách, ako sú stráženie (väzba),
opatrovanie, správa hotovosti, investície do poolovaných (spoločne využívaných)
vozidiel, pri zahraničných investíciách a cudzích menách. Takéto skryté vedľajšie
výdavky nemožno prehliadať pri výpočte nákladov na správu fondu.
Prístupy k investičnému manažmentu
Prvým krokom pri riadení investícií do dôchodkových a penzijných fondov je
rozhodnutie, ako sa majú aktíva fondov deliť. Tento proces je výsledkom
rozdeľovania aktív fondov medzi triedami investorov a/alebo medzi trhy. Britský
penzijný fond, napríklad, sa skladá z britských cenných papierov, štátnych obligácií
a cenných papierov, zahraničných cenných papierov, majetku a hotovosti. Váha,
ktorá je prisúdená jednotlivým triedam, odráža názor fondu na investičné výhľady
každej kategórie aktív. Investiční manažéri tieto rozhodnutia implementujú nákupom
alebo predajom jednotlivých akcií v rámci každej triedy aktív.
Trendom posledných rokov bolo, že investiční manažéri si nechali pre jednotlivé
sektory alebo geografické oblasti vypracovať expertízu. Po identifikovaní oblastí
rozvoja potom analyzujú trh so zámerom v plnej miere využiť jeho potenciál.
Manažéri vyvážených fondov na druhej strane zastávajú vyvážený prístup k tvorbe
investičného portfólia za účelom vhodného rozloženie rizika. Toto rozloženie sa môže
týkať nielen nástrojov, ale aj viacerých sektorov a cudzích mien. Medzi manažérmi
aktívnych a pasívnych fondov je významný rozdiel – aktívni manažéri majú vo
všeobecnosti väčšiu voľnosť, vrátane väčšej miery rizika, kým pasívni manažéri sa
snažia sledovať indície, akými sú FT-AS (Financial Times-Actuaries – All-Share
Index).
Investičný manažér, ktorý odporúča vyvážené portfólio, doňho zahrnie dlhodobé
a krátkodobé investície do obligácie a cenných papierov na rôznych trhoch,
a hotovosť. Okrem toho môžu odporúčať limity na menové zásoby organizácie.
Cvičenie 12.3
Pouvažujte o týchto otázkach:
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1.

Prečo sa chcú manažéri penzijných fondov zbaviť vyváženého prístupu
k investičnému manažmentu?

2.

Aké výhody má vyvážený
špecializovaných manažérov?

3.

Čo rozumiete pod pojmom „aktívne rozloženie aktív“?

prístup
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Spätná väzba
1.

Kvôli zlepšeniu výkonnosti (t.j. kvôli vyhliadkam na vyššie výnosy zo
špecializácie). Všimnite si však, že investície s vyhliadkou na väčšie výnosy
prinášajú zároveň aj väčšie riziko.

2.

Využitím viacerých manažérov, špecializovaných na rôzne oblasti, môže fond
využiť ich špecializovanú odbornosť a zároveň rozloženie aj riziko.

3.

Rozdeľovanie aktív je vlastne rozdeľovaním aktív fondu, kde sa rozhodnutia
robia pre široké kategórie investícií do aktív (štátne obligácie a cenné papiere,
cenné papiere, hotovosť atď.). Pri aktívnom manažmente je snaha dosiahnuť
lepší ako stanovený výsledok správnym načasovaním trhu a/alebo výberom
akcií. Preto aktívne rozloženie aktív znamená dôraz portfólia na aktíva a/alebo
na tie trhy, ktoré by mali dávať lepšie výnosy ako ostatné, pri zachovaní
dostatočnej diverzity a minimalizovaní rizika.

Etické otázky investovania
Mnohé organizácie sa rozhodli prijať etický alebo environmentálny prístup
k penzijným fondom, buď vyhýbaním sa niektorým investičným aktivitám (ako sú
investície do obrany alebo tabakového priemyslu) alebo do oblastí, ktoré pokladajú
za neprijateľné, alebo alternatívne odporúčajú investovať do tých aktivít a oblastí,
ktoré určia. Toto môže byť veľmi kontroverzné z hľadiska investičných výnosov, ktoré
sú v dôsledku etickej investičnej politiky ohrozené.
V súčasnosti sa vo Veľkej Británii uplatňuje prístup, že správcovia fondov sú
zmocnení mať prijaté zásady etického investovania a túto politiku uplatňovať, tak aby
to zodpovedalo v prvom rade záujmom užívateľov a aby ich investičná politika bolo
konzistentná so štandardami starostlivosti a múdrosti vyžadovanej zákonom. Napriek
tomu nemusia vždy v skutočnosti podriaďovať záujmy užívateľov etickým
a sociálnym požiadavkam a tak ukracujú užívateľov o príjem z investície, ktorú by
inak mohli získať.
Podľa Goodeovho výboru, správcovia fondov sú:
V plnej miere oprávnení konať podľa zásad etického investovania a sledovať takúto
politiku, pokiaľ pokladajú záujem užívateľov fondov za svoj najvyšší cieľ a pokiaľ je
investičná politika v súlade s dodržiavaním noriem starostlivosti a obozretnosti,
vyžadovanej zákonom.
Správcovia fodov však nemôžu:
Podriadiť záujmy užívateľov etickým alebo sociálnym požiadavkám a tým ich pripraviť
o možnosti príjmov z investícií, ktoré by v opačnom prípade získali.
Goodeho správa, 1993, 4.9.18
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Úloha správcov fondov
Nemožno prehliadnuť významnú úlohu správcov fondov pri manažmente penzijných
fondov, keďže manažéri sa snažia zlepšiť výkonnosť prostredníctvom ich aktivít vo
vzťahu k manažmentu portfólia.
Správcovia fondov zodpovedajú za efektívnosť platieb – zaručujú prijímanie a
vydávanie hotovosti pri nákupe alebo predaji cenných papierov a zaručujú prevody
a príjem dokumentácie k cenným papierom po transakciách. Zodpovedajú aj za
vyberanie dividend a vymáhanie dane.

V minulosti správcovskú službu vykonávali investiční manažéri alebo sa robila
interne. Teraz však došlo k rozmachu využívania služieb nezávislých správcov
fondov, poskytovaných bankami, pričom sa na podporu tohto postupu uvádza, že ide
vlastne o ďalšiu kontrolu činnosti penzijných fondov.
12.5 CHARITATÍVNE FONDY
Mnohé organizácie verejných služieb majú fondy určené na charitatívne účely: Ich
investovanie sa riadi nielen štatútom, ktorým sa kontroluje hlavná činnosť organizácie
, ale aj zákonom o charite. Najväčší z takýchto fondov je v rámci NHS, ale aj
univerzity majú veľké charitatívne fondy.
Investičné kompetencie
Investičné kompetencie orgánov verejných služieb, ak pôsobia ako správcovia
charitatívnych fondov, sa riadia zákonom o investíciách správcov z roku 1961, okrem
tých prípadov, keď hlavný dokument trustu obsahuje konkrétne ustanovenia týkajúce
sa investícií.
Charitatívne fondy NHS: Návod (november 1994), komisia pre charitu konštatuje, že
správcovia charitatívneho fondu v zdravotníctve majú:
•

investovať tie peniaze, ktoré nie sú bezprostredne potrebné alebo ich uložiť do
depozitu v záujme získania výnosov z úrokov, ak sa výdavky očakávajú v blízkej
budúcnosti;
• investovať fondy tak, aby zostala zachovaná kapitálová hodnota a aby priniesol
primeraný výnos, v súlade so zásadami obozretného investovania;
• za úlohu nevystaviť fond riziku v dôsledku špekulatívnych investícií; a
• investovať iba tak, ako to povoľujú investičné kompetencie charity.
Komisia charity, 1994, 4.5
Zákon o investíciách správcov z roku 1961 umožňuje správcom charity investovať do
troch rozsiahlych investičných kategórií:
•
•
•

do cenných papierov v užšom rozsahu, ktoré si nevyžadujú poradenstvo;
do cenných papierov v užšom rozsahu, ktoré si vyžadujú poradenstvo;
do cenných papierov v širšom rozsahu.
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Rozpis, v ktorom sa uvádzajú povolené investície sa v každej z týchto kategórií
neustále mení. V podstate správcovia, ktorí chcú investovať do cenných papierov
v širšom rozsahu, musia svoje peniaze rovnakým dielom rozdeliť medzi investície
v užšom a širšom rozsahu.
Charitatívne fondy môžu investovať aj do bežných investičných fondov, do
charitatívnej verzie investičných fondov, ktoré sú tiež registrovanými charitatívnymi
fondmi.
Schémy poolingu – spájania alebo vytvárania spoločných fondov
Ak má organizácia charitatívne fondy, ktoré získala od rôznych donorov alebo na
rôzne účely môžu každú časť spravovať ako separátny fond na investičné účely.
Existujú však aj výhody spájania alebo vytvárania spoločných (pooling funds) z
rôznych zdrojov za účelom investovania. Napríklad ak ide o výhodu z veľkosti vo
vzťahu k nákladom z manažovania alebo tak bude ľahšie zaistiť rozloženie investícií
vzhľadom na možnosť redukovať riziko.
Ak sú charitatívne fondy spájané týmto spôsobom je dôležité uistiť sa, že získaný
príjem z investícií je delený podľa rozdielnych účelov na ktoré boli prijaté od donora a
to vo vzťahu k ich pôvodnej výške.
Viaceré orgány pristupujú k charitatívnym fondom ako k jedinému spoločnému fondu
a preto uplatňujú paušálnu investičnú stratégiu, pri ktorej sa príjem delí proporčne
podľa veľkosti jednotlivých fondov. Vytvorenie spoločných fondov nebráni existencii
charít. Spoločné fondy však musia byť registrované u komisára charity ako pool.
Etika investícií
Komisár charity vyhlásil, že každé rozhodnutie obmedzujúce investície na etickom
základe, musí vychádzať zo záujmov charity a nie zo záujmov správcov. Správcovia
môžu vylúčiť také investície, ktoré by priamo prekážali v presadzovaní cieľov charity
a boli by finančné škodlivé.
Externé poradenstvo
V tejto kapitole sme už písali o využívaní služieb investičných manažérov. Treba si
zapamätať, že ak organizácia má fondy, ktorých účel leží mimo bežného rámca jej
aktivít, nemusia sa investičné aktivity týchto fondov nevyhnutne riadiť vnútornou
expertízou danej organizácie.
Práve tak dôležité je zistiť, kedy sa vnútorná expertíza – spôsobilosť organizácie
vyčerpala a treba vyhľadať externé poradenstvo. V niektorých malých organizáciách
možno nedokážu zabezpečiť potrebné znalosti, aby mohli interne robiť rozhodnutia
o investičných aktivitách. V týchto situáciách potom treba vyhľadávať externých
poradcov pre investičné rozhodnutia.
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Cvičenie 12.4
Zistite, aký je charakter poradenstva o investičných rozhodnutiach vo vašej
organizácii.
Ako sa využíva prípadné poradenstvo externých investičných manažérov?
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12.6 ZHRNUTIE
V tejto študijnej kapitole sme sa zaoberali otázkou manažmentu investícií
organizácie. Pozreli sme sa na rôzne druhy investícií a legislatívnych požiadaviek,
ako aj na osobitné požiadavky týkajúce sa penzijných a charitatívnych fondov.
Po rôznych aktivitách a skončení tejto kapitoly, by ste mali dokázať:
Opísať ako si organizácia vytvára okruh investícií pri vhodnom rozdelení rizika.
Demonštrovať pochopenie osobitných obmedzení, ktoré sa vzťahujú na penzijné
fondy a investície do charitatívnych fondov.

Otázky
ÚVOD
Táto časť predmetu Finančný manažment obsahuje otázky, ktoré vám majú pomôcť
aplikovať teoretické znalosti, ktoré ste nadobudli štúdiom a z učebníc.
Precvičenie aplikovania vedomostí je dôležité pre úplné pochopenie obsahu
študijných materiálov.
Otázky sú vo forme sústavy cvičných otázok (1. časť). S ich pomocou si postupne
vybudujete sebadôveru. Sú tu aj navrhované odpovede (v 2. časti), ale pokúste sa
zodpovedať na otázky bez toho, aby ste si pozerali odpovede.
Po skončení každej kapitoly a skôr než sa pustíte do riešenia príslušných cvičení
v tejto časti, mali by ste si prečítať účel danej kapitoly, aby ste si skontrolovali, že ste
obsahu kurzu porozumeli.
Ciele
Účelom tohto stručného výťahu je zostavenie, používanie a spracovanie informácií,
ktoré sa spájajú s podrobným skúmaním manažmentu financií, ako príkladu z jednej
oblasti finančného manažmentu. Jeho zmyslom je podčiarknuť, že základom
rozhodovacieho procesu sú informácie. V tomto predmete sa spájajú interná úloha
finančného manažéra s jeho úlohou podávať výkazy o výkonoch, v záujme plnenia
informačných potrieb jeho organizácie.
Informácie a s nimi súvisiace techniky majú primárny význam pre súkromné aj
verejné služby, ale študenti sa musia oboznámiť predovšetkým s tými problémami,
ktoré sú charakteristické pre verejné služby.
Manažment výkonnosti
Študujúci by mali dokázať interpretovať a využívať ukazovatele výkonnosti, aby
vedeli identifikovať spôsob, akým spôsobom sa dá vylepšiť schopnosť organizácie
dosahovať jej finančné a nefinančné ciele.
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Študenti by mali vedieť:
(a)
Ilustrovať ako sa dá zvýšiť hodnota pomocou účinného merania finančnej
výkonnosti organizácie.
(b)
Vypočítať, porovnať a vysvetliť finančné aj nefinančné ukazovatele výkonnosti
na posúdenie výkonnosti organizácie.
(c)
Opísať základné charakteristiky a požiadavky bežne používaných
mechanizmov zabezpečovania kvality s cieľom demonštrovať, dosiahnuť a udržať
kvalitu produktu a služby.
Riadenie projektu
Študenti by mali dokázať opísať a aplikovať základné techniky manažmentu projektu
na viacerých projektoch.
Pri skúške by študenti mali vedieť:
(d)
vysvetliť základné charakteristiky projektu, vrátane opísania rôznych etáp,
ktorými projekt prechádza;
(e)

opísať zásady účinného manažmentu projektu;

(f)

aplikovať konkrétne techniky manažmentu projektu na daný scenár.

Manažment financií
Študenti by mali vedieť vysvetliť úlohu a funkciu manažmentu financií a aplikovať
jeho základné techniky v kontexte organizácie.
Na skúške by študenti mali vedieť:
(g)
vysvetliť úlohu manažmentu financií v organizácii a regulačný a etický rámec
jeho pôsobenia;
(h)
opísať a vypočítať základné zložky prevádzkového kapitálu, opísať metódy
manažmentu každej zo zložiek pre optimalizáciu finančných tokov organizácie;
(i)

vysvetliť rôzne metódy manažmentu aktív a ako riadiť riziko.
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KĽÚČ K OTÁZKAM
Kľúče na nasledujúcich stranách majú za cieľ uľahčiť hľadanie v zozname otázok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16

17
18
19
20
21
22

1

Téma otázky

strana

Manažment výkonnosti
Meranie výkonnosti
Kvalita
Balanced Scorecard
Kvalita a zaručenie kvality
Benchmarking
Riadenie projektu – realizačná štúdia
Riadenie projektu - siete
Riadenie projektu - siete
Riadenie projektu - siete
Manažment prevádzkového kapitálu:
Economic Order Quantity Ekonomický
prístup k modelovaniu veľkosti
objednávky alebo veľkosť objednávky na
základe ekonomickej efektívnosti
Manažment hotovosti
Dlžníci, veritelia a financie
Bilancie hotovosti, Ekonomický prístup
k modelovaniu veľkosti objednávky alebo
veľkosť objednávky na základe
ekonomickej efektívnosti a Manažment
zásob
Ekonomický prístup k modelovaniu
veľkosti objednávky alebo veľkosť
objednávky na základe ekonomickej
efektívnosti a hotovosť
Prognóza cash-flow
Správa majetku
Financovanie projektov s využitím PFI
Manažment finančných operácií
Manažment zásob
Manažment úverov a investícií

5
5
6
6
7
8-10
10
11
12-13
14
15-16
17

Odpovedať po
skončení
kapitoly:
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
4
5

17
18
19-20

4
6,7
5, 8

21

5, 8

22-23
23
24
25
25
25

8
9
9
10
11
12

Návrh
odpovede
na str.:

