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Anotace 

Diplomová práce na téma Využití podnikových informačních systémů p i zpracování 

účetnictví v oblasti škod je zam ena p edevším na problematiku likvidace škod ve 

společnosti Škoda Auto, a. s. Cílem této práce je podat p ehled o problematice škod, 

zhodnotit proces její likvidace a navrhnout opat ení vedoucí k efektivn jšímu zpracování. 

Práce vychází p edevším z interních údajů společnosti Škoda Auto, a. s., použita byla 

nejaktuáln jší data z loňského roku 2014.  Nejprve jsou v této práci popsána teoretická 

východiska, která s danou problematikou souvisí. Následuje část praktická, která se zabývá 

společností Škoda Auto, a. s. a způsobu zpracování škodných událostí. Z dostupných 

informací a analýzy celého procesu bylo zjišt no n kolik slabých míst procesu likvidace, 

nejv tší problém p edstavuje finanční vyčíslení mzdových nákladů na opravu škody.  
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The Usage of ERP System in Processing of Accounting in the Area of Damage 

This dissertation on the theme The Usage of ERP System in Processing of Accounting in 

the Area of Damage is focused on the liquidation of damages for Škoda Auto, a. s.  The 

main goal of the thesis is to provide the general knowledge about damage, evaluate the 

whole proces of liquidation and suggest efficient measure. The analysis is based on internal 

data provided by Škoda Auto, a. s. The first section describe terms and concepts which 

relate with this issue. In the following practical part, Škoda Auto, a. s. and the way it 

processes damage is analysed. Based on the gathered data, it is demonstrate that the proces 

of liquidation of damages has some weaknesses, the biggest issue is the calculation of 

labour costs.  
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Úvod 

Každý z nás je stále vystavován ad  rizik, hrozí fyzickým i právnickým osobám v každém 

okamžiku. Riziko v sob  zahrnuje nejistotu z budoucího vývoje. Rozlišujeme riziko s 

kladným nebo záporným výsledkem, kdy záporné riziko definujeme jako nahodilou 

událost, která vede ke vzniku škody. V současné dob  jsou škody jedním z problémů každé 

civilizované společnosti. Vznikají každý den v různé podob , ovlivňují nás v osobním  

i profesním život . Setkáváme se s nimi p i pln ní denních činností, a  už je to 

v domácnosti, doprav  či zam stnání. Velké procento obyvatel se v život  dostane do 

situace, kdy eší n jakou škodu.  

Tato diplomová práce se zabývá procesem likvidace škod ve společnosti. Cílem diplomové 

práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku škod a popsat a zhodnotit proces 

likvidace škod ve společnosti Škoda Auto, a. s. a navrhnout zefektivn ní procesu. Tato 

tematika je velice široká a díky tomu, že společnost Škoda Auto, a. s. je opravdu velká – 

jen v České republice zam stnává více než 25 000 osob, nelze postihnout celou 

problematiku týkající se škodných událostí ve firm . Proto je tato práce zam ena pouze na 

škody, které vznikly ve výrob  vozů ve společnosti Škoda Auto, a. s. Nezabývá se 

škodami, které byly způsobeny zam stnancům společnosti či ostatním subjektům 

působících ve firm .  

První část diplomové práce se soust eďuje na současnou právní úpravu týkající se pojmu 

škoda. V současné dob  je hlavním pramenem úpravy Nový občanský zákoník č. Řř/2012 

Sb., který vstoupil v platnost 1. 1. 2014 a zm nil dosavadní právní úpravu týkající se 

náhrady škody. Sjednotil dosavadní úpravu občanského a obchodního zákoníku do 

jediného právního p edpisu, to znamená, že obsahuje jednotnou právní úpravu pro 

občanskoprávní i obchodn právní vztahy.  

Dále je popsána problematika škod v pracovn právních vztazích podle Zákoníku práce 

č.262/2006 Sb. Uvedeny jsou zde jednotlivé typy odpov dnosti za škodu, a jaké jsou 

p edpoklady pro její vznik.  Záv r této kapitoly je zam en na účetní a daňové aspekty 

škod a definování pojmu škoda, který je odlišný podle oboru, kterého se týkají. Následn  je 
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p edstaven Zákon o účetnictví č.563/1řř1 Sb. a způsob účtování škod do nákladů podniku.  

Na konci celé kapitoly je pohlíženo na škody z daňového hlediska podle zákona o dani 

z p íjmu č. 5Ř6/1řř2 Sb.  

V druhé části práce budou popsány podnikové informační systémy a zejména systémy typu 

ERP, které jsou dnes využívány tém  ve všech společnostech. Jejich hlavní výhodou je 

integrace dílčích podnikových aplikací používaných jednotlivými odd leními do jediné 

aplikace, a tím snížení rizika neefektivního zpracování a vzniku možných chyb.   