57
58-59
60-61
62
63
64

MERANIE VÝKONNOSTI

Organizácie verejného sektora čoraz väčšmi zaujíma hodnotenie výkonnosti a to tak
v dôsledku ich vnútorného rozvoja, ako aj kvôli vonkajším tlakom na zlepšenie
manažmentu výkonnosti. V tomto trende sú kľúčovým prvom ukazovatele výkonnosti.
Zadanie
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(a)
Vysvetlite, čo sa rozumie pod pojmom „ukazovateľ výkonnosti“ a „ukazovateľ –
indikátor výkonnosti“. Na ilustráciu vášho výkladu uveďte príklady z verejného
sektora.
(4)
(b)
Aký majú vzťah tieto koncepcie k splneniu princípu „value for money“ (hodnota
za peniaze, t.j. získanie primeranej hodnoty za vynaložené prostriedky) - efektívneho
vynakladania verejných prostriedkov vo verejnom sektore? K akému konfliktu môže
dôjsť v organizácii pri sledovaní zásady hodnota za peniaze?
(8)
(c)
Aké „varovanie“ by bolo potrebné vo vzťahu k použitiu mier výkonnosti
a ukazovateľov sledovania hodnoty za peniaze?
(3)
(15)
2
MERANIE VÝKONNOSTI
Organizácie verejného sektora vypracúvajú systém merania výkonnosti pre potreby
interného manažmentu ako aj preto, že ich vyžadujú externé predpisy.
Zadanie
(a)
Uveďte štyri výhody, ktoré prináša meranie výkonnosti pre vnútorný
manažment.
(4)
(b)
Opíšte výhody a potenciálne problémy spojené s bežnou praxou vyjadrenia
výkonnosti oproti externe požadovaným ukazovateľom zostaveným do tabuľky.
(6)
(c)
Ako prekoná verejný sektor obecný problém pri meraní výkonnosti, ktorým je,
že skutočne dôležité aspekty výkonnosti nie sú merateľné?
(4)
(d)
Jedným z kľúčových prvkov systému merania výkonnosti je identifikácia
zainteresovaných subjektov organizácie. Označte štyri skupiny vám známych
zainteresovaných účastníkov organizácie, uveďte kde dochádza ku konfliktu ich
záujmov a stručne aj to, ako tieto konflikty možno vyriešiť.
(6)
(20)
3

KVALITA

Manažment kvality v organizáciách verejných služieb sa stáva čoraz dôležitejším
a organizácie vo zvýšenej miere prijímajú „modely kvality“ v snahe dosahovať
neustále skvalitňovanie svojich výkonov.
Zadanie
(a)
Vysvetlite, ako by organizácie verejného sektora typicky definovali kvalitu
a rozoberte aké obmedzenia alebo kvalifikácie treba aplikovať v uvedenej definícii
aspoň v niektorých aktivitách verejného sektora?
(5)
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(b)
Vysvetlite, ako systém zabezpečovania kvality môže prispieť k snahe
organizácie po dosahovaní kvality a vymenujte hlavné výhody a nevýhody
implementácie takéhoto systému.
(7)
(c)
Identifikujte hlavné zložky manažmentu kvality TQM.
(3)
(15)
4

BALANCED SCORECARD

Zadanie
(a)
Vymenujte rôzne dimenzie Kaplanovho a Nortonovho balanced scorecard,
opíšte oblasti v každej, v ktorej Kaplan a Norton odporúčajú vypracovanie
ukazovateľov výkonnosti.
(8)
(b)
Aké výhody vyplývajú z používania balanced scorecard pre meranie
výkonnosti?
(7)
(15)
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5

KVALITA A ZARUČENIE KVALITY

Viac ako 44 tisíc organizácií vo Veľkej Británii sú registrované DTI so zárukou kvality
podľa ISO 9000, ale akreditácia záruky kvality je záhadou. Na jednej strane niektorí
ľudia zdôrazňujú jej klady, na druhej strane ju niektorí iní označujú za bezcennú.
Predstavte si, že ste mzdovým referentom miestneho orgánu verejnej správy.
Podávate správu finančnému riaditeľovi. Zodpovedáte za 12 pracovníkov (3 vedúcich
a 9 pracovníkov) a pripravujete toto oddelenie na konkurenciu. Konkurencia je
vážnou hrozbou, pretože viacerí operátori zo súkromného sektora ponúkajú
komplexné finančné služby. Ak je interná ponuka úspešná, oznámite to riaditeľovi
kontraktačných služieb.
Práve ste boli na seminári o ISO 9000 a žiadosť o akreditáciu by mala byť súčasťou
príprav oddelenia.
Zadanie
Po absolvovaní seminára vás finančný riaditeľ požiadal o vypracovanie správy,
v ktorej máte:
(a)
predložiť a zdôvodniť argumenty za a argumenty proti žiadosti o akreditáciu
o ISO 9000 pre mzdové oddelenie.
(13)
(b)
opísať ako by ste riadili projekt implementácie systémov, vyžadovaných ISO
9000 a v žiadosti o akreditáciu.
(7)
(20)
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6

BENCHMARKING

Dňa 1. júla 1999 sa stretli účtovníci Juhovýchodných univerzít vo Veľkej Británii
a rozhodli sa, že vytvoria Benchmarkingovú skupinu juhovýchodných univerzít (–
South East Universities Benchmarking Group SEBG). Jej cieľom bola výmena
finančných informácií a ukazovateľov výkonnosti za účelom vzájomného poučenia
a v konečnom dôsledku aj zlepšenia finančnej výkonnosti uvedených univerzít.
Členmi SEBG boli predstavitelia starých a nových univerzít, niektoré z nich sídlili
v Londýne a ostatné boli aj zo vzdialenejších oblastí. V skupine bolo zastúpených
osem univerzít.
Bolo to prvé zasadanie skupiny a tak sa dohodli na využití informácií o finančných
službách ako pilotnej skúšky hodnoty benchmarkingu. Dohodli sa, že každý člen
pripraví maticu nákladov podľa nasledujúceho rozpisu.
Finančné služby v rozpočte 1999/2000
Aktivita

FINANČNÝ ODBOR
Pracovníci Osobné Iné
FTE
náklady náklady

Pracovníci
FTE

FAKULTY
Osobné
náklady

Iné
náklady

Ústredný finančný
manažment
Finančné účtovníctvo
Pokladnica
Dôchodky
Mzdy
Účty predaja
Účty nákupov
Manažment účtovníctva
Výskumné granty
Finančné systémy
Nákladové faktory
Obrat univerzity (v tis. £)
Školné poplatky a granty
Výskum
Iné
Pracovníci na plný úväzok – akademici
Počty študentov. (FTE) plný úväzok
čiastočný úväzok
zahraniční
Počet rozpočtových stredísk
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Údaje boli dodané a zoradené takto
Náklady
služieb
Ústredný
finančný
manažment
Finančné
účtovníctvo
Pokladnica
Dôchodky
Mzdy
Účtovanie
predaja
Účtovanie
nákupu
Manažment
účtovníctva
Granty na
výskum
Finančné
systémy

univerzita
Queens Southend
£
£

Stevenage
£

120000

North
Downs
£
151621

243000

Albert
Square
£
249600

The
Fens
£
684000

198000

477000

211427

94000

126422

74000

248000

64236

21000

98400

75600

41000
27000
94000
56000

72329
69689
174621
49364

61000
94000
52000

79600
53400
241200
89200

44723
17624
50718
141621

81000
39000
68000

54600
94200
76000

36100
25400
101200
49100

56000

51221

56100

142600

164389

68000

80200

29400

47000

148624

321000

211700

92490

89000

141100

47200

274000

51348

30200

284200

4910

-

21400

44400

210000

56424

32900

51700

5123

-

24900

48000

Chelsea
£

Nákladové faktory
Obrat univerzity
v tis. £
Školné a granty
Výskum
Iné
Prac.na plný
úväzok (FTE)
Akademici/ výskum
Pomocný pers.
Poč.študentov(FTE)
Plný úväzok
Čiastoč.úväzok
Zahraniční
Počet rozpočtových
stredísk

Eastend
£

65200

63000

82100

171000

62200

41000

53400

68200

34100
26100
5000
2060

36400
16200
10400
1950

54800
8200
19100
2820

68400
71400
31200
5210

46400
2800
13000
2420

38400
700
1900
1520

34600
4400
14400
1840

31400
24400
12400
1940

1320
740
9740
73%
12%
15%
6

1150
800
15210
84%
4%
12%
24

1200
1620
8140
61%
30%
9%
82

2740
2470
18721
74%
6%
20%
12

1080
1340
10400
58%
32%
10%
18

680
840
9871
54%
38%
8%
15

900
940
12720
56%
40%
4%
82

1060
880
10841
86%
6%
8%
18
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Zadanie
(a)
Rozoberte aké problémy by mohla mať skupina s použitím údajov za účelom
porovnávania výkonnosti. Treba uviesť číselné údaje, prípadne výpočty s potrebnými
údajmi.
(10)
(b)
Skupina chce použiť údaje za základ benchmarkingu. Benchmarking možno
použiť mnohými spôsobmi a do rôzneho stupňa detailov. Požadujeme od vás:
(i) všeobecnú definíciu benchmarkingu,

(2)

(ii) definujte a stručne vysvetlite rôzne úrovne detailov, podľa ktorých
organizácia môže porovnávať na základe použitia benchmarkingu,

(6)

(iii) na základe uvedenej analýzy navrhnite ako by sa dali využiť tieto údaje
v scenári.
(2)

7

(20)
RIADENIE PROJEKTU: REALIZAČNÁ ŠTÚDIA

Cieľom realizačnej štúdie je uskutočniť predbežný prieskum, ktorý by mal pomôcť pri
rozhodovaní, či v projekte treba pokračovať a ak áno, ako má ísť ďalej.
Aby sa ušetrilo na nákladoch za kompletné hodnotenie, organizácie verejného
sektora často robia realizačné štúdie pred kompletnejším skúmaním.
(a)

Aké sú hlavné prvky realizačnej štúdie?

(b)

Čo sa podľa vášho názoru z realizačnej štúdie dá zistiť?
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RIADENIE PROJEKTU: SIETE - NETWORKS

O vašom projekte sú tieto informácie:
Aktivita

Vzťahy

A
B
C
D
E
F
G
H
I

C
A
E
DE
B
E

Trvanie
(dni)
2
1
1
3
2
2
1
5
5

Zdroje
(ľudia)
2
1
1
2
2
2
2
1
1

(a)
Pripravte sieť projektu a stanovte minimálny čas jeho dokončenia, za
predpokladu, že zdroje nebudú obmedzené.
(b)
Pripravte kapacitný diagram, ktorý ukáže potrebný počet pracovníkov pre
každý deň projektu, za predpokladu, že všetky činnosti sa začnú akonáhle je na to
možnosť.
(c)
Zistilo sa, že na prvých päť dní po začiatku projektu budú denne k dispozícii
len traja pracovníci. Zrevidujte kapacitný graf podľa tohto a zistite, či sa projekt
napriek tomu dá dokončiť v čase predpokladanom v bode (a).
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RIADENIE PROJEKTU SIETE - NETWORKS

Trust NHS dostal pridelené fondy s cieľom vypracovať pilotný projekt nového
systému počítačovej evidencie chorobopisov pacientov v jednej z menších
nemocníc.
Projekt sa musí dokončiť v čase, ktorý je špecifikovaný na 80 týždňov, aby sa dal
posúdiť, či spĺňa požiadavky ministerstva zdravotníctva. Tento údaj je pevný.
Rozpočet na projekt je tiež stanovený a celková suma vo výške 100 000 £ bola už
pridelená. Stanovili, že táto suma sa nesmie prekročiť a že prekročenie pôjde na
ťarchu trustu.
Počiatočný plán projektu bol urobený a zistili sa hlavné činnosti, ktoré sa musia
urobiť a boli urobené ich sekvencie. Odhadli sa aj náklady na tieto činnosti a všetky
informácie sú zhrnuté do tejto tabuľky:
Aktivita

Predchádzajúca
aktivita

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

–
A
A
B
D
C
E
FG
H
H
J
IK

Normálne
trvanie
(týždne)
5
4
22
3
3
20
18
10
15
8
10
9

Náklady
£
5 000
2 000
10 000
1 000
1 000
22 000
8 000
5 000
12 000
2 000
10 000
14 000

Väčšina prác sa realizuje domácimi prostriedkami, za istej pomoci externých
konzultantov.
Ďalšiu externú konzultačnú pomoc možno obstarať, ktorá by skrátila čas potrebný na
niektoré činnosti. Zmena v špecifikácii projektu umožní aj nákup alternatívneho
softvéru, čo by znížilo čas potrebný na jeho vývoj v súvislosti s Aktivitou F.
Potenciálne zmeny sú tieto:
(i)
Aktivitu F možno zredukovať o osem týždňov, pri nákladoch zvýšených o 14
000 £.
(ii)
Aktivity B, D a I možno skrátiť každú o jeden alebo dva týždne, pri zvýšení
nákladov o 2 000 £ na týždeň.
(iii)
Aktivitu K možno skrátiť od jedného do piatich týždňov, za zvýšených
týždenných nákladov o 2 000 £.
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Ste účtovník vo finančnom a informačnom riaditeľstve trustu a boli ste poverený
funkciou manažéra projektu.
Zadanie
Posúdiť pôvodné časové a nákladové odhady v zmysle obmedzení projektu,
vyhodnotiť tieto možnosti a predložiť príslušné závery a odporúčania.

10

RIADENIE PROJEKTU: SIETE

Rushmore University v prestávke medzi semestrami prestavuje jednu z hlavných
posluchární.
Harmonogram prestavby je nasledujúci:
Aktivita

Predchádzajúca Trvanie (dni)
aktivita

Možné
skrátenie (dni)

A
B
C
D
E
F
G
H
I

–
–
–
B
H
A
C
A
EFDG

1
1
2
1
1
–
–
–
1

3
2
6
2
2
1
1
1
2

Denné
náklady na
skrátenie (£)
200
100
300
50
70
–
–
–
500

Pevné náklady prestavby predstavujú 8 000 £ a variabilné náklady na deň sú 150 £.
Rozpočet na celý projekt je 9 000 £a práce musia byť dokončené za sedem dní, inak
dôjde k narušeniu rozvrhu poslucháčov na začiatku nového semestra.
Zadanie
(a)
Vyhotovte sieťový diagram projektu.

(6)

(b)
Vypočítajte celkový potrebný čas na projekt, celkové náklady a kritickú cestu.
Analyzujte vaše závery a vypracujte potrebné návrhy.
(6)
(c)
Pre aký druh projektu bude potrebná sieťová analýza a aký je jej význam
z hľadiska pomoci manažérovi projektu.
(8)
(20)
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MANAŽMENT FINANČNÝCH OPERÁCIÍ: MANAŽMENT PREVÁDZKOVÉHO
KAPITÁLU
Sharpbuck Enterprises Ltd. vznikla pred asi troma rokmi a mala vyrábať kožené
puzdrá a držiaky pre mobilné telefóny. Keďže došlo k nárastu počtu mobilných
telefónov, zvýšili sa aj aktivity Sharpbuck a ich obrat počas minulého finančného roka
dosiahol vyše 2 mil. £.
Celkovú kontrolu, aj bežné riadenie Sharpbucku robia jeho dvaja zakladatelia Nigel
Montgomery a Claud Woosnam. Nigel sa viac orientuje na predaj a marketing, veľa
cestuje v súvislosti s presviedčaním nových predajcov o vytvorení skladových zásob
ich výrobkov, v snahe prenikať na nové trhy a celkove sa snaží o rýchly rozvoj
podniku. Claud je oficiálne manažérom výroby a zaoberá sa spracovaním kože,
navrhovaním nových výrobkov a výrobným procesom.
Treba povedať, že doteraz sa veľký dôraz kládol na výrobu a marketing a menej
pozornosti sa venovalo finančnej kontrole, otázkam finančného systému
a finančného manažmentu. Napriek tomu bol rozvoj podniku rýchly a relatívne
úspešný, s predpokladaným ziskom v ďalších niekoľkých rokoch dosahujúcim 250
000 £.
Napriek rýchlemu a úspešnému rozvoju Nigel a Claud mali isté skryté pochybnosti
o finančnom manažmente Sharpbucku a pred niekoľkými týždňami pozvali známu
konzultantku v otázkach manažmentu, barónku Joan Harvey-Jonesovú na návštevu
Sharpbucku.
Joan si prešla prevádzky a porozprávala sa s pracovníkmi, aj s dvoma zakladateľmi.
Nanešťastie ju odvolali v naliehavej záležitosti a preto Nigelovi a Claudovi dala iba
niekoľko zbežných poznámok zo svojho bloku.
Joanin poznámkový blok obsahoval tieto postrehy:
Obavy z príliš rýchleho rozvoja?
Prevádzkový kapitál?
Starosti s likviditou?
Limity na platby šekom – Claud stále oficiálne myslí, (že postačí) 100 000 £.
Vyzerá, že sa nikto nestará o vymáhanie pohľadávok.
Asi majú príliš veľké zásoby.
Systém platenia?
Vyžiadať si súvahu (pripojená v prílohe)
Investičné zásady pre prebytky P&L?
Nigel vyhľadal finančných konzultantov Wallisona a Tellisa a požiadal ich o radu. Vy
ste konzultant, ktorého požiadali o vypracovanie správy pre Sharpbuck Enterprises.
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Sharpbuck Enterprises Ltd – súvaha k 31. marcu 1999
Fixné aktíva
Zariadenia
Motorové vozidlá
Prenajatá
nehnuteľnosť
mínus: amortizácia

1999
£
275 000
69 000
55 000

1998
£
125 000
53 000
55 000

£

399 000
(82 000)

233 000
(41 000)
317 000

Bežné aktíva
Zásoby a WIP
Pohľadávky
Hotovosť
mínus: veritelia < 1 rok
Obchodní veritelia
Iní veritelia
Splátkové nákupy
Krátkodobé nájmy
Prečerpanie

192 000

97 000
198 200
7 600
302 800

45 100
123 000
4 200
172 300

(65 000)
(26 500)
(29 500)
(48 000)
(142 000)
(311 000)

(51 000)
(22 000)
(15 600)
(24 000)
(46 200)
(158 800)

Čisté bežné aktíva
Mínus:
Veritelia > 1 rok
Prenájmy
Kapitál a rezervy
Akciový kapitál
Účet ziskov a strát

£

(8 200)
308 800

13 500
205 500

(50 000)
258 800

(6 000)
199 500

100 000
158 800
258 800

100 000
99 500
199 500

Zadanie
Máte pripraviť správu pre Sharpbuck Enterprises, v ktorej:
(i)

bude uvedená likvidita organizácie

(11)

(ii)

rozoberiete manažment prevádzkového kapitálu Sharpbuck Enterprises
(9)

(iii)

odporučíte zlepšenia finančného manažmentu organizácie

(5)

(25)
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EKONOMICKÝ PRÍSTUP K MODELOVANIU VEĽKOSTI OBJEDNÁVKY
(ECONOMIC ORDER QUANTITY EOQ)
Obchodník Spicy Ltd týždenne predáva 400 bábik, 52 týždňov v roku. Firma
odhaduje ročné skladovacie náklady na jednu bábiku vo výške 5,60 £.
Dodávka bábiky od firmy Snob Ltd trvá 5 týždňov. Snob Ltd účtuje náklady na
spracovanie objednávky stabilných 110 £ za každú, bez ohľadu na jej veľkosť. Cena
jednej bábiky je 34 £.
Nový dodávateľ Red Ltd ponúkol dodávať firma Spicy Ltd bábiky za cenu 33,50 £ za
kus. Red Ltd účtuje pevné náklady na spracovanie objednávky 300 £ a ponúka
vybavenie dodávky za jeden týždeň. Spicy Ltd odhaduje, že ak zmení dodávateľa,
ročné skladovacie náklady na jednu bábiku sa znížia na 1,95 £.
Zadanie
Poraďte Spicy Ltd, či majú zmeniť dodávateľa. Zdôraznite výhody a nevýhody
výsledkov vášho výpočtu a pripojte komentár, čo by ešte Spicy Ltd mala vziať do
úvahy.
13

MANAŽMENT HOTOVOSTI

Organizácie verejného sektora majú často veľké hotovosti a musia zvažovať koľko si
ponechať a koľko by mali investovať. Model Miller-Orrov je modelom manažmentu
hotovosti, ktorý udáva výšku odporúčanej ponechanej hotovosti.
Zadanie
Opíšte, ako Miller-Orrov model funguje pri odporúčaní rozhodnutí o výške
zachovanej (ponechanej) hotovostnej bilancie.
Sformulujte rozhodnutie s použitím Miller-Orrovho modelu, ak organizácie
identifikovala hotovostnú bilanciu vo výške 1 000 £, štandardnú odchýlku denného
cash-flow ako 1 500 £ za deň, náklady na prevody z predaja a nákupu cenných
papierov na 30 £, pri úroku 0,022%.
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DLŽNÍCI, VERITELIA A HOTOVOSŤ

Ročný príjem trustu nemocnice Barshire vo výške 25 mil. £ od súkromných
pacientov, je rovnomerne rozdelený na celý rok. Detaily o účtovaných poplatkoch sa
posielajú denne z každého oddelenie nemocnice do finančnej kancelárie, kde sa
pripravujú faktúry. V dôsledku doručovania pošty dochádza k sklzu vo vybavovaní
faktúr. Kvôli týmto sklzom faktúry nie sú pohotovo dodané a zo skúsenosti vyplynulo
toto:
Počet dní sklzu
3
4
5
6
7

% týždenných poplatkov z dôvodu
sklzu
23
10
36
19
12

Zistilo sa aj to, že dlžníkom splatenie trvá v priemere 30 dní od odoslania faktúry.
Aby sa situácia zlepšila, navrhlo sa zosieťovanie osobných počítačov, aby sa
dosiahol stav, že faktúry budú odoslané v deň prepustenia pacienta, najneskôr však
na druhý deň. Zrevidované sklzy fakturácie budú takéto:
Počet dní sklzu
0
1
2

% týždenných poplatkov z dôvodu
sklzu
40
50
10

Predpokladá sa, že zlepšenie splácania dlhov zníži ich dobu na 25 dní.
Cieľom Trustu je znížiť náklady na financovanie o 10% ročne. Ide o príležitostné
náklady. (Poznámka: pre jednoduchosť predpokladajme iba jednoduché úročenie.)
Zadanie
(i)

Stanovte denné náklady na prenájom počítačov
(a) len na urýchlenie fakturácie
(5)
(b) na urýchlenie fakturácie a krátenie sklzu v platbách z 30 na 25 dní.
(5)

(ii)
Identifikujte spôsoby kontaktovania bánk organizáciami pre zlepšenie cashflow .
(5)
(iii)
Často sa navrhuje predaj pohľadávok, aby organizácie získali financie.
Premyslite si úlohu predaja pohľadávok, s prihliadnutím na možné riešenia.
(10)
(25)
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MANAŽMENT FINANČNˇYCH OPERÁCIÍ: HOTOVOSTNÁ BILANCIA,
OBJEM OBJEDNÁVKY (ECONOMIC ORDER QUANTITY EOQ) A MANAŽMENT
ZÁSOB
Ste finančným manažérom v nemocnici. V utorok 1. júna 1999 ráno je vaša
hotovostná bilancia takáto:
Bežný účet:
35 000 £
Účet hlavnej pokladne: 2 250 000 £
Nasledujúce informácie sa vzťahujú na budúci mesiac.
Platby
Veritelia sa hlásia 3. a 17. júna. Priemerné dlhy na jeden z týchto dní dosahujú 4 mil.
£ a všetky platby dodávateľom sa realizujú cez bankové účty prostredníctvom BACS.
Kontrolór platieb vám dodal na schválenie údaje o platbách na 3. júna. Celková
hodnota platieb dosahuje 4,6 mil. £ a zahrňuje:
(i)

blokové platby za služby ABC Trustu, 850 000 £, splatné 15. júna 1999.

(ii)
faktúra NHS Supplies vo výške 500 035 £ (50 tis. položiek á 10 £ + doprava
35 £). Dátum faktúry: 3. máj 1999.
(iii)
XYZ Builders 1,5 mil. £ za práce na novej sále. Splatnosť podľa kontraktu 10.
júna 1999.
Mzdy: 25 000 £ týždenne, splatné v piatok cez BACS.
Platy: 6,5 mil. £ splatné cez BACS 30. júna 1999.
Príjmy
Príjmy z blokových služieb: 9 mil. £, splatné 15. júna 1999. (Predpokladá sa príjem
80% na deň splatnosti, zvyšných 20% rovnomerne v období od 7. – 25. júna.)
Iné príjmy: 100 000 £/týždeň
Podľa analýzy dlhovej služby je stav takýto:
0 – 30 dní
600 000 £
31 – 60 dní 850 000 £
61 – 90 dní 750 000 £
90 a viac dní 75 000 £
Investície
Splatnosť investícií v júni:
1,5 mil. £ 10. júna 1999 (investícia na 90 dní po 6%)
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2,5 mil. £ 30. júna 1999 (investované na 60 dní na 57/8%)
Zadanie
(a)
Vypočítajte predpokladaný stav financií na konci každého júnového týždňa
a 30. júna 1999.
(8)
(b)

Okomentujte stav financií a navrhnite ako by sa situácia dala zlepšiť.
(5)

(c)
Vypočítajte EOQ a počet objednávok za rok pre položku z faktúry NHS
Supplies. Manažér dodávok vám povedal, že ročná potreba je 100 tis. kusov
a skladovacie náklady sú 0,50 £/kus ročne.
(5)
(d)
Vysvetlite pojem „bez zásob“. Upozornite na finančné a nefinančné výhody
systému bez skladových zásob a zvážte riziká s tým spojené pre organizácie
verejného sektora.
(7)
(25)
16
OBJEM OBJEDNÁVOK ((ECONOMIC ORDER QUANTITY EOQ)
A HOTOVOSŤ
Bytové združenie Homer nedávno uzavrelo so Springfield Bank plc kontrakt na
poskytovanie bankových služieb počas nasledujúcich troch rokov. Súčasťou
kontraktu je aj tlač a dodávka šekových formulárov pre združenie za dohodnutú
cenu. Kontrakt nepovoľuje požívanie alternatívnych dodávateľov, pretože (šeky)
musia z bezpečnostných dôvodov vyhovovať systému banky.
Náklady na jeden šek sa stanovili na 0,25 £. Banka však oznámila, že cena sa môže
znížiť pri hromadnom nákupe šekov. Ak združenie nakúpi šeky v 1000 ks dávkach,
cena jedného klesne na 0,235 £.
Bytové združenie Homer zistilo, že bude mesačne potrebovať 5 500 šekov.
Springfield Bank požaduje štyri dni na dodávku odo dňa objednávky.
Náklady na jednu objednávku sa stanovili na 4 £ náklady na skladovanie na 1 £
ročne.
Zadanie
Pripravte situačnú správu pre vedúceho. Treba do nej zahrnúť:
(a)
výpočet ekonomického prístupu k modelovaniu veľkosti objednávky (EOQ),
počet potrebných ročných objednávok a celkové náklady na skladovanie,
objednávanie a nákup šekov za jeden rok;
(5)
(b)
radu, či akceptovať zľavu na hromadnú dodávku, s prihliadnutím na finančné
a nefinančné okolnosti;
(8)
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(c)
posúdenie dopadu toho, že požiadavky na šeky nebudú stále. Treba
identifikovať a stručne vysvetliť dva alternatívne modely, ktoré sa dajú použiť
v prípade, že potreby nebudú konštantné;
(6)
(d)
posúdenie metód platenia, ktoré by sa dali alternatívne použiť k platbám
šekmi, s uvedením výhod a nevýhod.
(6)
(25)
17

MANAŽMENT AKTÍV / CASH-FLOW FORECASTS

Nedávno ste boli prijatý do zamestnania ako účtovník v stavebnej firme D Moyes
Plc., v ktorej momentálne došlo k výraznému poklesu aktivít. Rozpočet firmy na
budúci rok naznačuje v priebehu roka zhoršenie finančnej situácie, ktorá má
kulminovať možným deficitom na konci roka.
Znepokojuje vás účinnosť finančnej kontroly v podniku, osobitne vzhľadom na
sústavne nedostatočné finančné prostriedky na prevádzku firmy. Váš bezprostredne
nariadený vedúci (líniový manažér) vás preto požiadal, aby ste vypracovali systém
pokladničného rozpočtu organizácie.
Vzhľadom na to, že pokladničný rozpočet sa môže čerpať na obdobie apríl až
september budúceho roka, k dispozícii sú tieto informácie o možných transakciách:
Nákupy za
hotové (£)
Január
400
Február
400
Marec
500
Apríl
600
Máj
200
Jún
700
Júl
300
August
500
September 400

Nákupy na
úver (£)
8 000
7 000
7 500
8 000
9 000
10 500
10 000
11 000
11 000

Predaj za
hotové (£)
350
700
1 000
1 400
800
500
700
1 000
1 100

Predaj na úver
(£)
6 000
9 000
8 000
8 000
9 000
8 500
8 000
9 000
8 000

K dispozícii boli aj ďalšie informácie:
1.
Mesačné mzdy predstavujú momentálne 2 000 £, vyplácajú sa za uplynulý
mesiac. Vzhľadom na odchod do penzie k 30. aprílu sa ušetrí ¼ tejto sumy.
Nie je pravdepodobné, že by sa hľadala trvalá náhrada, avšak isté dočasné
práce budú potrebné, v odhadovanej cene 200 £ mesačne, vyplácanej pozadu. Tieto
práce budú potrebné hneď po odchode do dôchodku.
2.
Pevné režijné náklady firmy sú rozpočtované vo výške 1 200 £ mesačne.
Zahrnuté sú aj ročné náklady na odpisy v hodnote 2 400 £. Splatné sú za uplynulý
mesiac.
3.
Predaj a administratívne náklady dosahujú mesačne 5% celkovej hodnoty
predaja za mesiac. Splatné sú po realizácii predaja.
4.
Veriteľom sa bežne platí jeden mesiac po dodávke tovaru.
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5.
Dlžníci bežne platia nasledovne: 40% v mesiaci predaja, 50% mesiac po
predaji a 10% v nasledujúcom mesiaci.
6.

Pokladničná uzávierka k 31. marcu sa predpokladá vo výške 6 000 £.

Od vás sa požaduje:
a)
pripraviť pokladničný rozpočet na 6-mesačné obdobie od apríla do septembra
vrátane, s jasným uvedením mesačnej finančnej situácie.
(15 známok)
b)
Komentujte finančnú situáciu firmy, s návrhom pre vedenie ako treba reagovať
na vzniknutú situáciu.
(5 známok)
(Celkom 20 známok)

18 MANAŽMENT AKTÍV
Identifikujte štyri riziká, s ktorými sa organizácie verejnej správy stretávajú a ktoré
môžu ovplyvniť efektívne fungovanie ich aktív. Využite ako návod túto štruktúru:
identifikovanie rizika, analýzu rizika a kvalifikovanie rizika, popis ako môžu
organizácie verejnej správy vyhodnotiť profil rizika. Tam kde je to relevantné doplňte
odpovede príkladmi.
(8)
(b)
Ak máte riziká identifikované, analyzované a kvantifikované, ako by ich mala
organizácia verejnej správy manažovať. Identifikujte a stručne popíšte oblasti, ktoré
pri rozhodnutiach súvisiacich s riadením rizika môžu vzniknúť.
(3)
(c)
Prečo by si mali organizácie verejnej správy viesť evidenciu poistných
udalostí? Identifikujte, prečo je kontrola potenciálnych strát pomerne dôležitou
úlohou manažmentu organizácie verejnej služby v porovnaní s organizáciami
v súkromnom sektore.
(3)
(d)
Čo sa myslí pod termínom - konceptom ‘samopoistenie’? Identifikujte tri
výhody a tri potenciálne problémy v organizácii, ktorá prístup samopoistenia prijala?
(3)
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19

RIADENIE PROJEKTU: FINANCOVANIE A RIADENIE PROJEKTU

V dôsledku demografických trendov sa miestny školský orgán (Local Education
Authority LEA) rozhodol zatvoriť dve školy druhého stupňa a nahradiť ich
novopostavenou školou. Ešte však nebolo prijaté rozhodnutie o spôsobe
financovania. Existujú dve možnosti:
Jednou je kapitálová schéma financovaná LEA s podporou ústrednej vlády.
Druhou je súkromné financovanie na základe Súkromnej finančnej iniciatívy (Private
Finance Initiative PFI), kde konzorcium zo súkromného sektora vypracuje projekt,
postaví, bude financovať a prevádzkovať školské budovy (avšak nie pedagogické
aktivity v nich).
Ste účtovníkom finančného riaditeľstva LEA a požiadali vás o to, aby ste informovali
riaditeľa školského odboru LEA o tom, ako tieto dve možnosti budú vplývať na
riadenie projektu.
Zadanie
Pripravte stručné poznámky pre riaditeľa školského odboru LEA s dôrazom na to,
ako sa budú projekty líšiť pri obidvoch metódach financovania.
(12)

20 MANAŽMENT FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
Pracujete v oddelení finančných operácií v organizácii miestnej samosprávy.
Primátor má záujem o skvalitnenie riadenia a chce pripraviť etický kódex platný pre
celú organizáciu.
Zadanie
Pripravte stručné poznámky s vysvetlením
čo všetko zahŕňa manažment finančných operácií
prečo vaše oddelenie prijalo kódex praxe CIPFA pre manažment finančných
operácií (CIPFA’s Code of Practice for Treasury Managers) a
ako sa môže stať súčasťou kódexu celej organizácie. (15)

21 DLHOVÝ MANAŽMENT
Financovanie dlhom je hlavným zdrojom dlhodobého financovania vo verejnom
sektore. Dlhový manažment je preto dôležitým prvkom celkového manažmentu
finančných operácií.
Zadanie
Popíšte hlavné faktory, ktoré musí manažér finančných operácií brať do úvahy pri
rozhodovaní o dlhodobej pôžičke.
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Často treba rozhodnutia z minulosti revidovať v rôznych intervaloch, predovšetkým v
súvislosti s internými alebo externými zmenami organizácie. Poznáme to pod
termínom reštrukturalizácia úveru.
Zadanie
Popíšte tak kapitálové ako aj príjmové vplyvy reštrukturalizácie vrátane objasnenia
termínov ‘prémie’ a ‘zľavy’.
22 MANAŽMENT ÚVEROV A INVESTÍCIÍ
Pracujete ako konzultant pre veľkú organizáciu verejnej správy, ktorá len nedávno
dostala status samosprávy s právom voľne investovať a požičiavať si podľa
vlastného uváženia.
Pre potrebu informovania manažmentu ste boli požiadaný pripraviť správu
o faktoroch, ktoré treba zvážiť pri hodnotení možností finančných investícií.
Zadanie
Zostavte správu, v ktorej identifikujete a popíšete faktory, ktoré by sa mali zvážiť ešte
pred dlhodobou investíciou tejto organizácie.