Na teoretickou část navazuje část praktická, která v úvodu p edstavuje společnost Škoda 

auto, a. s. Následn  je popsán celý proces likvidace škod ve společnosti, jaké škody mohou 

vzniknout a jak se eší. V záv ru kapitoly jsou prezentovány podnikové informační 

systémy, které společnost využívá pro zpracování škodných událostí. Čtvrtá část práce se 

dopodrobna zabývá škodami vzniklými ve výrob  vozů. Sledovány jsou škody za celou 

oblast výroby a dále ve t ech konkrétních provozech, které vyráb jí určité typy vozů.  

Nejv tší pozornost je zde v nována škodám způsobených zam stnanci a škodám 

způsobených t etí osobou či externí firmou. Tyto dv  skupiny způsobují až ř2% všech 

škodných událostí ve společnosti. 

Dále jsou zde popsány ostatní typy škodných událostí, které vznikají nap íč výrobou vozů, 

a nakonec je uveden způsob účtování škod do nákladů podniku, pozornost je v nována 

i daňovým aspektům škod. Záv r čtvrté kapitoly se v nuje popsáním nejv tších problémů, 

které vznikají p i zpracování škodných událostí ve společnosti. A poslední část práce se 

týká návrhu vhodných opat ení pro zefektivn ní celého procesu.  

P i zpracování diplomové práce byla v prvních t ech kapitolách použita metoda literární 

rešerše, která se stala základem pro deskripci teoretických východisek souvisejících 

s danou problematikou. V dalších kapitolách se p istoupilo ke sb ru dat a informací, 

p edevším z interních zdrojů společnosti Škoda Auto, a. s. Následn  byla provedena 

analýza a vyhodnocení zjišt ných hodnot.  
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1. Pojem škoda  

Obecn  lze pojem škoda definovat jako snížení hodnoty majetku. P ímou definici pojmu 

škoda v právních p edpisech nenajdeme, budeme-li se ídit judikaturou Nejvyššího soud, 

pak škodu dle Selucké Ě2013, s. 2řřě můžeme definovat jako „újmu, která nastala nebo se 

projevuje v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným 

ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především 

poskytnutím peněz, nedochází-li k naturální restituci. “  

1.1 Škoda dle současné právní úpravy 

Nový občanský zákoník č.Řř/2012 Sb. upravuje veškeré vztahy týkající se náhrady škody – 

mezi podnikateli i nepodnikateli. To znamená jednotnou úpravu pro občanskoprávní  

i obchodn právní vztahy. Nový občanský zákoník Ědále jen NOZě sjednocuje dosavadní 

úpravu občanského a obchodního zákoníku do jediného právního kodexu. 

Nov  je obsahov  i v cn  rozší en pojem škoda – podle NOZ újma, která je chápána jako: 

„majetková nebo nemajetková ztráta, která vznikla na straně poškozeného v důsledku  

a v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti ze strany škůdce“ (Novotný, Koukal 

a Zaho ová, 2014, s. 14ě. Škoda neboli majetková Ěmateriálníě újma je popsána jako újma 

na jm ní.  

Majetková újma p edstavuje jakoukoliv ztrátu na majetku a lze ji vyčíslit pen zi. 

Rozeznáváme dv  formy této újmy, a to skutečnou škodu a ušlý zisk. Skutečná škoda 

p estavuje výši majetku, o kterou byla jeho hodnota snížena. Zatímco škoda ve smyslu 

ušlého zisku je taková výše majetku, o kterou se jeho hodnota nezvýšila, i když m la. 

Jedná se o vyčíslitelnou budoucí ztrátu. Nap íklad dojde-li k nabourání vozidla, se kterým 

dotyčná osoba podniká, ten kdo škodu způsobil, musí uhradit náklady na opravu vozidla  

a ztrátu na zisku, o kterou majitel v důsledku nepojízdnosti vozidla p išel. 

Nemajetková újma neznamená p ímou ztrátu na majetku poškozeného, není možné ji 

vyčíslit pen zi. Jedná se o zásah do cti, zdraví, soukromí osoby apod., může to být nap . 
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pomluva, poškození dobré pov sti, ublížení na zdraví atd. Nemajetková újma se nahrazuje 

tzv. zadostiučin ním, které může nabývat mnoha podob. Nový občanský zákoník uvádí, že 

má být zvoleno takové ešení, které umožňuje danou újmu dostatečn  odčinit ĚNový 

občanský zákoník, 2012; Náhrada újmy v novém občanském zákoníku, 2013). 

Základními p edpoklady pro vznik povinnosti k náhrad  škody nebo nemajetkové újmy 

jsou: 

 porušení právních povinností; 

 p íčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody; 

 vznik škody nebo nemajetkové újmy; 

 zavin ní. 