ODPOVEDE
ODPOVEĎ NA 1. OTÁZKU
(a)
Vysvetlenie pojmov „ukazovateľ výkonnosti“ a „ukazovateľ – indikátor
výkonnosti“. Vhodné odpovede by mohli byť tieto:
Ukazovateľ výkonnosti je priamou kvantifikáciou výstupov alebo niektorých aspektov
výkonnosti.
(1)
Ukazovateľ – indikátor výkonnosti poskytuje niektoré informácie o výstupe alebo
výkonnosti v dimenziách, ktoré nie sú priamo merateľné, hovorí sa im tiež nepriame
ukazovatele.
(1)
Príklady z verejného sektory by mohli byť tieto:
(1)
Ukazovateľ výkonnosti: ročné náklady na pranie v nemocnici NHS
(1)
Ukazovateľ – indikátor výkonnosti: počet sťažností pacientov ako indikátor
spokojnosti pacientov.
(1)
(4)
(b)
Hodnota za peniaze (value for money) sa týka sledovania hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti.
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Hospodárnosťou sa vo všeobecnosti rozumie rozsah minimalizácie nákladov na
vstup pri udržaní kvality.
(1)
Efektívnosť sa týka pomeru vstupov k výstupom.

(1)

Účinnosťou sa všeobecne označuje rozsah, v akom sa dajú dosiahnuť ciele a to
z hľadiska kvality aj výsledku.
(1)
Používanie vhodných ukazovateľov a ukazovateľov – indikátorov (alebo nepriamych
ukazovateľov) je životne dôležité pre posúdenie faktu, či sa splnila zásada hodnota
za peniaze.
(1)
To je mimoriadne dôležité vo verejnom sektore, kde neexistuje miera zisku a verejné
prostriedky sú veľmi obmedzené.
(2)
Organizácie v snahe získať hodnotu za peniaze musia robiť kompromisy medzi
rôznymi faktormi. Napríklad vo vyššom vzdelávaní treba hľadať kompromis medzi
pomerom počtu študentov k počtu pracovníkov, oproti porovnaniu pomeru
hospodárnosti a kvality.
(2)
(8)
(c)
Varovanie by sa mohlo týkať stanovenia a použitia interných aj externých
ukazovateľov a ukazovateľov - indikátorov. Medzi ne patria:
Ukazovatele treba posudzovať v kontexte, v akom boli vybrané.
Treba zvažovať dosiahnuteľnosť cieľových potrieb.
Demotivačné pôsobenie na pracovníkov.
Hrozba neopodstatneného skracovania termínov.
Pri porovnávaní rôznych organizácií treba vyberať podobné, napríklad údaje môžu
byť skreslené v dôsledku spôsobu rozpisu režijných nákladov.
1 bod za každú odpoveď,
maximálne 3
(15)
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ODPOVEDE NA 2. OTÁZKU
(a)

Ktorákoľvek kombinácia štyroch z nasledujúcich odpovedí:

Monitorovanie dosiahnutia cieľov na všetkých úrovniach organizácie, napr.
v podnikateľských plánoch.
Pomoc pri meraní dosiahnutia plánovanej zmeny.
Zaručenie zodpovednosti za výkonnosť v organizácii.
Základ pre hodnotenie pracovníkov.
1 bod za správnu odpoveď, až do maxima (4)
(b)

Výhody

Možno použiť pre informovanie voličov, širokej verejnosti o výsledkoch jednotlivých
organizáciách alebo sektoroch.
Poslúži ako informácia pri rozhodovaní o výbere, napr. rodičia z údajov o školách.
Môže poslúžiť ako prostriedok na zvyšovanie štandardov a ako motivácia pre
organizácie posunúť sa vyššie v hodnotiacich tabuľkách.
Prostriedok, na základe ktorého vláda môže posúdiť výkonnosť organizácie, napr.
nedostatku škôl.
Potenciálne problémy:
Čísla môžu byť skreslené v dôsledku rôznej definície pojmov alebo metodiky zberu
informácií medzi organizáciami alebo po uplynutí istého času.
Neschopnosť porovnávať na základe tabuľky širšie okruhy otázok ovplyvňujúcich
výkonnosť, napr. dopad ekonomickej núdze na výsledky vo vzdelávaní.
Aplikovanie externých ukazovateľov môže skresliť orientáciu na dosiahnuté výsledky,
napr. vylúčenie problémových študentov zo školy preto, aby sa zlepšil známkový
priemer, teda výkonnostné výsledky.
Tabuľky zriedka vychádzajú z absolútnych štandardov a vždy v nich bude najvyššie
a najnižšie postavenie, ale treba mať aj predstavu o želateľnom štandarde
výkonnosti.
1 bod za správnu odpoveď, až do maxima (6)
(c) Bežný je prístup s použitím ukazovateľa výkonnosti, t.j. miera niečoho
merateľného a môže poslúžiť ako indikátor čohosi naozaj dôležitého, ale
nemerateľného, napr. výsledky školských testov ako miera kvality vyučovania.
Poznámka: Pri zmene úrovne napr. výsledkov testov ako možného indikátora zmien
kvality vyučovania, je dôležité skúmať aj iné dôvody zmeny dosiahnutých výsledkov.
(4)
(d)

Typickými zainteresovanými subjektmi miestnych orgánov sú:

pracovníci
volení predstavitelia
používatelia služieb - občania
vláda.
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K hlavným konfliktom môžu patriť konflikty vlády s jedným alebo všetkými ostatnými
úrovňami výdavkov miestnej správy (riešené na základe politickej moci); potom
medzi pracovníkmi a členmi (volenými predstaviteľmi) napr. o znižovaní počtu
zamestnancov v snahe o zvýšenie efektívnosti (takisto riešené na základe politickej
sily).
(6)
(20)
ODPOVEDE NA OTÁZKU Č. 3
(a)
Organizácie súkromného sektora obyčajne definujú kvalitu z hľadiska plnenia
požiadaviek zákazníka. V niektorých oblastiach verejných služieb to však platí s
istými obmedzeniami
Väčšia zodpovednosť voči širšiemu okruhu zainteresovaných subjektov vo verejných
službách.
Nejednoznačnosť definície zákazníka vo verejných službách, napr. rozdiel medzi
kupujúcim a používateľom.
Politická váha hodnotenia napr. pri definícii kvality niektorých služieb záleží od
relevantného prístupu.
Fenomén neochotných zákazníkov, napr. väzni môžu spochybniť existujúce
chápanie zákazníka.
(5)
(b)
Systém zaručenia kvality je riadne zdokumentovaný systém, ktorý sa snaží
zaručiť dôslednosť v kvalite výrobku alebo služby, napr. ISO 9000. V podstate si
takýto systém vyžaduje organizáciu, ktorá navrhne, zdokumentuje, preskúša
a externe posudzuje procesy a systémy.
(2)
Výhody
Zaručenie dôslednosti, osobitne dôležitej v organizáciách pôsobiacich na viacerých
miestach alebo s rôznou škálou výrobkov.
Akreditácia môže pomôcť marketingu alebo umožniť zaradenie na výberový zoznam.
Evidencia úspory nákladov, zníženie odpadov atď.
(3)
Nevýhody
Nadmerná administratíva/papierovanie/náklady
Nestačí na posúdenie kvality, je iba potvrdením dôslednosti (napr. model z roku
1994); môže to vyvolať sebauspokojenie.
(2)
(c)
Pokladá potreby zákazníka za primárne.
Uznáva, že všetky zložky a aspekty organizácie prispievajú ku kvalite
Uznáva interné partnerstvo zákazníka a dodávateľa
Usiluje sa trvalé zlepšovanie
Pokúša sa odstrániť plytvanie
Snaží sa o dosiahnutie širokej zainteresovanosti zamestnancov
(0,5 bodu za každé, maximálne 3)
(3)
(15)
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ODPOVEDE NA 4. OTÁZKU
(a)

Finančná perspektíva. Ukazovatele sa majú vytvoriť v rámci:

rastu výnosu a rast tržieb,
znižovania nákladov/zvyšovania produktivity,
využívania aktív/investičnej stratégie.

(2)

Zákaznícka perspektíva. Ukatovatele z oblasti:
podielu na trhu.
získavania a udržania zákazníkov,
spokojnostizákazníkov.
Perspektíva vnútropodnikového procesu. Kaplan a Norton odporučili tri podnikateľské
procesy:
inováciu,
prevádzku a
predajné služby.
(2)
Perspektíva učenia a rastu. Tri odporučené oblasti:
schopnosti zamestnanca,
kapacita informačného systému,
motivácia a iniciatíva zamestnanca.
(2)
(8)
(b)
Je výstižným prehľadom v celej sérii ukazovateľov, poskytujúcim kompletné
informácie.
(1)
Dôležitá vyváženosť medzi:
kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi
ukazovateľmi progresu a zaostávania
externými a internými ukazovateľmi
krátkodobými a dlhodobými cieľmi.
(2)
Scorecard informuje o vízii budúcnosti organizácie.
(1)
Scorecard vytvára celkové pochopenie cieľov organizácie.
(1)
Umožňuje zamestnancom urobiť si obraz o ich príspevku k úspechu organizácie.
(1)
Môže pomôcť pri identifikovaní kľúčových oblastí zmien.
(1)
(7)
(15)
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ODPOVEDE NA 5. OTÁZKU
(a)

Argumenty za:

nižšie náklady spojené s neúspechmi (interné plytvanie a duplicita; externé –
nesplnené očakávania klientov)
nižšie identifikačné náklady; vychádza sa z toho, že pri používaní menej spoľahlivého
systému musí vedenie dôslednejšie kontrolovať kvalitu
proces dokumentácie systému buduje pochopenie, zjednocuje tím a vedie
k zlepšovaniu systému a identifikuje potreby pracovníkov v oblasti školenia
vzhľadom na konkurenciu, zákazník môže požadovať ISO 9000 ako podmienku na
podanie ponuky, môže poukázať na neefektívnosti praxe a na základe mzdovej
listiny (?) dokázať, že boli splnené kvalitatívne požiadavky zákazníkov
ISO 9000 spôsobuje dôslednejšie dodržiavanie pracovných noriem
nezávislé audity zaručujú manažmentu, že sa kvalita dosahuje sústavne
študent môže uviesť aj iné platné argumenty.
(b)

Argumenty proti:

zvýšenie byrokracie; tým môže dôjsť k zvýšeniu nákladov, čo sa môže negatívne
prejaviť vzhľadom na konkurenčné tlaky
dôraz na to, „aby sa veci robili správne“, namiesto toho, „aby s robili správne veci“
zaručuje iba dôsledné dodržiavanie kvality, a nie dobrú kvalitu, t. j. ak sa stanoví
nízky štandard, bude sa stále dosahovať iba nízky štandard
existuje nebezpečenstvo, že presvedčenie o dokonalosti ISO 9000 samo osebe stačí
na záruku kvality a po jeho zdokumentovaní nie je snaha o modernizáciu postupov,
t.j. nie je snaha o trvalé zlepšovanie
aj za ďalšie platné argumenty sa získavajú dobré body.
1 bod za jasnú odpoveď, 2 za komplexnú odpoveď, až do maximálnych 13
(b)
Na túto časť otázky budú študenti odpovedať rôzne. Kľúčom k správnej
odpovedi bude to, že sa v nej uznajú mäkšie humanitné aspekty manažmentu zmeny
a tvrdšie zásady plánovania a implementácie. Možné postupy:
zabezpečiť si podporu na úrovni vyššieho vedenia (finančný riaditeľ) pre presadenie
ISO 9000, čo je nevyhnutné, ak majú pracovníci k projektu pristupovať s dostatočnou
vážnosťou a získať naň potrebné zdroje
vytvoriť mnohostranne kvalifikovaný tím na všetkých stupňoch hierarchie a zo
všetkých kategórií
orientovať vedenie na to, aby dokázali „predať“ myšlienku ISO 9000 pracovníkom
a vypočuť si všetky ich pripomienky
vypracovať plán s jasným harmonogramom a pridelenými kompetenciami
vyhodnotiť existujúcu situáciu vo vzťahu k požiadavkám ISO 9000 (prípadne
s pomocou konzultantov)
pri konzultácii s pracovníkmi navrhnúť nové postupy
aplikovať nové postupy (vrátane školenia pracovníkov, vypracovania nových
pracovných smerníc atď.)
interná revízia nových postupov, aby sa zaručilo, že budú fungovať
externé posúdenie oprávnenými orgánmi
iné platné postrehy študentov
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1 bod za každý krok, maximálne 7
(20)
ODPOVEDE NA 6. OTÁZKU
(a)
Nie sú vylúčené zmätky okolo definovania pojmov a tým aj nákladov, ktoré
majú obsahovať.
(1)
S týmto súvisí aj rozpor medzi uskutočnenými aktivitami v rôznych oblastiach
rôznymi organizáciami, nie sú nijaké výstupy alebo kvalitné údaje na to, aby sa dalo
do problému nahliadnuť.
(1)
Uvedené údaje nerobia rozdiel medzi centralizovanými a delegovanými finančnými
aktivitami.
(1)
Neboli poskytnuté jasné inštrukcie pre zber informácií o nákladoch, napríklad o výške
režijných nákladov.
(1)
Uvádzajú sa údaje len za jeden rok a nie je záruka, že sú naozaj reprezentatívne.
(1)
Môže byť problém s platnosťou údajov, chybami pri ich zbere a pod.
(1)
Nedohodli sa nákladové faktory v kalkuláciách, s rôznymi menovateľmi dostane
rozdielne stupne výkonnosti. Jeden z príkladov nákladov finančného systému je tu
uvedený:
Nákladový faktor
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Obrat
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–

2,0

4,4

35 000

2 351

401

4 308

284

–

304

2 667

0,7

Poznámka: dajú sa uviesť aj ďalšie príklady na ilustrovanie.
(b)
(i)
„Systematické dôsledné priebežné posudzovanie výrobkov, služieb, procesov,
praxe a miery výkonnosti organizácie s tými, ktoré sa v danej organizácii
identifikovali ako najlepšie“.
(2)
(ii)
Benchmarking údajov
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porovnanie údajov o výkonnosti
nazýva sa aj štatistický benchmarking
diagnostický nástroj

(2)

Benchmarking postupu
Identifikovanie a porovnanie procesov, t.j. sekvencií aktivít, ktorými sa vstupy menia
na výstupy, skoncentrované po zmapovaní komparatívneho procesu.
(2)
Funkčný benchmarking
porovnanie štruktúry, operácií a výkonnosti celej funkcie, napr. poskytovanie
finančných služieb organizácie
štruktúrovaná analýza modelov aktivít pri poskytovaní služby na veľkej ploche
môže sa vylepšiť pomocou benchmarkingu.
(2)
(iii)
Jedným z použití je identifikovanie diferenciálnej výkonnosti, snaha
o vylepšenie vstupných údajov uvedených v bode (a) a potom urobiť benchmarking
kľúčových procesov na zlepšenie výkonnosti v tých inštitúciách, ktoré nedosahujú
požadovanú úroveň.
(2)
(10)
(20)
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ODPOVEDE NA 7. OTÁZKU
(a)

Kľúčové charakteristiky realizačnej štúdie zvyčajne sú:

Náklady: môže organizácia financovať projekt v rámci existujúceho rozpočtu a/alebo
zdrojov? Ak existujú alternatívy, aké sú ich finančné implikácie?
Posúďte kapitálové a výnosové dôsledky a finančné riešenia.
Časový faktor: Ak čas pôsobí limitujúco, ako si projekt poradí s časom, ktorý je
k dispozícii?
Aké sú alternatívy? Zvážte zákonné alebo vládne požiadavky ako aj prevádzkové
a/alebo finančné požiadavky.
Výkonnosť: Do akej miery projekt vyhovie stanoveným kritériám výkonnosti?
Kritériá môžu byť technické, vychádzajúce z poskytovaných služieb alebo môžu
vplynúť z požiadavky externých zainteresovaných subjektov, vrátane regulačných
orgánov a zákazníkov.
Organizačný kontext: Je projekt realizovateľný v kontexte samotnej organizácie?
Posúďte politiku organizácie a celkovú kultúru, v ktorej pôsobí, ako aj mieru v akej
projekt zapadne do existujúceho systému a do ostatných projektov.
(b)

Správa o realizovateľnosti

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa bude správa líšiť.
Typický obsah:
Definovanie projektu
Všeobecné predpoklady (background)
Jasné definovanie kritérií úspešnosti alebo realizovateľnosti
Nálezy realizačnej štúdie
Finančné otázky
Predbežné podmienky
Organizačná realizovateľnosť
Plán implementácie.
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ODPOVEDE NA 8. OTÁZKU
(a)

Kritická cesta = AEI = 9 dní
Projekt je možné dokončiť za 9 dní, za predpokladu, že nedôjde k obmedzeniu
zdrojov.
(b)

Prídel zdrojov, za predpokladu, že sa všetky aktivity začnú čo najskôr.

text:
Počet dní
Počet ľudí
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(c)

Vyrovnaný prídel zdrojov

Tento diagram naznačuje, že projekt možno dokončiť za deväť dní, pri maximálnom
počte troch ľudí počas prvých piatich dní, za predpokladu, že na 7. a 8. deň bude
k dispozícii šesť ľudí.

text:
Počet dní
Počet ľudí
ODPOVEDE NA 9. OTÁZKU
Výpočet
Čas potrebný za normálnych okolností. Kritická cesta je A–C–F–H-J–K–L. Potrebný
čase je 84 týždňov.
Väčšina študentov vypracuje sieťový diagram na dokončenie tohto výpočtu.
Ak ste dostali správny výsledok alternatívnou, ale platnou metódou, dostanete plných
6 bodov.
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Diagram