Pokud nedojde ke spln ní všech t chto p edpokladů, nemůže vzniknou povinnost 

k náhrad  škody nebo jiné újmy.  

1.1.1 Porušení právních povinností 

Porušení právních povinností je jedna z podmínek pro vznik povinnosti k náhrad  újmy, je 

upravena v § 2ř0ř -  2913 NOZ. Rozeznáváme t i p ípady tohoto porušení:  

 porušení zákona; 

 porušení smlouvy; 

 porušení dobrých mravů. 

Základní rozdíl spočívá ve způsobu zavin ní škody. Pro povinnost nahradit škodu vzniklou 

v důsledku porušení smlouvy se nevyžaduje zavin ní škody, zatímco u porušení zákona či 

dobrých mravů se musí prokázát zavin ní. Nap íklad dojde-li k dopravní nehod , p i které 

bude poškozen cizí majetek, bude nutné prokázat, že škůdce nehodu zavinil. Pokud p i 

nehod  dopravní p epravce nedodá p epravované zboží, bude odpov dný svému v iteli,  

i kdyby nehodu prokazateln  nezavinil. Tato pravidla však nemusí platit vždy, existují 

p ípady, kdy se lze odpov dnosti za škodu zprostit – prokázání nutné obrany, krajní nouze, 

vyšší moc či vyvin ní ĚKuceralegal, 2014ě. 
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Porušení povinnosti ze zákona 

Tato povinnost se týká porušení právní povinnosti stanovené v zákon , nejen v občanském 

zákoníku, ale i v ostatních platných a účinných zákonech, které jsou součástí právního ádu 

České republiky.  Porušení povinností obecn  znamená rozpor, který vznikl objektivn , 

mezi tím jak osoba jednala a jak jednat m la, aby dostála svým povinnostem ĚNovotný, 

Koukal a Zaho ová, 2014ě. 

Porušení smluvních povinností 

Jak bylo výše uvedeno, náhrada škody p i porušení smluvních povinností je založena na 

principu objektivní odpov dnosti. To znamená, že poruší-li jedna smluvní strana svou 

povinnost vyplývající ze smlouvy, je povinna nahradit druhé stran  vzniklou škodu, aniž 

by se p ihlíželo k jejímu zavin ní. 

 Existuje však možnost jak se náhrady škody zprostit, jediným způsobem je prokázání 

existence nezávislé, mimo ádné nep edvídané a nep ekonatelné p ekážky bránící spln ní 

smluvních povinností – tzv. liberační důvod.  Toto zprošt ní není možné, porušovala-li 

smluvní strana pln ní svých povinností nedodržením lhůty ĚEpravo, 2014ě. NOZ považuje 

smluvní vztah za užší vztah mezi stranami, který byl sjednán na základ  jejich svobodné 

vůle a tak má pro oba zásadní důsledky. Oproti d ív jší právní úprav  v obchodním 

zákoníku má nyní p ísn jší podmínky ĚPPAK, 2014ě. 

Vyloučení povinností nahradit škodu
● Nutná obrana
● Krajní nouze
● Vyvin ní

Porušení povinností Vznik škody ● Vyšší moc
● Ze zákona ● Skutečná škoda
● Ze smlouvy ● Ušlý zisk Povinnost nahradit škodu
● Zásad dobrých mravů ● Uvedením do p edešlého stavu

● Zaplacením pen žité částky

Obr. 1: Vznik povinnosti nahradit škodu 

Zdroj: Náhrada újmy v novém občanském zákoníku Ěbrožuraě, vlastní zpracování 
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Porušení dobrých mravů 

Pojem dobré mravy je neurčitý, není p esn  definovaný a vychází se z toho, že jej ani nelze 

uspokojivým způsobem definovat. V p ípad  n jaké události, kdy dojde k porušení 

dobrých mravů je zcela na posouzení soudu, zda se jednalo o porušení dobrých mravů či 

nikoliv ĚNovotný, Koukal a Zaho ová, 2014ě. 

1.1.2 Příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem újmy 

P íčinná souvislost je další podmínka pro vznik povinnosti uhradit škodu. Spočívá 

v doložení toho, že kdyby nebylo protiprávního úkonu, k žádné škod  by nedošlo. Jedná se 

o vzájemný pom r p íčiny a následku a musí se vždy posuzovat z hlediska konkrétních 

skutkových zjišt ní soudu.  

Nová právní úprava se také zabývá prevenční povinností: „každý je povinen počínat si při 

svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví 

jiného“ ĚNovotný, Koukal a Zaho ová, 2014, s. 34ě. Jedná se o to, aby se každý choval 

ohledupln  tak, aby jinému nezpůsobil újmu. Rozlišujeme dv  formy této prevence, a to 

pasivní a aktivní. Pasivní forma spočívá práv  v této povinnosti zdržet se konání, zatímco 

aktivní forma znamená povinnost zakročit na ochranu jiného, záleží však vždy na 

okolnostech p ípadu.  