Náklady na normálne aktivity sú 92 000 £.
(1)
Posúdenie možností
Existujú dve zrejmé možnosti, ale okrem nich sú aj iné. Treba ich však skúmať
v celkovom kontexte známok pre túto sekciu.
Možnosť (i) skrátenie aktivity F (kritická činnosť)
76 týždňov za celkové náklady 106 000 £. Kritická cesta ACFHJKL.
(2)
Možnosť (ii) skrátenia činností B, D, I alebo K.
I, B a D nie sú na kritickej ceste.
Skrátenie K o štyri týždne potom zmení I na kritickú činnosť a preto treba skrátiť aj
I o jeden týždeň, čím získame celkové trvanie 80 týždňov, s výškou nákladov 102
000 £.
(3)
Závery a odporúčania
Ani jedna z možností nevyhovuje limitom. Preto treba prekročiť čas (čo nie je
prijateľné) alebo rozpočet, alebo zmeniť špecifikáciu. Odporučiť možnosť (ii) na
splnenie časového limitu s tým, že trust doplatí 2 000 £. Treba starostlivo
monitorovať postup, zamerať sa na kritické činnosti a v prípade potreby si vyžiadať
ďalšie konzultačné termíny pre aktivity I a K (na čo je k dispozícii jeden týždeň).
(3)
(15)

328

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
ODPOVEĎ NA 10. OTÁZKU
(a) sieť Rushmore University

za kompletný diagram 6
za podstatnú časť 3 – 5
slabé - 2
(6)
(b) kritická cesta je CGI
normálny čas trvania: 9 dní

(1)

celkové náklady na projekt = 8 000 £ + (9 x 150 £) = 9 350 £
(1)
Možnosti pre skrátenie kritickej cesty na 7 dní:
Možnosť 1
Zníženie C o jeden a I o jeden
deň.
Výsledné náklady:
Pôvodné náklady
Zvýšené náklady za redukciu C
Mínus úspora variabilných
nákladov
Plus zvýšené náklady za I
Mínus úspora variabilných
nákladov
Revidované náklady

9 350
300
(150)
500
(150)
9 850
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Možnosť 2
Skrátenie C o 2 a E o 1 deň
Výsledné náklady:
Pôvodné náklady
Plus náklady za redukciu C

9 350
600

Mínus úspora variabilných
nákladov
Plus náklady za redukciu E
Mínus úspora variabilných
nákladov
Revidované náklady

(150)
70
(150)
9 720

Poznámka: V druhej možnosti skrátenie C o dva dni sa projekt skráti iba o jeden deň,
pretože na novej kritickej ceste AHEI dôjde k predĺženiu o jeden deň. Takže skrátenie
o jeden deň na tejto ceste sa najlepšie dosiahne skrátením E, pretože tam sú nižšie
náklady na skrátenie na deň (pokles nákladov) na činnosti na tejto ceste.
Záver: druhá možnosť je lacnejšia ako prvá. Bude možné splniť úlohu za
požadovaných 7 dní, ale rozpočet sa prekročí o 720 £.
Identifikácia najlacnejšej možnosti 2
Záver 1
(6)
(c )
Pravdepodobne sa použije v konkrétnom projekte. Jeho význam je:
Pomoc pri rozhodovaní o potrebných činnostiach.
Pomoc pri určení vzájomne spojených udalostí a stanovenie poradia týchto aktivít.
Zavedenie časového prvku, mapovanie priebežných úloh a celkového časového
harmonogramu.
Pomoc pri odhade požiadaviek na zdroje.
Pomoc pri hľadaní kritických závislostí a identifikovaní potenciálneho blokovania
a problémov.
Môže pomôcť pri určení potreby dodatočných zdrojov a požiadaviek o ich
prerokovaní.
Môže pomôcť pri komunikovaní medzi manažérom projektu, zainteresovanými
subjektmi a realizačným tímom projektu.
1 bod za každú odpoveď, až do maxima 7
(20)

ODPOVEĎ NA 11. OTÁZKU
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(i)
Odpoveď musí byť vo formáte hlásenia (Komu, Od koho, Názov, Logická
časť/odseky a záhlavia, profesionálny tón, použitie tabuliek/príloh pre výpočty/čísla
atď.)
Hodnotenie likvidity:
Koeficient likvidity = obežné prostriedky/bežné pasíva
1999
1998

302 800/311 000 = 0,97
172 300/158 800 = 1,09

krátkodobá likvidita = obežné prostriedky – zásoby/bežné pasíva
1999
302 800 – 97 000/311 000 = 0,66
1998
172 300 – 45 100/158 800 = 0,80
Komentár:
Ukazovatele naznačujú, že likvidita sa zhoršila, čo sa prejavilo aj v prečerpaní
bankového konta. Tieto koeficienty treba vidieť v celkovom kontexte, čo sa pokladá
pre celé odvetvie za normálne, spolu s prevádzkovým kapitálom.
Firma možno stojí pred krízou likvidity; obežné aktíva možno nestačia na pokrývanie
požiadaviek veriteľov, napríklad vo forme sťaženia obchodu, tlaku na splatenie nájmu
a pod.
Na kontách vidíme prečerpanie o 142 000 £. Podľa Joaniných poznámok má byť limit
100 tis. £. To treba okamžite preveriť a ak aj je potrebné čerpať nad oficiálny limit,
treba urobiť opatrenia v podobe rokovaní o jeho zvýšení alebo znížení terajšieho
prečerpania.

(ii)

Manažment prevádzkového kapitálu

Zásoby a WIP sa zvýšili o 51 900 £ (115%).
Pohľadávky sa zvýšili o 75 200 £ (61%).
Obchodné pohľadávky vzrástli o 14 000 £ (27%).
Ostatné pohľadávky vzrástli o 4 500 £ (20%).
Komentár:
Uvedené porovnania ukazujú, že došlo k veľkému zvýšeniu zásob a pohľadávok.
Kým istý rast sa očakáva, ak dôjde k zvýšeniu odbytu/obratu, treba preskúmať
ostatné faktory, ktoré toto zvýšenie zapríčinili.
Zásoby: Ide len o maličkosť? Potrebujú udržiavať vysoký stav zásob? Z poznámok
Joan vyplynulo, že stav zásob je príliš vysoký. Aká je kontrola množstva zásob?
Hrozí nebezpečenstvo zastarania zásob, ak dôjde k zmene módy? Je možné
zásobovanie just-in-time?
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Dlžníci: Fungujú obchodné podmienky? Vedia aké staré sú niektoré pohľadávky?
Existuje nejaký systém vymáhania dlhov? Z poznámok Joan vyplýva, že pohľadávky
nikto nevymáha. Uvažovali o poskytnutí diskontu pri okamžitej platbe alebo o použití
faktoringu?
Veritelia: Existuje nejaký systém alebo postup splácania dlhov? Z poznámok Joan
sa zdá, že neexistuje. Berú sa úvery tam, kde je to možné? Rokuje sa o čo
najlepších podmienkach úverov?
(iii)

Zlepšenie manažmentu finančných operácií:

Vytvoriť systém riešenia pohľadávok. Mal by zahrňovať kontrolu potenciálnych
zákazníkov v takých oblastiach, ako úverová schopnosť, kontrola okamžitej
fakturácie a vymáhania dlhov, manažment informácií o dlžníkoch a kontrola
nedobytných pohľadávok.
Vytvoriť systém riešenia dlhov. Sem by malo patriť dohodnutie podmienok úverov,
ako aj systému ich splácania.
Preskúmať zásady obstarávania. Zamerať sa na maximalizáciu výroby
s minimálnymi zásobami, potrebnými na dosiahnutie tohto cieľa.
Treba preskúmať manažment finančných operácií. Ide o všeobecné bankové
postupy, manažment finančných tokov na minimalizovanie sumy prečerpania
bankových kont, postupy na investovanie finančných nadbytkov.
Poveriť niekoho zodpovedného manažmentom finančných operácií, alebo zamestnať
niekoho s príslušnou kvalifikáciou na tento účel.
ODPOVEĎ NA 12. OTÁZKU
Výpočty
Výpočet objemu objednávky a celkových nákladov s využitím Snob Ltd:
EOQ:
C = cena objednávky
D = ročná potreba
H = skladovacie náklady na jednu položku za dané obdobie

EOQ =

2 CD ÷ H

= 903,96
Optimálne množstvo objednávania s využitím Snob Ltd je teda 904.
Celkové náklady Snob Ltd:

Obstarávacie Počet kusov zakúpeného tovaru
náklady
x cena tovaru
Náklady na
Počet objednávok x náklady na
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objednávanie jednu objednávku
Skladovacie Priemerné zásoby x náklady na
náklady
skladovanie jednotky
Celkové
náklady

904/2x5,60 =

2 531
£ 712
262

Výpočet EOQ a celkových nákladov s využitím Red Ltd:

EOQ =

2 CD ÷ H

= 2529,82
Optimálne množstvo objednávania s využitím Red Ltd je 2 530.
Celkové náklady využívania Red Ltd:

Obstarávacie
náklady
Náklady na
objednávanie
Skladovacie
náklady
Celkové
náklady

Počet kusov zakúpeného tovaru
x cena tovaru
Počet objednávok x náklady na
jednu objednávku
Priemerné zásoby x náklady na
skladovanie jednotky

(400x52)x33,5 =

£
696 800

(400x52)/2 530x300 =

2 466

2530/2x1,95 =

2 467
£ 701
733

Záver
Z čisto finančných dôvodov by zmena dodávateľa vyniesla ročne 10 529 £.
Treba však prihliadať aj na ďalšie skutočnosti:
spoľahlivosť každého dodávateľa,
finančná bezpečnosť dodávateľa,
kvalita a zhodnosť výrobku,
ponúkané úverové podmienky,
diskontné ceny za hromadné objednávky od jednotlivých dodávateľov,
dodacia lehota každého objednávateľa od dodania objednávky a možné vyčerpanie
zásob,
možnosti a výhody dodávok z dvoch zdrojov.
Okrem toho treba zvažovať aj model výšky ekonomických objednávok (EOQ).
Toto rozhodnutie sa robilo na základe predpokladu, že dopyt je po celý rok
rovnomerný, nijaké rezervné („nárazníkové“) zásoby sa nerobia a nijaké postihy za
vypredanie nie sú.
ODPOVEĎ NA 13. OTÁZKU
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Miller-Orrov model
Ak finančná bilancia nie je kontrolovaná, dôjde k ich prirodzenej fluktuácii. MillerOrrov model sa pokúša tieto výkyvy kontrolovať stanovením horného a dolného limitu
na hotovosť.
Ak hotovosť dosiahne stanovenú hornú hranicu, treba financie investovať, aby sa
bilancia vrátila do vymedzených hraníc – miesto návratu. Keď stav hotovosti
dosiahne dolnú hranicu, treba odinvestovať, aby sa finančná bilancia vrátila do
miesta návratu.

Stanovenie hornej hranice, miesto návratu a dolnej hranice závisí od premien
finančných tokov, nákladov na prevody a od úrokových mier.
Široké limity sa robia vtedy, keď dochádza k veľkým výkyvom finančných tokov
a vysoké náklady na transakcie nie sú kompenzované výnosmi z úrokov. Nižšie limity
sa stanovujú pri vysokých úrokoch.
Pri aplikovaní Miller-Orrovho modelu sa nízka hranica stanovuje interne.
Výkyvy finančných tokov treba odhadnúť a ostatné údaje – úroková miera a náklady
na transakcie pre predaj alebo nákup cenných papierov – sú dané. Horná hranica
a miesto návratu sa potom stanovia použitím tohto vzorca:

Kde:
K = denné príležitostné ceny financií
T = náklady na transakcie
σ = kolísanie čistého denného finančného toku
Z = cieľová bilancia
H = horná hranica
334

ŠTUDIJNÁ KAPITOLA 1

FINANCNÝ MANAŽMENT
L = dolná hranica.
Pravidlo rozhodovania
Aplikovaním uvedeného vzorca dostaneme:

= 7 128 £
H = ( 3 x 7 128 ) – ( 2 x 1000 ) = 19 384 £
Ak hotovostná bilancia dosiahne 19 384 £ kupujú sa obchodovateľné cenné papiere
v hodnote 12 256 £ (19 384 £ – 7 128 £).
Ak hotovostná bilancia klesne na 1 000 £, predávajú sa obchodovateľné cenné
papiere v hodnote 6 128 £ (7 128 £ – 1 000 £) za hotovosť.
ODPOVEDE NA 14. OTÁZKU
(i)
(a)
denná nevybavená suma = 68 493 £
priemerný počet dní sklzov:
3 x 0,23
4 x 0,10
5 x 0,36
6 x 0,19
7 x 0,12

=
=
=
=
=

0,69
0,40
1,80
1,14
0,84
4,87

Splatné úroky za sklzy = 68 493 £ x 10% x (4,87/365) = 91,39 £/deň.
Ak sa inštalujú PC:
0 x 0,4
1 x 0,5
2 x 0,1

=
=
=

0
0,5
0,2
0,7

Splatné úroky = 68 493 £ x 10% x (0,7/365) = 13,14 £/deň.
Maximálne nájomné za PC = 91,39 £ –13,14 £ = 78,25 £/deň
(5)
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(b)
Ďalšie úspory 5 dní
5 x(68493/365)x10% = 93,83 £
takže maximálne nájomné 78,25 £ + 93,83 £ = 172,08 £ /deň
(5)
(10)
(ii)
Diskusia o BACS a CHAPS. Poradenstvo o manažmente účtovníctva
a ďalších možných variantoch na splnenie požiadaviek zákazníkov, napr.
bezhotovostné platby, trvalé príkazy, platby na poštách a v pobočkách iných bánk.
Využitie hotovostných diskontov tam kde je to výhodné z hľadiska hodnoty, ktorú
získame za rýchle platby, v porovnaní s nákladmi na poskytnutý rabat.
Za iné komentáre, 2
(5)
(iii)

Medzi charakteristiky faktoringu patrí:

Nákup všetkých práv na pohľadávku, ktorú získa buď s postihom alebo bez postihu.
Postih – faktor môže požadovať platby od úverovej organizácie v prípade, že sa
nedarí dlh vymôcť.
Bez postihu – riziko znáša faktor.
Vyhnúť sa problémom z omeškania platieb.
Fakturačný diskont – dôvernosť – všetky kontakty so zákazníkom prechádzajú cez
najvyššieho predstaviteľa.
Zvažovať náklady oproti výnosom a urobiť vhodné rozhodnutie.
2 známky za platný bod, maximum 10
(25)
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ODPOVEĎ NA 15. OTÁZKU:

Súčasná prognóza
Počiat.stav

04/06/99
(w 1)

Stav c/d
Stav b/d

11/06/99
(W 2)

(W 3)
Stav c/d
Stav b/d

18/06/99
(W 2)

PGO
bežný
platby
Dodávky
NHS
XYZ
ABC
Mzdy
Príjmy
Hotovosť
Príjem
Mzdy
Investície
Úroky
Hotovosť
Príjem
Blok
Platby
Mzdy

Stav c/d
Stav b/d

Stav c/d
Stav b/d

25/06/99
(W 2)

hotovosť
Príjem
Mzdy

30/06/99
(W4)

Hotovosť
Investície
Úroky
Mzdy

Prognóza po vylepšení
2 250 000
35 000
-1 749 965
-500 000
-1 500 000
-850 000
-25 000
100 000
-2 240 000
-2 240 000
700 000
-25 000
1 500 000
22 192
- 42 808
- 42 808
700 000
720 000
-4 000 000
-25 000
3 832 192
3 832 192
700 000
-25 000
4 507 192
4 507 192
2 500 000
24 144
-6 500 000
531 336

PGO
Bežný
Platby
Dodávky NHS
XYZ
ABC
Mzdy
Príjmy
Hotovosť
Príjmy
XYZ
Mzdy
Investície
Úroky
Hotovosť
Príjmy
Blok
Platby
Blok
Mzdy
Hotovosť
Príjmy
Mzdy
Hotovosť
Investície
Úroky
Mzdy

2 250 000
35 000
-1 749 965
-500 000

-25 000
100 000
110 000
110 000
700 000
-1 500 000
25 000
1 500 000
22 192
807 192
807 192
700 000
7 200 000
-4 000 000
-850 000
-25 000
3 832 192
3 832 192
700 000
-25 000
4 507 192
4 507 192
2 500 000
24 144
-6 500 000
531 336

(18)
Postup výpočtu finančného plánu (prognózy cash-flow)
W 1 hodnota toku platieb mínus ABC Trust, dodávok NHS a XYZ Builders
4 600 000 – 850 000- 500 035 – 1 500 000 = 1 749 965 £
W2 Príjmy
Príjmy za blokové služby za týždeň končiaci 11/06/99, 18/06/99 a 25/06/99
20% x 9 000 000 x 5/15 = 600 000 £
Celkový príjem = 600 000 + 100 000 = 700 000 £
W3 úroky na investície splatné 10. júna 1999
1 500 000 x 90/365 x 6% = 22 192 £
W4 úroky na investície splatné 30. júna 1999
2 500 000 x 90/365 x 5 7/8 % = 24 144 £
(a)
1. týždeň
(2 240 000 £)
2. týždeň
(42 808 £)
3. týždeň
(3 832 192 £)
4. týždeň
(4 507 192 £)
30/06/99
531 336 £
Známky za kľúčové údaje finančného plánu: 8
(b)
Finančnú situáciu možno zlepšiť zmenou splatnosti platieb a platením XYZ
a ABC prostredníctvom CHAPS (?) v termínoch splatnosti.
Ďalšie kroky možno urobiť aj smerom k dlžníkom, akými sú napríklad ponuka
diskontných sadzieb.
(c)

EOQ =

2 CoD / Ch

pričom:
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Co
- náklady na objednávku
D
- ročný dopyt
Ch
- skladovacie náklady na jednu položku na dané obdobie
Co = 35 £ vozík na jednu objednávku (poznámka, ktorá vyplynula z otázky: vychádza
sa z predpokladu, že ide o ten istý vozík bez ohľadu na veľkosť objednávky;
hodnotenie v známkach sa prisúdi podľa racionálnosti predpokladov)
D = 100 000
Ch = 0,50 £

EOQ =

2 x 35 x100000 / 0 ,50

EOQ = 3,742
= 27 objednávok za rok.
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ODPOVEĎ NA 16. OTÁZKU
Odpoveď má byť spracovaná do formy hlásenia a adresovaná najvyššiemu
vedúcemu (generálnemu riaditeľovi) a má obsahovať:
(a)

Výpočty

EOQ

EOQ =

2 CD ÷ H =

= 726,63 alebo 727

(2)

počet objednávok za rok = 66 000/727 = 90,78 čiže 91
(1)
Celkové náklady na objednávanie, skladovanie nákup šekov za rok.
Náklady na objednávanie = 91 x 4 £ = 364 £
Skladovanie = priemerné skladovanie. náklady za jednotku = 727/2 x 1 £ = 363,50 £
Obstarávacie náklady = 66 000 x 0,25 £ = 16 500 £
Celkové náklady = 364 £ + 363,50 + 16 500 = 17 227,50 £ za 66 000 šekov
(2)
(5)
(b) Odporúčanie na akceptovanie hromadného odberu
Objednávané množstvo
Počet objednávok
Priemerný stav skladových
zásob

1 000
66
1 000/2 =
500

Revidované celkové ročné náklady
Náklady na
objednávky
Skladovacie
náklady
Obstarávacie
náklady
Celkom

=

66 x 4 £

=

264 £

=

500 x 1 £

=

500 £

=

66 000 x 0,235 £

=

=

264 £ + 500 + 15
510

=

15 510
£
16 274
£

za 66 000 šekov

(4)
Znamená to 0,247 £ za jeden šek, oproti 0,261 £ za šek .
(1)
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Z finančného hľadiska je teda výhodné akceptovanie podmienok hromadného
objendávania.