1.1.3 Vznik škody nebo nemajetkové újmy 

Dalším z p edpokladů pro vznik povinnosti k náhrad  škody je samotný vznik škody či 

újmy. Osoba, která škodu způsobila, se nazývá škůdce. Může jim být fyzická či právnická 

osoba, která je odpov dná za vznik škody či nemajetkové újmy a má povinnost ji nahradit. 

Odpov dnost za škodu můžeme definovat jako zvláštní závazkový vztah mezi poškozeným 

a škůdcem. Tento vztah vyplývá z porušení právní povinnosti škůdcem a jeho povinnosti 

škodu nahradit a na druhé stran  z práva poškozeného žádat a p ípadn  i soudn  vymáhat 

náhradu škody.  
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NOZ také definuje pojmy škodní událost a škodlivý následek. Škodní událost můžeme 

chápat jako výsledný stav, který způsobil škůdce porušením povinnosti a vedl ke vzniku 

újmy na stran  poškozeného. Škodlivý následek je samotný vznik, tj. existence škody či 

nemajetkové újmy.  

1.1.4 Zavinění 

Zavin ní se požaduje pro p iznání odpov dnosti ke škod  způsobenou porušením zákona či 

dobrých mravů, jedná se o p ípad tzv. subjektivní odpov dnosti. P i porušení smluvních 

povinností není pot eba zavin ní a jedná se tak o tzv. objektivní odpov dnost nebo také 

odpov dnost bez ohledu na zavin ní.  

U objektivní odpov dnosti, jak bylo výše uvedeno, se lze zprostit povinnosti k náhrad  

škody prokázáním liberačního důvodu. Tento liberační nebo také zproš ující důvod může 

být také spojen s tzv. vyšší mocí, což zahrnuje živelné katastrofy jako povodeň, požár, atd. 

Existenci tohoto důvodu je povinen prokázat škůdce.  

N kdy se používá také kategorie tzv. absolutní objektivní odpov dnosti, která znamená, že 

se za žádných okolností nelze odpov dnosti vyvinit. Typickým p íkladem je odpov dnost 

za škodu způsobenou vadou výrobku. Tato odpov dnost však nemusí být vždy absolutní, 

záleží na tom, zda jsou spln ny současn  všechny zákonné podmínky. 

1.1.5 Náhrada škody 

Dojde-li k povinnosti uhradit škodu, p ipadají v úvahu dva způsoby její náhrady, a to buď 

v pen zích, anebo uvedením do p edešlého stavu. Doposud byla preferována pen žní 

náhrada, nyní občanský zákoník dává p ednost uvedením majetku do p edešlého stavu, tzv. 

naturální restituce. Poškozený si však může zvolit náhradu pen žitou a soud nebude tuto 

volbu posuzovat. Odpov dnost za újmu a její náhrada je vymezena v § 2894 – 2971 

nového občanského zákoníku.   
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Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo Ěušlý ziskě. Pokud současn  se 

skutečnou škodou vznikl dluh, má poškozený právo na náhradu nebo na zprošt ní se dluhu 

škůdcem. P i určení pen žité náhrady škody se vychází z ceny obvyklé, tj. tržní, v dob  

poškození v ci. Jak bylo výše uvedeno, nemajetková újma se nahrazuje tzv. 

zadostiučin ním, které musí být poskytnuto v pen zích. Nepen žitý způsob zadostiučin ní, 

nap . omluva, se poskytuje, pokud zajistí skutečné a dostatečn  účinné odčin ní způsobené 

škody.  

Novinkou je náhrada ceny zvláštní obliby, tato situace nastává, pokud škůdce poškodí v c 

ze škodolibosti či ze svévole, tedy úmysln . Potom musí poškozenému nahradit skutečnou 

cenu a také hodnotu, kterou daná v c m la osobn  pouze pro poškozeného. V praxi se 

jedná nejčast ji o památeční v ci – rodinné šperky, atd. P i stanovení ceny se vychází 

z obvyklé ceny určené znalcem s p ihlédnutím k tomu, zda se jedná o v ci, ke které má 

poškozený zvláštní individuální vztah. Tržní cena je obecn  velmi nízká, zatímco cena 

zvláštní obliby je vyšší. P i jejím stanovení se p ihlíží ke zvláštním pom rům nebo ke 

zvláštní oblib  v ci, ke které má poškozený citový vztah ĚNovotný, Koukal a Zaho ová, 

2014). 