Nepeňažné úvahy:
môžu vzniknúť ďalšie problémy, ak sa šeky nespotrebujú rýchlo a narastú priemerné
zásoby
ak sa predpoklad stáleho používania ukáže byť nesprávny, môže sa to prejaviť na
skladovacích nákladoch, ktoré sa môžu odraziť na celkovej finančnej situácii
znižuje sa flexibilita a riziko sa presúva na združenie
počet objednávok sa znížil na minimálnych 66 z 91 za rok, čím sa znižuje aj možnosť
robenia chýb, osobitne ak berieme do úvahy, že objednávky sa vybavujú za štyri dni
treba sledovať dôsledky štvordňovej dodacej lehoty
1 bod za každú odpoveď alebo ďalšie vhodné odpovede, do maxima 3
(8)
(c)
Posúdenie možnosti, že potreba šekov nebude stála
Dva alternatívne modely:
1.

Systém periodickej revízie

Môže vychádzať z toho, že sa objednávky budú robiť v pravidelných intervaloch,
napr. na konci každého týždňa.
Množstvo, ktoré sa bude objednávať, sa vypočíta tak, aby zásoby boli na stanovenej
výške, s prihliadnutím na dodaciu lehotu. Táto metóda je administratívne vyhovujúca,
ľahká z organizačnej stránky a umožňuje variácie podľa tempa spotreby, ale je
nepredvídateľná z hľadiska výsledku, osobitne z hľadiska nákladov.
1 bod za identifikáciu možnosti a za stručné vysvetlenie (6)
2.

Systém úrovne doobjednávok

Aj tu bude treba robiť výpočet množstva objednávky ako predtým. Objednávka sa
spustí vtedy, keď skladové zásoby klesnú na úroveň doobjednávky (ROL). ROL sa
stanoví podľa dodacej lehoty, podľa predpokladanej potreby šekov počas tejto doby,
plus odhadnutá bezpečnostná rezerva.
Môže sa vychádzať z mesačnej spotreby, prepočítanej na štyri dni (dodacia lehota)
spotreby, plus, povedzme, ďalší deň rezervy. Celkové náklady potom vzrastú
o zvýšené skladovacie náklady.
3 body za identifikáciu možnosti a za stručné vysvetlenie (6)

(d)

Vyhodnotenie alternatívnych metód platenia

Študenti by mali uviesť aspoň dve alternatívy a identifikovať príslušné výhody
a nevýhody.
Najbežnejšími alternatívami sú:
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hotovosť,
BACS.
Študenti však majú možnosť navrhnúť aj stály príkaz, platba prevodom, úverové
karty a pod.
Hotovosť
Výhody:
niektorí veritelia ju uprednostňujú, osobitne zamestnanci,
nízke bankové poplatky.
Nevýhody:
bezpečnosť,
manipulačné poplatky.
1 bod za identifikovanie hotovostnej alternatívy plus 0,5 bodu za každú výhodu (max.
1 bod) a 0,5 bodu za každú nevýhodu (max. 1 bod)
BACS
Výhody:
bezpečnosť,
jednoduché používanie,
istota hotovostnej prognózy,
nízke manipulačné náklady.
Nevýhody:
náklady,
potrebná dohoda s veriteľmi.
1 bod za identifikovanie hotovostnej alternatívy plus 0,5 bodu za každú výhodu (max.
1 bod) a 0,5 bodu za každú nevýhodu (max. 1 bod)
(6)
(25)
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ODPOVEĎ NA 17. OTÁZKU
ODPOVEĎ NA 17. OTÁZKU
Časť (a)
Pokladničný rozpočet na 6 mesiacov, končiac 30. septembrom
Apríl
Máj
Jún
Júl
August September
£
£
£
£
£
£
Počiatočný stav 6000
3930
1940
(1710) (6595)
(10845)
PRÍJMY
Hotovosť*
1400
800
500
700
1000
1100
Úver (WP1)
*8100
8400
8700
8350
8450
8500
Spolu
15500
13130
11140
7340
2855
(1245)
PLATBY
Hotovosť*
600
200
700
300
500
400
Úver**
7500
8000
9000
10500
10000
11000
Výdavky (WP2) 470
490
450
435
500
455
Fixné režijné
1000
1000
1000
1000
1000
1000
výdavky***
Mzdy (WP3)
2000
1500
1700
1700
1700
1700
Spolu
11570
11190
12850
13935
13700
14555
Stav c/f
3930
1940
(1710) (6595) (10845) (15800)
Poznámky:
*
za položku
**
veriteľom idú platby pozadu
***
fixné režijné poplatky bez amortizácie, ktorá nie je cash-flow. 1000 £ mesačne
sa platí za bežný mesiac
(15 známok)
Časť (b)
–
zhoršenie situácie; do júna do deficitu;
–
skontaktuje sa s bankou a zariaďte pôžičku za výhodnejších podmienok;
–
primárnou príčinou je to, že plánované nákupy sa oproti plánovaným predajom
zdajú byť nadmerné, čo naznačuje nepotrebnú tvorbu zásob – skontrolujte stav
zásob atď.;
–
možno požiadať dlžníkov aby platili rýchlejšie? napr. ponukou malého
diskontu? atď.
(5 známok)
(Spolu 20 známok)
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ODPOVEĎ NA 18. OTÁZKU
(a)

Riziká, s ktorými sa stretávajú organizácie verejných služieb:
- krádeže,
- požiare,
- záplavy,
- fyzická a technická zastaranosť,
- zdravotné a bezpečnostné nariadenia.
Akceptujú sa aj iné racionálne odpovede.
Identifikovanie rizika:
Zhromažďovanie informácií o danom podujatí. Robí sa pomocou:
- preskúmania dokumentov
- analýza sieťového diagramu – použitého na identifikovanie vzájomného prepojenia
medzi podujatiami
- fyzické kontroly
- rozhovory s kľúčovými pracovníkmi.

Analýza rizík:
Úvahy o udalostiach vyvolávajúcich riziká, ako aj hlavných príčin a štartovacích
vplyvov udalostí. Vypracovanie rezervného plánu, ktorý môže zahrnovať prvky:
- kontrola rizík a posúdenie ich dopadov na organizáciu
- vypracovanie, udržiavanie a preskúšanie plánu
- krízový manažment – aplikovanie plánu počas incidentu a po ňom
- obnovenie normálnej prevádzky.
Kvantifikácia rizika:
Využitie informačných zdrojov:
- interné zdroje: záznamy o predchádzajúcich škodách a udalostiach
- externé zdroje: dostupné štatistiky, ktorými sa klasifikuje riziko v organizácii, napr.
ratingová stupnica Swiss Re, ktorá uvádza váhové faktory pri expozícii riziku
a faktory, ktoré bránia riziku.
(b)
Po identifikovaní, analýze a kvantifikácii rizika organizácia verejnej služby sa
musí rozhodnúť, či akceptovať (a kontrolovať) riziko, preniesť riziko alebo prestať
s činnosťou. Pri rozhodovaní sú dôležité dva faktory: pravdepodobnosť straty
a veľkosť jednotlivých strát.
Tam, kde sú jednotlivé straty malé, bez ohľadu na pravdepodobnosť ich
výskytu, organizácia sa pravdepodobne rozhodne riziko akceptovať. Ak sa však
závažnosť jednotlivých strát pokladá sa strednú alebo veľkú a pravdepodobnosť
jednotlivých strát je nepravidelná alebo sa vyskytuje zriedka, organizácia sa asi
rozhodne pre poistenie.
Ak je závažnosť strát veľká alebo katastrofálna a možnosť strát sa pokladá v rozpätí
od nepravidelných po isté, môže sa organizácia rozhodnúť pre zastavenie činnosti
v danej oblasti. V tomto prípade by náklady na poistenie pôsobili prohibitívne, ak je
poisťovňa ochotná podstúpiť riziko.
(c)
Analýzami škodového priebehu možno identifikovať budúce škody,
identifikovať problémové oblasti, monitorovať priebeh v porovnaní s rozpočtom
a poslúžiť aj ako pomoc pri rokovaniach o poistných prémiách.
Po týchto úvahách možno zvážiť možnosť zníženia alebo vylúčenia rizika.
V komerčných organizáciách môžu dôjsť k záveru, že riziko pri niektorých aktivitách
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je priveľké a tieto činnosti sa rozhodnú nevykonávať. V organizáciách verejnej služby
však sa táto možnosť nemusí dať využiť, vzhľadom na špecifické záväzky voči
verejnosti a ostatným užívateľom.
(d)
K samopoisteniu dochádza vtedy, ak organizácia urobí vedomé rozhodnutie
nepoistiť sa proti niektorým rizikám a je ochotná prevziať na seba riziko strát.
K tomuto často dochádza pri malých stratách, ku ktorým môže dochádzať relatívne
často.
Výhody:
– úspory externých prémií
– rýchle vyriešenie škody a náhrada/oprava poškodeného majetku
– investovanie nadbytočných fondov tak, aby priniesli ďalšie príjmy.
Problémy:
– škody, ktoré z rizika vzniknú, sú väčšie ako výnosy alebo finančné bilancie
– administratívne náklady
– potreba poistných expertíz.
ODPOVEĎ NA 19. OTÁZKU
Informatívne poznámky
Pre

Riaditeľa vzdelávania

Od

účtovníka

Dátum - - / - - / - Vec

Financovanie novej strednej školy – závery pre manažment projektu

1.

Úvod

1.1
Príslušný orgán uvažuje o vybudovaní novej strednej školy namiesto dvoch
starých. Možné sú dve metódy financovania, konkrétne financovanie z verejných
zdrojov a súkromné financovanie. Účelom týchto poznámok je načrtnúť rozdiely
oboch rôzne financovaných projektov a stanoviť potrebné kvalifikačné predpoklady
manažéra projektu pre obidva prípady.
2.

Projekt financovaný z verejných zdrojov

2.1
Obidva projekty budú vychádzať z realizačnej štúdie. V prípade verejne
financovaného modelu bude potrebné zdôvodniť pridelenie dostatočného kapitálu.
V zdôvodnení treba dokázať, čo by sa touto schémou malo získať. Treba tiež uviesť
alternatívne možnosti a náklady a prínos identifikovaného modelu.

2.2
Po schválení zdôvodnenia a zabezpečení fondov bude vhodné vymenovať tím
projektu v rámci príslušného orgánu. V tíme by mali byť príslušne kvalifikovaní ľudia
na zvládnutie úloh projektu, konkrétne:
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3.

Schéma PFI

3.1
Poznámky pod bodom 2.1 platia aj pre projekt súkromného financovania.
Treba si však uvedomiť, že proces schvaľovania a získania prísľubu od banky na
financovanie projektu bude trvať pravdepodobne oveľa dlhšie ako pri financovaní
z verejných zdrojov. Pri veľkých projektoch môže trvať získanie takéhoto súhlasu dva
aj viac rokov.
3.2
Jedným z kľúčových faktovo na získanie súhlasu so schémou PFI
(investovanie súkromných fondov) je dôkaz, že sa s jej pomocou dosiahne vyššia
hodnota za peniaze, ako pri alternatíve financovania z verejných zdrojov. Dosiahne
sa to identifikáciou finančných tokov (cash-flows), ku ktorým dôjde počas životného
cyklu každej možnosti a ich diskontovanie tak, že sa dajú porovnať s terajšou
hodnotou.
3.4
3.3 Jeden z nákladov, ktorý treba zahrnúť pri tomto hodnotení hodnoty za
peniaze je výška rizika. Pri schéme PFI je veľká časť rizika, súvisiaceho so
základnými prostriedkami, prenesená na partnera zo súkromného sektora; sem patrí
napríklad riziká spojené so stavebnými a prevádzkovými nákladmi. Aby sa dalo
urobiť spravodlivé posúdenie medzi oboma možnosťami, treba zistiť hodnotu
prenášaného rizika a pridať ju k nákladom možnosti financovania z fondov verejného
sektora. Treba identifikovať všetky riziká a ich hodnotu a môže sa stať, že na to
budeme musieť zamestnať špecializovaného konzultanta, osobitne ak LEA nebol
zapojený do žiadnych predchádzajúcich schém PFI.
Po schválení modelu partner zo súkromného sektora musí vytvoriť nejaké
konzorcium na realizovanie projektu. Dôjde asi ku skombinovaniu viacerých
špecializovaných firiem. Medzi nimi bude minimálne stavebná firma a firma na
manažment vybavenia. Stavebná firma realizuje stavebnú časť a druhá prevezme
budovy a po ich skončení aj ich správu.
3.5
Toto konzorcium (často sa nazýva nástrojom špeciálneho určenia – SPV)
bude zodpovedať za projekt, výstavbu a správu novej školskej budovy. Prerokuje
s bankami aj otázku potrebných financií.
3.6
Pre príslušný orgán je potrebné si uvedomiť, že naše postavenie bude vlastne
postavením klienta. Nesporne bude u nás potrební vytvoriť tím projektu na jeho
riadenie zo strany „klienta“. Potrebné expertízy však budú rôzne. Aj my budeme
potrebovať ľudí so skúsenosťami vo výučbe, ako aj dobrý finančný manažment.
Pravdepodobne budú potrebné aj rady expertov na právne otázky a/alebo na
problematiku kontraktov. Úloha tohto tímu sa nebude týkať podrobného plánovania
a kontroly, keďže to bude patriť do kompetencie partnera zo súkromného sektora.
Náš tím sa bude väčšmi zameriavať na monitorovanie postupu a na „podpisovanie“
špecifikácií a návrhov príslušných fázach projektu.
ODPOVEĎ NA 20. OTÁZKU
CIPFA definuje manažment financií ako „riadenie finančných tokov organizácie, jej
bankových transakcií, transakcií na peňažnom a kapitálovom trhu; účinná kontrola
rizík spojených s týmito aktivitami; snaha o dosiahnutie optimálnych výkonov
spojených s týmito rizikami.“
3
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Kódex praxe CIPFA bol vypracovaný na podporu kvality a postavenia manažmentu
financií a mal poskytovať poradenstvo o správnej praxi manažérov financií. Kódex
odporúča aby organizácia zakotvila viaceré ustanovenia do trvalých príkazov alebo
finančných nariadení.
3½
Politické vyhlásenie má:
– definovať schválené druhy aktivít pri výkone finančného manažmentu;
– sformulovať stratégiu finančného manažmentu;
– stanoviť schválené metódy získavania financií;
– vytvoriť zoznam schválených zdrojov financovania;
– definovať schválené investičné organizácie;
– stanoviť politiku v oblasti úrokového rizika
– stanoviť politiku externých manažérov;
– stanoviť politiku delegovania;
– stanoviť požiadavky na revízie a podávanie hlásení.
4½
Etický kódex, platný v celom orgáne, stanoví štandardy správania sa všetkých
zamestnancov (kódex CIPFA je záväzný len pre členov a študentov, ktorí sa riadia
disciplinárnym kódexom inštitútu); ako aj pre orgán v postavení zamestnávateľa. Od
jednotlivých zamestnancov sa očakáva, čestné a pravdivé správanie a osobná
integrita a voči verejnosti rešpekt, zdvorilosť a starostlivosť. Od orgánu vo funkcii
zamestnávateľa sa očakáva prijatie profesionálneho kódexu správania (akým je
kódex CIPFA), podpora pravidelného školenia a aktuálnosť.
4
(15)