Náhrada škody při ublížení na zdraví a při usmrcení 

Ublížení na zdraví a usmrcení p edstavuje zvláštní formu nemajetkové újmy. V NOZ došlo 

v p ípad  náhrady škody p i ublížení na zdraví a p i usmrcení k n kolika zm nám. První 

touto zm nou je používaná terminologie, dosavadní občanský zákoník používal pojem 

„škoda na zdraví“, nov  je ale pojem škoda používán výhradn  pro označení majetkové 

újmy, proto byl zaveden termín „ublížení na zdraví“.  

P i určování výše náhrady byly stanoveny maximální hodnoty náhrad vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví, kdy nap íklad p i t žkém ot esu mozku byla náhrada 

maximáln  2 400 Kč. Nyní už to tak není, dle NOZ budou soudy důsledn  zohledňovat  

a rozlišovat jednotlivé p ípady podle celé ady okolností. Výše odškodného musí odpovídat 

závažnosti poškození na zdraví a intenzit  omezení poškozeného, ale také bude p ípad 

srovnáván s obdobnými p ípady.  
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 Nov  p i ublížení na zdraví škůdce musí uhradit nejen bolestné a ztížení společenského 

uplatn ní, ale také účeln  vynaložené náklady spojené s péčí o poškozeného, s péčí o jeho 

osobu nebo domácnost. P i usmrcení nebo závažném ublížení na zdraví škůdce poskytne 

pen žitou náhradu pro duševní útrapy manželů, rodičů nebo jiné blízké osoby. Pokud nelze 

určit výše náhrady, stanoví se podle zásad slušnosti. V p ípad  smrti škůdce nahradí 

p im ené náklady spojené s poh bem tomu, kdo je vynaložil. V každém p ípad  se p ihlíží 

ke zvyklostem a okolnostem jednotlivých p ípadů ĚNovotný, Koukal a Zaho ová, 2014). 

1.1.6 Zvláštní případy náhrady škody 

V NOZ jsou také vymezeny nejobvyklejší zvláštní p ípady náhrady škody, jedná se 

zejména o: 

 škodu z provozní činnosti; 

 škodu způsobenou provozem zvláš  nebezpečným; 

 škodu z provozu dopravních prost edků; 

 škodu způsobenou zví etem; 

 škodu způsobenou osobou s nebezpečnými vlastnostmi; 

 škodu způsobenou na nemovité v ci; 

 škodu způsobenou informací nebo radou. 

NOZ definuje celou adu t chto zvláštních p ípadů náhrady škody. Jsou u nich specificky 

rozlišovány otázky týkající se zavin ní a zprošt ní se povinnosti k úhrad . Rozdílem je 

také to, že p ípady zvláštní odpov dnosti jsou koncipovány jako objektivní – ke vzniku 

odpov dnosti se nevyžaduje úmysl nebo nedbalost škůdce. V t chto p ípadech je také 

obtížn jší zprostit se povinnosti k náhrad  škody ĚNovotný, Koukal a Zaho ová, 2014). 

1.1.7 Omezení povinnosti k náhradě újmy 

Odpov dnost za škodu není absolutn  neomezená, existují důvody, pro které je 

odpov dnost omezena nebo vyloučena: 



21 

 

 nutná obrana; 

 krajní nouze; 

 vyvin ní; 

 vyšší moc. 

Mezi zákonné p ípady vyloučení odpov dnosti pat í tzv. okolnosti vylučující protiprávnost 

–  jednání v nutné obran  nebo v krajní nouzi. Vyloučit povinnost je možné vždy, když 

jsou spln ny p íslušné požadavky, nap . p im enost.  Nutná obrana je situace, kdy n kdo 

odvrací od sebe nebo od n koho jiného bezprost edn  hrozící nebo trvající protiprávní útok 

a způsobí tím útočníkovi újmu. Zatímco krajní nouze se týká p ímo hrozícího nebezpečí, 

jsou to mimo ádné situace, p i kterých dochází k p ímému ohrožení majetku či života. P i 

posuzování obou t chto p ípadů soudy p ihlíží k tzv. omluvitelnému vzrušení mysli. Ten 

kdo se ocitne v krajní nouzi či nutné obran  nedokáže zpravidla určit, jak intenzivnímu 

nebezpečí skutečn  čelí ĚNovotný, Koukal a Zaho ová, 2014). 

1.2 Škoda dle Zákoníku práce 

Problematika škod v pracovn právních vztazích je upravena v Zákoníku práce č. 262/2006 

Sb. Ědále jen ZPě, jestliže zde není n jaká otázka upravena, použije se ustanovení  

v občanském zákoníku. Odpov dnost účastníků za škodu v pracovn právních vztazích je 

upravena v § 248-275 ZP, v části jedenácté, zvané Náhrada škody.  

ZP rozlišuje škodu na v ci a na zdraví člov ka. Výše škody na v ci se stanovuje z ceny 

v dob  poškození nebo ztráty. V p ípad  škody na zdraví člov ka § 36ř ZP vymezuje taxy 

jednotlivých druhů náhrad. Škoda se rozd luje na skutečnou škodu a ušlý zisk. 