ODPOVEĎ NA 21. OTÁZKU
(a)

dostupné zdroje
– PWLB (len u miestnych orgánov)
– komerční veritelia
– využitie brokerov
pohyb úrokových sadzieb
– porovnanie jednotlivých veriteľov
– názor na budúci vývoj úrokových sadzieb

pevné alebo variabilné úrokové sadzby
– závisí od názoru na vývoj úrokových sadzieb
– pevné, ak sú úrokové sadzby nízke/variabilné, ak sú vysoké (ale variabilné úroky
sú riskantné, preto ich treba využívať menej)
súčasný manažment aktív
– výpožičky v predstihu na pokrytie krátkodobých finančných tokov/reinvestovať
fondy
– odložiť rozhodnutie, ak si to nevyžadujú finančné toky
profil splatnosti
– zvoliť si takú dobu úveru, aby v jedinom roku nebolo veľa úverov splatných
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posúdenie úverových požiadaviek
– vypočítať potrebné fondy vo vzťahu ku kapitálovým výdavkom.
(b)

reštrukturalizácia dlhu
KAPITÁL
– včasné splatenie dlhu znižuje dlhový kapitál splatný v budúcich rokoch
– použije sa na zmiernenie špičkových výkyvov priebehu dlhu
– nahradí splatenie dlhu inými pôžičkami/hotovostnou bilanciou
VÝNOS
– požiadavky na finančné toky na skoré splatenie úverov/zladiť s dodatočnými
pôžičkami
– môže znížiť ročné splátky úrokov (znížená priemerná úroková miera)
PRÉMIA
– požiadavka na ďalšiu platbu organizácie v záujme skorého splatenia úveru
s vysokou úrokovou mierou
DISKONT
– suma vyplatená zo strany veriteľa pre organizáciu splácajúcu pôžičku s nižšou
úrokovou sadzbou.
ODPOVEĎ NA 22. OTÁZKU

Požaduje sa forma hlásenia, t.j. komu; od koho; dátum; názov/vec; časti medzititulky
atď.
Najdôležitejším kritériom pri investičnom rozhodovaní pre osoby, ktoré spravujú
verejné fondy, je zváženie rizika voči výnosu a viac sa zameriavať na predchádzanie
riziku než na maximalizáciu výnosu.
Hlavný faktor, na ktorý verejný orgán musí prihliadať pri rozhodovaní o finančnom
investovaní je:
Úverová bonita partnera:
Bezpečnosť pôvodnej hodnoty majetku:

Doba investovania:

Charakter investície:
Suma, ktorá je na investovanie
k dispozícii:
Dokumentácia:
Návratnosť:

Nachádza sa na „schválenom zozname“?
Aká je jeho úverová schopnosť?
Zvážiť rozdelenie investícií, aby sa
zabránilo nadmernej koncentrácii do
jedného sektora
Odhadnúť pravdepodobnosť trvania
prebytku, ktorý je k dispozícii na
investovanie
Spĺňa požiadavky orgánu? Zákonné
požiadavky?
Vyrátať podľa finančných tokov a fondov,
ktoré sú k dispozícii
Je dostatočná? Je potrebné právne
poradenstvo?
Porovnať s alternatívnou návratnosťou,
zvažovať pritom mieru rizík
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SLOVNÍK

SLOVNÍK
A
•

Analýza kritickou cestou - CPA critical path analysis, identifikuje úlohy, ktoré
sú na “kritickej” ceste vrámci siete (časovo najnáročnejšie)

•

Analýza odchýliek - Variance analysis, process identifikácie a skúmania
prípadov signifikantných rozdielov (odchýliek) medzi rozpočtovanými plánmi a
reálnymi výsledkami.

•

Amortizácia – Depreciation, časť nákladov alebo základných prostriedkov
spotrebovaných v danom čase organizáciou. Predstavuje odhad toho koľko
celkovej ekonomickej užitočnosti základných prostriedkov bola použitá v
účtovnom období. Vykazuje sa ako debet zo zisku a strata a kredit voči účtu
základných prostriedkov v účtovnej knihe.

•

Ážio vo vzťahu k splácaniu pôžičky - Premium (in relation to repayment of
loans), akákoľvek platba vyžadovaná od toho, kto si požičal na urýchlené
splatenie pôžičky, spravidla na kompenzáciu strát požičiavajúceho , ktoré
vznikli rastom úrokovej miery od termínu poskytnutia pôžičky.

•

Anuita – Annuity, fixná suma platená v špecifických intervaloch počas
určitého obdobia
B

•

BACS (Banks Automated Clearing System). BACS poskytuje celkové
zúčtovanie spravidla za nižšie sumy a opakujúce sa platby. Zaoberá sa tak
debetnými ako aj kreditnými platbami. Hlavným typom platieb, ktorými sa
BACS zaoberá sú debety, faktúry a automatické kredity (napríklad mesačné
mzdy, poistné prémie a tak ďalej).

•

Balanced scorecard, technika, ktorá posudzuje/hodnotí výkonnosť s využitím
sady štyroch vyvážených ukazovatľov – zákazníci, interné procesy, učenie sa
organizácie a organizačný rast.

•

Bar-coding, metóda kódovania pre urýchlenie správneho a rýchleho
elektronického snímania. Kódy sú založené na znakoch a voľnom priestore,
tlačené, alebo lepené na tovary. Predstavujú kódovanú informáciu, ktorú číta
elektronická čítačka a prenáša rýchlo do počítača. Kódom môže byť písmeno
a/alebo číslo, alebo iné špeciálne znaky ako +, /, -, ., atď..

•

BCCI The Bank of Credit and Commerce International (BCCI) Medzinárodná
komerčná a úverová banka - BCCI dospela ku krachu v roku 1991 s tým, že
mnohí investori vrátane orgánov miestnej správy a samosprávy utrpeli značné
straty.
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•

Benchmark
Benchmark, je miera (meradlo, etalón), používané na
porovnávanie jednotlivých výkonov, ktoré sa potom dá použiť ako ukazovateľ
toho, kde by sa revízia zaužívaných postupov mohla oplatiť.

•

Benchmarking Benchmarking sa definuje ako „proces hľadania a dosiahnutia
vynikajúcej úrovne výkonnosti. Dosiahne sa to systematickým porovnávaním
výkonov a postupov (procesov) v rôznych organizáciách, alebo medzi rôznymi
oddeleniami tej istej organizácie, v záujme nájdenia najlepšej metódy práce.
Jeho účelom je neustále zlepšovanie úrovne výkonnosti identifikovaním miest,
kde sa môžu robiť zmeny ... v tom čo sa robí (a) ako sa to robí“.

•

Bilancia, výkaz hotovosti Cash flow statement, výkaz preukazujúciako bola
hotovosť generovaná a použitá organizáciou .

•

Broker agent investujúceho klienta. Za uskutočnený obchod dostáva odmenu.

•

BS5750, prvý svetový štandard kvality vyvinutý BSI (British Standards
Institute)

•

Broker - Money Broker, agent, ktorý koná v zastúpení pri požičiavaní si alebo
požičiavaní peňazí inému.

•

Building Society, spolupracujúca banková inštitúcia financujúca z deposit na
ktoré sú vyplácané úroky a z ktorých sa tvoria hypotekárne úvery.

•

Business Process Re-engineering (BPR), metóda reštrukturakizácie
podnikateľských procesov s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň automatizácie,
efektívnejší pohyb informácií a lepšie pochopenie kritických postupov a
procesov organizácie, tými, kto sa ich účastnia.

•

Business Rates, dane z podnikateľskej činnosti vybrané v zastúpení štátu,
ktoré sú prerozdeľované podľa počtu obyvateľov

•

Business Rate Pool, spájanie daní z podnikateľskej činnosti vybraných v
zastúpení štátu do jedného fondu.
C

•

Celkové ročné náklady Total Annual Cost (TAC), predstavujú celkové náklady
na objednávanie, aj na skladovanie.

•

Celková záloha - Total float, množstvo omeškaní, ktoré môže byť prípustné
bez toho, aby ovplyvnilo dĺžku trvania projektu, za predpokladu, že všetky
aktivity začnú čo najskôr a už nebudú meškať.

•

Cieľ výkonnosti - Performance target, ktorý obyčajne znamená kvantifikované
určenie toho, čo sa od organizácie očakáva alebo čo chce dosiahnuť v danom
budúcom období.

•

CIPFA - Chartered Institute of Public Finance and Accountancy

•

Cyklus kvality - Quality circles, tím zamestnancov, ktorí pracujú na riešení
problému v organizácii. Cyklus kvality je široko využívaný v Japonsku a iných
ázijských krajinách, a je integrovanou časťou japonského manažérskeho štýlu
práce.
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•

Cost driver – to, čo zvyšuje náklady, charakteristika činnosti alebo udalosti,
ktorá ústi do ďalších nákladov.

•

Crash cost - havarijné náklady každej aktivity – t. j. náklady na dokončenie
tejto aktivity v havarijnom čase.

•

Crash time - Havarijný čas – to je minimálny čas na dokončenie activity

•

Cash Pool, kde je všetka hotovosť organizácie agregovaná alebo spojená
vrátane aktuálnej bilancie hotovosti, platby urobené ale nereflektované na
našom bankovom účte a peniaze prijaté ale nereflektované na našom
bankovom účte.

•

CHAPS (Clearing House Automated Payment System) In the UK a system
which provides an electronic, inter-bank, online, real-time credit clearing
system for guaranteed, same-day value sterling payments.

•

Charity, poskytnutie praktickej alebo finančnej pomoci pre zabezpečenie
zmysluplných cieľov ako je napríklad zníženie chorobnosti a chudoby alebo
skvalitnenie vzdelania. Používa sa tiež na označenie organizácií, ktoré vznikli
za týmto účelom.

•

Čierna listina Blacklist, zoznam ľudí alebo organizácií s ktorými daná sa
organizácia rozhodla ďalej nespolupracovať pretože napríklad neporiadne
platia svoje účty.

D
•

Daň - Council Tax. Vo Veľkej Británii špecificky daň, ktorú platcovia platia
samospráve na zabezpečenie služieb, ktoré poskytuje.

•

Druhá strana – Counterparty, narozlíšenie v dohodách. Napríklad: “Ak jedna
strana oznámi, druhá stana je povinná …”

•

Druhá strana – Counterparty, narozlíšenie v dohodách. Napríklad: “Ak jedna
strana oznámi, druhá stana je povinná …”

•

Dátum splatnosti pôžičky - Maturity Date.

•

Deterministický model - Deterministic model, proces alebo model, ktorého
výsledok nie je závislý na zmene a kde vstup vždy prináša rovnaký výsledok.

•

Dlžník Debtor, osoba, ktorá dlží peniaze firme na tovary alebo služby.

•

Dodávateľ – Suppliers, predávajúci tovary alebo služby.

E
•

Eskontovaný tok hotovosti - Discounted Cash Flow (DCF), analýza, pri ktorej
je budúci tok hotovosti konvertovaný alebo eskontovaný na ich súčasnú
hodnotu. Miera návratnosti (rate of return) investícií je tá úroková miera, pri
ktorej sa aktuálna hodnota všetkých zahrnutých tokov hotovosti rovná nule.
(Pozri J.H.Adam Anglicko-český ekonomický slovník, Lonfňgman, LEDA
19950
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•

Externý limit financovania - External Financing Limit (EFL) EFL je limit na
použitie vonkajších finančných zdrojov organizácie v podstate vo forme
pôžičky, ako prostriedku na financovanie investičných výdavkov. Anglickočeský ekonomický slovník, J.H.Adam LEDA 1995.

•

Ekonomický prístup k modelovaniu optimálnej veľkosti objednávky - EOQ
Economic Order Quantity, určuje optimálnu veľkosť objednávky, ktorou sa
minimalizujú celkové náklady na objednávanie a skladovanie zásob.

•

Economy Economy, hospodárnosť sa týka výlučne vstupných zdrojov, ktoré
by mali byť predovšetkým finančné: Možno však použiť aj iné zdroje, akými sú
napríklad pracovný čas alebo doba strávená nejakou aktivitou.

•

EET- earliest event time EET je najskorší čas uzla za predpokladu, že všetky
predchádzajúce aktivity boli urobené v najskoršom (najkratšom) čase.

•

Effectiveness, patrí sem aj odhad miery splnenia stanovených cieľov.

•

Efficiency Efficiency, je mierou využitia použitých zdrojov a porovnáva vstupy
s výstupmi

•

3 E’s Economy, efficiency & effectiveness - 3 E – hospodárnosť, efektívnosť,
účinnosť Tieto „tri E“ spolu tvoria podstatu „value for money“ – efektívneho
využívania zdrojov v našom prípade verejných prostriedkov.

•

Efektívnosť je pomer vstupov k výstupom.

F
•

Faktoring – Factor, predaj práv do výšky vlastníctva dlžníka finančnej
spoločnosti za dohodnutú cenu. Odkúpenie pohľadávky od pôvodného
veriteľa.

•

Fixné aktíva - Fixed assets, aktíva, ktoré majú pomerne dlhú životnosť ako
napríklad budovy, autá, počítače. Obyčajne ich odpisujeme., znamená to, že
že používaním strácajú časť svojej hodnoty

•

FTE - Full time equivalent, ekvivalent plného pracovného úväzku

G
•

GANTT, Ganttogram sa používa na vizuálnu prezentáciu programu a s ním
spojených zdrojov. Identifikuje trvanie paralelných a sekvenčných aktivít na
horizontálnom pruhu diagramu ako zhrnutia plánu projektu a ukazuje, koľko
činností sa musí paralelne vykonať v danom čase. Medzníkmi sú aktivity, ktoré
sú plánované na konkrétny deň.

•

Graf naplnenia kapacít - Capacity loading graph, ukazuje potrebné zdroje na
dosiahnutie activity v projekte.

•

Gilts - Gilt Edged Securities, vládne cenné papiere vo Veľkej Británii
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H
•

H Hospodárnosť sa vzťahuje na náklady vstupných zdrojov, rozsah
minimalizácie nákladov na vstup pri udržaní kvality.

•

Hypotéka – Mortgage, podmienečné poskytnutie majetku ako zábezpeky na
poskytnutie pôžičky.

I
•

Index - Index, je číslo s hodnotou, ktorá sa vzťahuje k nejakému konkrétnemu
štandardu.

•

Index Linked Gilts, vládne cenné papiere vo VB, chrániace investora voči
stratám z infácie merané špecifickým cenovým indexom.

•

Inflácia – Inflation, rast úrovne všeobecných cien tovarov a služieb.

•

Investičný cenný papier – Equity, finančný podiel, ktorý má držiteľ akcií vo
firme, tak ako je to vykázané vo finančnej bilancii, súvahe. Termín sa tiež
používa pri investovaní do akcií firmy, organizácie.

•

Investičné centrum - Investment center, centrum, v ktorom je manažér
zodpovedný za príjmy, náklady a investície.

•

ISO 9000
ISO 9000 (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu/
International Standards Organisation), ktorá bola odvodená z normy BS5750
(BS – British Standard – britská norma)

•

Iniciatíva financovania súkromného sektoru - The Private Finance Initiative
(PFI), schéma vlády Veľkej Británie ako financovať firmy zo súkromného
sektoru, obstarávania a riadenia aktív ako sú budovy a zariadenie na
zabezpečenie možného využitie pre partnerov z organizácií verejnej správy,
ktorí platia stanovené poplatky za ich využitie.

J
•

Jednotková cena - Unit cost, cená spojená s jednotkou produktu alebo služby.
Celkové náklady na výrobu tovaru alebo služby delené celkovým počtom
vyrobených jednotiek.

K
•

K Kapitálové výdavky - Capital expenditure

•

Konvertibilné cenné papiere - Convertible Stock (alebo convertible loan stock),
dlhová obligácia firmy alebo organizácie, ktorá môže byť konvertovaná na
daný počet cenných papierov v danej firme, organizácii na základe vopred
stanovenej ceny.

•

Kniha vydaných faktúr - Sales Ledger, časť hlavnej účtovnej knihy obsahujúca
len účty zákazníkov.

•

Kritická cesta - Critical path, skupiny úloh, ktoré predstavujú najdlhšie trvanie
projektu. Tieto úlohy majú vzájomné previazanie, kde predľženie jednej
spôsobí opozdenie sa nasledujúcich.
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•

Kritický faktor úspechu - Critical success factors, tie aspekty podnikania alebo
aktivít organizácií verejnej správy, ktoré musia byť správne, aby organizácia
dosiahla svoje ciele.

•

Kvázi zákazník - Proxy customers, alebo splnomocnenými zákazníkmi
rozumieme tých, ktorí majú v kompetencii riadenie alebo dozor nad
organizáciami, teda fungujú ako zákazníci z poverenia iných. Známe tiež ako
mystery shoping.

•

Kontrola kvality - Quality assurance, Cieľom systému kontroly kvality nie je iba
dosiahnutie kvality, ale aj jej dokázanie a demonštrovanie - preukázanie.

•

Kontrola negatívnou spätnou väzbou - Negative feedback control, vyskytuje sa
ak informácia získaná spätnou väzbou zmení smer reakcie na ňu.

L
•

M
•

Likvidita – Liquidity, vo vzťahu k jednotlivcovi alebo organizácii vyjadruje
schopnosť firmy alebo organizácie plniť svoje krátkodobé záväzky načas. Vo
vzťahu k aktívam vyjadruje ako jednoducho možno aktíva premeniť na cash hotovosť.

Manažment pokladnice - Treasury Management, manažment toku hotovosti
organizácie, bankových operácií, peňažného trhu a transakcií na kapitálovom
trhu, efektívna kontrola týchto aktivít; zabezpečenie optimálnych výkonov vo
vzťahu k daným rizikám.

•

Manažment riadenia kvality Total Quality Management (TQM), je
manažérskym štýlom, ktorý v sebe integruje princíp záruky kvality. Podporuje
úsilie všetkých skupín v organizácii o rozvoj kvality, dosiahnutie kvality, ale aj
udržanie a zlepšenie kvality.

•

Miera zisku - Profit margin, pri dobrom hodnotení efektívnosti organizácie vám
povie koľko organizácia získava na predaji po splatení výdavkov. Všeobecne,
čím je vyššia miera zisku, tým efektívnejšia je organizácia. Čistá miera zisku je
čistý príjem delený počtom čistých predajcov. Hrubá miera zisku je hrubý zisk
delený počtom čistých predajcov.

•

Miera návratnosti kapitálu - Rates of return on capital, návratnosť investície –
čistý zisk ako percento použitého kapitálu, čisté aktíva. Používa sa aj skratka
ROCE.

•

Mŕtvy čas – Slack, vo vzťahu k aktivitám projektu ide o to, že je viac času na
danú aktivitu ako je potrebné. Aktivity s ” mŕtvym” časom niesú na kritickej
ceste.

•

Množstvo zásob indikujúce potrebu doobjednávky - ROL Reorder level, .
minimálna úroveň zásob, ktorá sa dosiahne pred spustením doobjednávky

•

Miesto predaja - Point-of-sale, miesto predajca je špecifické miesto, kde
zákazník nakupuje produkty.

•

Metóda kritickej cesty - CPM critical path method, technika kalkulácie kritickej
cesty projektu, zisťovaním vzájomných súvislostí alebo vzťahov medzi
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jednotlivými úlohami a zisťovaním najdlhšej alebo kritickej cesty a toho, ktoré
úlohy sú závislé od iných.
•

Ministerstvo obchodu a priemyslu - DTI Department of Trade and Industry
(UK)
• Misappropriation – vziať niečo, čo patrí niekomu inému.

•

Manažment budov - Facilities management, prevádzka služieb v budovách
ako je údržba, kúrenie, upratovanie atď

N
•

Najneskorší čas udalosti - LET- latest event time LET is the latest time an
event can take place consistent with the project being completed within the
normal project time period. LET je najneskorším časom, v ktorom sa
dostaneme do uzla v záujme dokončenia projektu v normálnom čase trvania
projektu.

•

Nákladový odklon - Cost slope, náklady na jednotku času, o ktorú skracujeme
trvania aktivity.

•

Nákup z regála - Kúpa Off-the-shelf, metóda využitia počítačových systémov
pre piamy predaj na základe vopred predpísaných aplikácií využívaná viac ako
jednou firmou, organizáciou.

•

Náklady alternatívnych, obetovaných príležitostí - Opportunity Cost, náklad,
ktorý meria možnosť, ktorá nemola využitá, stratila sa, bola obetovaná, keďže
sme sa rozhodli pre jednu na úrok viacerých možností.

•

Nárazová zásoba - Safety Stock alebo buffer stock, množstvo zásob
využívaných v systéme manažmentu zásob, ktoré možno použiť na
vyrovnanie ponuky a dopytu.

•

Nástroj vyjednávania - Negotiable Instrument, nezáväzná objednávka alebo
sľub zaplatiť určitú sumu ľahko prevediteľnú od jednej strany druhej.

•

Návratnosť použitého kapitálu - Return on Capital employed (ROCE), kľúčový
štatistický ukazovateľ, hovoriaci o miere návratnosti, ktorý manažment
dosiahol v zastúpení akcionárov riadením aktív organizácie. Výnosnosť
investičného strediska alebo celej organizácie sa často meria výnosom
z investovaného kapitálu (Return on capital employed - ROCE).

•

Návratnosť investícií Return on Investment (ROI), množstvo zisku založené na
množstve použitých zdrojov. Tiež schopnosť daných investícií dosiahnuť
príjem z jeho použitia. Ukazuje dosiahnutý zisk alebo výnos v porovnaní
s investovaným kapitálom do investičného strediska a obyčajne sa vyjadruje
v percentách.

O
•

Obchodné referencie - Trade reference, používajú sa pri úverovej kontrole.

•

Obchodný cenný papier, alebo vlastná zmenka - Commercial Paper, vydaná
organizáciou, spravidla splatná v čase od 30 do 50 dní.
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•

Obrat – Turnover, v účtovníctve množstvo času potrebné na výmenu daného
aktíva. Vo Veľkej Británii sa používa aj na rozsah ročných predajcov firmy.

•

Odvodený dopyt - Derivatives, kontrakty ako sú opčné zmluvy alebo
termínované obchody (futures), ktorých cena je odvodená z ceny podložených
finančných aktív

•

Odvodené právne predpisy, druhotná legislatíva - Statutory Instrument,
dokumenty delegovaného zakonodarstva, napríklad štatúty.

•

Outsource – najať si konzultanta alebo firmu zvonka na realizáciu všetkých
alebo časti služieb zvyčajne realizovaných skupinami alebo jednotlivcami
vrámci firmy či organizácie.

P
•

Plánovanie požiadaviek na material - Materials Requirements Planning (MRP),
alebo plánovanie materiálových požiadaviek, používa sa na plánovanie
požiadaviek na suroviny a a termíny, v ktorých sa požaduje dodávka hotových
výrobkov.

•

Pranie špinavých peňazí - Money Laundering, termín popisujúci process
zatajovanie peňazí získaných nelegitímnymi prostriedkami a ich prevod na
zdanlivo legitímny príjem.

•

PERT, je technika hodnotenia a kontroly programu, PERT diagram graficky
poukazuje na úlohy a sieť ich vzájomnej zavislosti

•

Platobný príkaz – Precept, vo Veľkej Británii je to aj suma, ktorú samospráve
vypláca inštitúcia, ktorá je výbercom dane (the District and Borough Councils)
na krytie výdajov, ktoré niesú kryté príjmami.

•

Poistné vo vzťahu k poisteniu - Premium (in relation to insurance), peniaze
platené poistencom poistiteľovi za poistné krztie alebo za plnenie uvedené v
poistnej zmluve.

•

Podielový fond - Unit Trust, finančný mechanizmus, ktorý umožňuje
investorom v malom množstve rozložiť ich investície do širšieho portfólia aktív.

•

Predaj - Winding up alebo forced sale, process ukončenia podnikania.

•

Prečerpanie – Overdraft, ak nastane situácia, že výber z účtu v banke je väčší
ako prostriedky aktuálne dostupné na účte v banke, účet je prečerpaný. V
prípade vopred odsúhlaseného postupu s bankou nastáva situácia úveru.

•

Preobchodovanie - Over-trading, k preobchodovaniu dochádza keď sa
organizácia pokúša operovať takým objemom, ktorý presahuje jej finančné
možnosti (Iná definícia: Ide o obchodovanie mimo normálne limity, vytvárané
prevádzkovým kapitálom podniku).

•

Penzia – Pension, pravidelná platba vyplácaná osobe, ktorá už nieje
zamestnaná, napríklad vládou alebo bývalým zamestnávateľom.

•

Privatizácia – Privatisation, odobratie služby z pod verejnej kontroly
prenesenie do správy súkromnej spoločnosti.
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•

Podnikateľský plan Business plan document, pripravovaný manažmentom,
sumarizuje prevádzkové a finančné ciele a detailný plán a rozpočet,
preukazujúci ako budú dosiahnuté.

•

Poplatky za úver - Debt charges, poplatky viažúce sa na požičané peniaze.
Úrok.

•

Pákový účinok - Gearing Gearing ratio, pákový účinok dlhodobých pôžičiek a
preferovaných ziskov ako percento celkových fondov akcionárov, dlhodobých
pôžičiek a preferovaných akcií, udáva pomer pôžičky a zadĺženosti v kontexte
celkového majetku organizácie a ukazuje bilanciu dlhodobého financovania
organizácie. Anglicko-český ekonomický slovník, J.H.Adam LEDA 1995.

•

Presné načasovanie dodávok - Just in Time (JIT) System, presné
načasovanie dodávok – výrobná metóda, keď sú suroviny dodávané do
závodu tesne pred tým ako sú pre výrobu potrebné.

•

Profil dátumov splatnosti - Maturity Profile, profil dátumov splatnosti rôznych
pôžičiek organizácie.

•

Public Dividend Capital (PDC), forma dlhu v súvahe organizácie verejnej
správy. PDC normálne vzniká keď sú aktíva prevedené na organizáciu v čase
jej vzniku.

•

Public Works Loan Board (PWLB), organizácia vo Veľkej británii, cez ktorú si
samosprávy môžu požičiavať od vlády.

R
•

Rada pre kvalitu - Quality council, tím manažmentu zodpovedný za kontrolu a
zlepšenie systému kvality – politík a postupov. Skupina je tiež zodpovedná za
diskusie na riešenie problémov a stanovenie zdrojov na zabezpečenie
zlepšenia kvality.

•

Refinancovanie – Refinancing, získanie nových zdrojov financovania ako
výmena za zdroje, ktoré končia, alebo musia byť prefinancované. Rozpis
štruktúry práce - Work breakdown structure, rozpis projektu alebo práce na jej
časti.

S
•

Sieťová analýza - Network analysis, vzťahuje sa aj na analýzu kritickej cesty.
Ide o definovanie hlavných úloh a úloh od ktorých závisí dokončenie projektu.
Sú mapované v sieťovom diagrame, s cieľom ukázať ich vzájomnú závislosť.

•

Správcovstvo – Receivership, forma bankrotu, pri ktorom súd ustanoví osobu
– správcu, aby riadila záležitosti organizácie.

•

Správca majetku – Trustee, osoba, ktorá vedie a riadi aktíva v zastúpení a pre
úžitok ostatných, iných.

•

Stanovisko regionálnej organizácie, samosprávy - County Court Judgement
(CCJ) Rozhodnutie, stanovisko takejto organizácie, napríklad v súvislosti s
neplatením dlhov. Ak dlh vyplatíte, organizácia je spokojná a zaznamená to do
vašich záznamov.
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Stochastický model - Stochastic model, model, ktorý obsahuje prvok náhody.
Súčasná hodnota - Present Value, hodnota toku hotovosti, ktorá vzrastie za
určitý čas. Umožňuje porovnanie toku hotovosti z rôznych časových uhlov.
Súdny príkaz – Writ, oficiálny dokument súdu, podpísaný sudcom alebo s
oficiálnou pečiatkou súdu, prikazujúci osobe, ktorej je adresovaný urobiť niečo
konkrétne.
Súťaž – Competition, situácia na trhu, keď sa viacerí uchádzajú o predaj
svojich produktov alebo služieb rovnakej skupine zákazníkov alebo jednému.
Zákazník má možnosť vybrať si medzi dvoma alebo viacerými a predajca
operuje na trhu na základe čestnosti a reálnych pravidiel. Efektívna súťaž
zaisťuje zákazníkom možnosť vybrať si z množstva kvalitných produktov alebo
služieb ponúkaných za primerané ceny.
Systém elektronického predaja - EPOS (electronic point-of-sale) system,
aplikácia alebo zariadenie, ktoré je prepojené, zosieťované s hlavným
počítačom. Umožňuje to hlavnému, centrálnemu počítaču sústreďovať údaje o
predaji, kontrolovať inventár a zabezpečovať autorizáciu kreditných kariet.
Swap úrokovej miery - Interest Rate Swap, derivatív, v ktorom sa jedna strana
zaväzuje zaplatiť fixnú úrokovú mieru s tým, že od druhej strany získa
plávajúcu úrokovú mieru.
Systém periodicky sa opakujúcej kontroly - Periodic Review System, kontrola
alebo aktivita, ktorá sa uskutočňuje v špecifikovaných pravidelných
intervaloch.
Šek - Cheque, písomný, vystavený na platbu určitej sumy peňazí.

T
Tabuľka organizácií - League table, tabuľka organizácií, napríklad škôl,
zostavená na základe výsledkov (napríklad skúšok) a iných indikátorov, (niečo
ako ligová tabuľka).
•

Tím na zaistenie korekcií - Corrective action teams, v terminológii
zabezpečenia kvality (quality assurance) ide o viac ako len napravenie toho čo
ide zlou cestou na cestu správnu. Akcia korekcie, alebo korekcia tiež obsahuje
analýzu rizika, schopnosť zabezpečiť požiadavky klienta, zistenie chyby,
zistenie čo treba urobiť okamžite a čo je potrebné urobiť preto, aby sa situácia
neopakovala.

•

Tímy na zlepšenie kvality - Quality improvement teams, tímy zamestnancov,
ktoré pracujú na riešení problémov na pracovisku.

•

Termín medzi zadaním a realizáciou objednávky - Lead Time

•

Termínované, budúce obchody – Futures, kontrakty, kryjúce predaj finančných
nástrojov alebo komodít na komoditných burzách v budúcnosti.
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•

Treasury Bills, krátkodobé vládne cenné papiere

•

„Tri E“ spolu tvoria podstatu „value for money“, efektívneho využívania zdrojov
v našom prípade verejných prostriedkov

U
•

Účet ziskov a strát - Profit and loss account, účet na ktorom sa vedie čistý
zisk.

•

Účinnosť je miera toho, nakoľko výstupy spĺňajú predpokladané zámery.
Účinnosťou sa všeobecne označuje rozsah, v akom sa dajú dosiahnuť ciele a
to z hľadiska kvality aj výsledku.

•

Ukazovateľ výkonu - indikátor - Performance indicator, t. j. čosi, čo je samo
osebe merateľné a môže pôsobiť ako indikátor čohosi, čo nie je priamo
merateľné.

•

Ukazovateľ výkonov - Performance measure, ukazovatele výkonov sa použijú
vtedy, keď daný predmet môže byť predmetom priameho a jednoznačného
merania.

•

Úrok z úrokov - Compound interest, metóda kalkulácie úrokov keď sa za
každé obdobie kalkuluje úrok tak z istiny (principal) ako aj z predchádzajúcich
úrokov k určitému dňu (interest previously accrued).

•

Úverový rating - Credit Rating, vyhodnotenie schopnosti platiť dlhy, týka sa tak
jednotlivcov ako aj organizácií.

•

Ukazovateľ likvidity - Liquidity ratios, je vzťah medzi celkovými likvidnými
aktívami a celkovými záväzkami danej inštitúcie, meria schopnosť firmy alebo
organizácie plniť svoje krátkodobé záväzky načas.

V
•

organizácii - In-house, vzťahuje sa na activity, ktoré sa realizujú v organizácii
alebo organizáciou namiesto toho, aby boli kontrahované mimo externou
skupinou.

•

Vnútorný obchodný účet - Internal Trading Account, účet vykazujúci všetky
príjmy a výdavky jednotky organizácie verejnej správy, indikujúci či bol
dosiahnutý prebytok alebo deficit.

•

Veriteľ – Creditor, osoba, ktorej sú požičané peniaze na tovary alebo služby.

•

Výmenný obchod - Trade-off, situácia, ktorá sa vyskytuje ak je možnosť alebo
je dané rozhodnutie vzdať sa (vymeniť) niečo a získať niečo iné.

•

Vypredanosť - Stock Out, situácia, keď sú zásoby vypredané pred dodaním
novej objednávky.

•

Výročná správa Annual report založený na kalendárnom alebo fiskálnom
roku, obsahuje základné finančné ukazovatele.

•

Výsledovka Balance sheet
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W
•

Whitewash, zakrývanie, zamlčanie pravdy.

Z
•

Zabezpečenie, zaistenie – Indemnity, právna oslobodenie od pokút
zavinených inou osobou, jej chybou, alebo kompenzácia strát alebo škôd.

•

Zainteresované subjekty Stakeholder, jednotlivec alebo skupina, ktoré majú
primy alebo nepriamy záujem na blahu organizácie alebo firmy. Vo
všeobecnosti to môže byť každý, kto je výsledkami rozhodnutí organizácie
dotknutý.

•

Zákonné dávky - Statutory levies, dane stanovené zákonom.

•

Zameranie sa na krátkodobé výhody - ‘short-termism’ výhodné dlhodobé
investície možno ignorovať z hľadiska krátkodobých výhod /Beneficial long
term investments may be ignored in exchange for a short-term fix.

•

Záujmová skupina - Interest groups, skupina rovnako zmýšľajúcich
jednotlivcov zjednotená za účelom dosiahnutia spoločného cieľa.

•

Zodpovednosť zo zákona - Public Liability, zodpovednosť zo zákona platiť za
škody spôsobené jednotlivcom alebo firmám, napríklad ak poškodený nábytok
poraní niekodo počas návštevy v budove organizácie.

•

Zľava vo vzťahu k splácaniu pôžičky - Discount (in relation to repayment of
loans), akákoľvek redukcia množstva splátky za rýchle splácanie pôžičky,
zvyčajne vtedy keď rastie úroková miera voči termínu poskytnutia pôžičky.

•

Zúčtovanie - Clearance, process na základe ktorého je suma platená šekom z
jednej banky prevedená na účet v banke platiteľa.
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