Zam stnanec, který odpovídá za vznik škody, je povinen jí nahradit, buď uvedením do 

p edešlého stavu, nebo pokud to není možné, tak pen zi. Pokud škodu způsobil úmysln , 

může po n m zam stnavatel požadovat uhradit navíc i ušlý zisk ĚNeščáková, 2014ě. 

1.2.1 Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích 

Pro vznik odpov dnosti za škodu musí být spln ny tyto p edpoklady: 
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 porušení povinností zam stnance; 

 existence p íčinné souvislosti; 

 vznik škody; 

 zavin ní zam stnance. 

Škoda musí vzniknout p i pln ní pracovních úkolů nebo v p ímé souvislosti s ním. Jedná 

se tedy o výkon pracovních povinností, které vyplývají z pracovního pom ru, dohod  

o pracích konaných mimo pracovní pom r, atd.  Dále musí existovat p íčinná souvislost 

mezi porušením povinností ze strany zam stnance a vznikem škody na stran  

zam stnavatele.  

Samoz ejmostí je p edpoklad vzniku škody, p edevším tedy majetkové újmy vyčíslitelné 

v pen zích. Zavin ní zam stnance je poslední podmínka, která musí být spln na pro vznik 

odpov dnosti. Zam stnanec je za škodu odpov dný, pokud mu zam stnavatel prokáže 

zavin ní. Rozlišujeme odpov dnost zam stnance a zam stnavatele za škodu Ěmpsv, 2015ě. 

1.2.2 Odpovědnost zaměstnance za škodu 

Odpov dnost zam stnance za škodu je brána jako subjektivní, to znamená, že se 

p edpokládá zam stnancovo zavin ní. Povinností každého zam stnance je však p izpůsobit 

své chování tomu, aby ke škodám nedocházelo. Dle ZP se může jednat o škody na 

majetku, zdraví či bezdůvodné obohacení ĚHloušková, et al., 2013). 

Současná právní úprava rozlišuje tyto odpov dnosti zam stnance za škodu:   

 obecná odpov dnost; 

 odpov dnost za nespln ní povinnosti k odvrácení škody; 

 odpov dnost za schodek na sv ených hodnotách, které je zam stnanec povinen 

vyúčtovat; 

 odpov dnost za ztrátu sv ených v cí. 

 

 



23 

 

Obecná odpovědnost 

Podle § 250 ZP zam stnanec odpovídá zam stnavateli za škodu způsobenou porušením 

povinností p i pln ní pracovních úkolů nebo v p ímé souvislosti s tím. Tato odpov dnost se 

označuje jako obecná, její ustanovení se používá všude, kde nelze aplikovat zvláštní 

odpov dnost. Pln ní pracovních úkolů zahrnuje veškeré výkony pracovních povinností, 

které vyplývají z pracovního pom ru, z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r, 

dále to může být jiná činnost, která je vykonávána na p íkaz zam stnavatele či činnost 

týkající se pracovní cesty. Nejčast ji se jedná o poškození v ci nebo jejich zničení či 

ztrátu, p itom v cmi se rozumí různé nástroje, materiál, dopravní prost edky atd. 

(Hochman, 2005). 

Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody 

Odpov dnost za nespln ní povinností k odvrácení škody se týká událostí, kdy zam stnanec 

v dom  neupozornil svého vedoucího pracovníka na hrozící škodu nebo proti této škod  

nezakročil. Zakročit nemusí, pokud by mu v tom bránila důležitá okolnost nebo pokud by 

tím ohrozil sebe či ostatní. Zam stnavatel může nárokovat náhradu, která však nesmí 

p esáhnout trojnásobek jeho prům rného m síčního výd lku.  Jedná se však pouze  

o p ísp vek k úhrad  vzniklé škody, záleží na zam stnavateli, zda ho bude požadovat. 

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat 

Zákoník práce definuje odpov dnost za schodek na sv ených hodnotách, které je 

zam stnanec povinen vyúčtovat.  Jedná se o zvýšenou a kvalifikovanou odpov dnost  

u t ch, kterým se v rámci jejich práce sv ují určité hodnoty k vyúčtování. Mezi sv ené 

hodnoty pat í hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty – stravenky, 

poštovní známky atd. Charakteristické je pro n  to, že jsou určeny pro ob h či obrat  

a zam stnanec má možnost s nimi nakládat po celou dobu. Nejčast ji jde o pracovní místa 

pokladních, skladníků apod.   
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Zvýšená odpov dnost znamená, že se p edpokládá zam stnancovo zavin ní, tudíž mu ho 

zam stnavatel nemusí dokazovat. V p ípad  prokázání zam stnancovi viny je jeho 

povinnost uhradit schodek v plné výši.  Za schodek na sv ených hodnotách odpovídá 

zam stnanec na základ  dohody, bez ní nemůže být p ípadná náhrada škody uplatn na. 

Tato dohoda musí být uzav ena písemn , a musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

v ZP. 

Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí 

Ke vzniku této odpov dnosti musí být spln ny určité p edpoklady uvedené v ZP. Jednou 

z nich je písemné potvrzení zam stnance, že mu byly sv eny určité v ci. Týká se to 

p edevším nástrojů, ochranných pracovních prost edků a jiných p edm tů pot ebných pro 

výkon své práce. Charakteristickým znakem je, že je zam stnanec pot ebuje pro výkon své 

práce. Dalším p edpokladem je vznik škody ve form  ztráty či nevrácení sv eného 

p edm tu, nejedná se o poškození v ci. Zavin ní zam stnance se p edpokládá, 

zam stnavatel ho nemusí prokazovat. P esahuje-li cena v ci 50 000 Kč, může být 

zam stnanci sv ena pouze na základ  dohody, která musí být písemná. V p ípad  zavin ní 

zam stnance, je jeho povinností ji uhradit v plné výši, žádné omezení neexistuje 

ĚNeščáková, 2012; Eliáš, et al., 2014). 

1.2.3 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

Z hlediska zam stnavatele rozlišujeme odpov dnost obecnou, odpov dnost p i odvrácení 

škody, odpov dnost na odložených v cech a zvláštní odpov dnost p i pracovních úrazech  

a nemocech z povolání. Stejn  jako v p ípad  zam stnanců má zam stnavatel možnost 

uvést danou v c do p edešlého stavu, jinak je povinen nahradit škodu v pen zích.   

Obecná odpovědnost 

Obecná odpov dnost, obdobn  jako u zam stnance, se týká pln ní pracovních úkolů nebo 

p ímé souvislosti s tím porušením pracovních povinností. Dále se jedná o úmyslné jednání 

proti dobrým mravům, tím jsou myšleny různé formy trestné činnosti, p estupky a jiné 
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činnosti, které nejsou v souladu s dobrými mravy ve společnosti.  Musí se jednat vždy  

o úmyslnou činnost.  

Rozhodující p i této odpov dnosti je to, p i jaké činnosti došlo ke škod . Zam stnanci 

může vzniknout škoda na v ci i na zdraví. Škoda na zdraví se posuzuje dle této obecné 

odpov dnosti pouze v p ípad , že se nejedná o odpov dnost zam stnavatele p i pracovních 

úrazech a nemocech z povolání. Jedná-li se o škodu na v ci, musí mít zam stnanec p i 

jejím používání vždy souhlas zam stnavatele, a  se jedná o dopravní prost edek, ná adí, 

za ízení nebo jiné p edm ty pot ebné pro výkon své práce. Pokud nebude mít souhlas, 

v p ípad  škody nebude zam stnavatel za tuto škodu odpovídat. 

Odpovědnost při odvrácení škody 

Každý zam stnanec má povinnost zakročit hrozí-li škoda zam stnavateli podle § 266 ZP. 

Jestliže zam stnanec p i tomto činu utrp l škodu, zam stnavatel ji musí nahradit. Musí si 

však počínat způsobem p im eným okolnostem, kdyby zam stnanec nebezpečí úmysln  

vyvolal, nem l by nárok na náhradu škody ĚEliáš, et al., 2014). 

Odpovědnost za škodu na odložených věcech 

Za škody na v cech, které zam stnanec nosí obvykle do práce a odložil je na míst  k tomu 

určenému, odpovídá zam stnavatel. Jeho odpov dnost je však omezená částkou 10 000 Kč.  

V § 267 ZP není p esn  definované, co jsou obvyklé v ci nošené do práce, ale obecn  se za 

n  považují nap . mobilní telefony, kabelky, b žné šperky, kabáty apod. Nepokládají se za 

n  drahé šperky či v tší pen žní částky, výjimkou je výplatní den, kdy zam stnanec 

p evezme mzdu v hotovosti. V p ípad , že by byla odcizena v průb hu pracovní doby, pak 

je zam stnavatel odpov dný za škodu v plné výši. Povinností zam stnance je ohlásit škodu 

nejpozd ji do 15 dnů ode dne, kdy se o ní dozv d l.  Neučiní-li tak do této doby, právo na 

náhradu škody mu zaniká. Pro uznání náhrady musí být spln ny podmínky uvedené v ZP, 

nap . danou v c musí zam stnanec odložit na míst  k tomu určeném nebo tam, kam se 

obvykle odkládají. Tato odpov dnost je považována za objektivní, zam stnavatel za škodu 

zodpovídá, i když ji nijak nezavinil ĚNeščáková a Marelová 2013ě. 
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Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

Zam stnavatel odpovídá za škodu způsobenou pracovním úrazem či za nemoc z povolání, 

tato oblast je upravena v § 365-393 ZP. Za pracovní úraz se považuje takový úraz, ke 

kterému došlo p i pln ní pracovních úkolů nebo v p ímé souvislosti s ním došlo 

k poškození zdraví nebo  smrti zam stnance. Pracovní úrazy se vyskytují p edevším u t ch 

pracovníků, kte í vykonávají fyzické práce nebo rizikové činnosti. Nemoci z povolání jsou 

takové nemoci, které vznikly nep íznivým vlivem fyzikálních, biologických, chemických 

nebo jiných škodlivých vlivů a za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. 

Tento seznam je součástí p ílohy k na ízení vlády č. 2ř0/1řř5 Sb. V seznamu jsou nemoci 

z povolání rozd leny do šesti základních kapitol, podle podmínek jejich vzniku. Posudek  

o tom, zda je to nemoc z povolání vydává zdravotnické za ízení, které je oprávn no to 

posuzovat. 

Zam stnavatel odpovídá za škodu vzniklou pracovním úrazem u zam stnance, který 

v dob  pracovního úrazu byl s ním v pracovním pom ru. Zatímco u nemoci z povolání, je 

odpov dnost zam stnavatele dána tím, jestli zam stnanec pracoval u zam stnavatele 

naposledy p ed jejím zjišt ním za podmínek, za kterých vzniká daná nemoc z povolání. 

V ZP jsou uvedeny p ípady, kdy se může zam stnavatel zprostit své odpov dnosti buď 

zčásti, nebo zcela. Nejčast jším důvodem je zam stnancovo porušení právních nebo jiných 

p edpisů sloužících k zajišt ní bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci. Dále to může být 

v p ípad , že si zam stnanec škodu způsobil sám v opilosti nebo po užití jiných 

návykových látek ĚKočí, Kopecká a Stiebitz, 2013; Eliáš, et. al, 2014) 

1.3 Daňové a účetní aspekty škod  

Definice škod se liší podle oboru, kterého se týkají. Jinak jsou definovány škody 

v občanském zákoníku či zákoníku práce. Pojem škody z daňového a účetního pohledu je 

také rozdílný. Účetní i daňové p edpisy definují škodu jako fyzické znehodnocení, tj. 

neodstranitelné poškození či zničení majetku ve vlastnictví poplatníka, z hlediska 

objektivních a subjektivních p íčin, pokud došlo k vy azení poškozené nebo zničené v ci 
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v důsledku škody. Lze tedy konstatovat, že ne p i každé škodné události se jedná o škodu 

z hlediska účetního a daňového ĚJaroš, 2011ě. 

 

Pro uplatn ní škody je nutné splnit určité p edpoklady: 

 

 poškozená či zničená v c musí být právn  v momentu škody ve vlastnictví 

poplatníka; 

 poškozená či zničená v c musí být v důsledku škody vy azena z majetku 

poplatníka. 

 

Účetní evidence škod 

 

Účetní jednotky podle zákona o účetnictví č.563/1řř1 Sb. účtují o: „stavu a pohybu 

majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku 

hospodaření.“ Z ejmé je tedy, že účetnictví se zabývá pouze škodami vzniklými na 

stávajících aktivech. Škoda p edstavuje pro účetní jednotku náklad, který účtuje do účtové 

t ídy 5 – Náklady ĚSkálová, et al., 2015ě.  

Samotný pojem účetnictví byl d íve chápán jako: „nástroj pro zaznamenávání určitých 

jevů a skutečností, jeho hlavní funkcí bylo uchovávat tyto jevy a skutečnosti pokud možno 

v nejvěrnější podobě po určitou dobu“ ĚČechová, 2006, s. 3ě. Nyní jsou informace 

z účetnictví využívány p edevším pro ízení podniku.  

Účetnictví můžeme rozd lit na finanční, nákladové a manažerské. Finanční účetnictví je 

určeno p edevším externím uživatelům a podává informace o podniku jako celku. 

Zachycuje aktiva a pasiva podniku, výnosy, náklady a výsledek hospoda ení. Základní 

norma pro regulaci finančního účetnictví v České republice je Zákon o účetnictví 

č.563/1řř1 Sb. Na finanční účetnictví navazuje daňové účetnictví, které člení náklady na 

daňov  uznatelné a daňov  neuznatelné, stejn  tak člení i výnosy. Tyto náklady a výnosy 

jsou důležité pro stanovení daňového základu podniku a k vyčíslení daňové povinnosti.  
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Nákladové nebo také provozní účetnictví slouží p edevším pro pot eby vnitropodnikového 

ízení. Je tvo eno soustavou analytických účtů, úzce souvisí s kalkulacemi, rozpočty, atd. 

Nákladové účetnictví se postupn  p em nilo na manažerské účetnictví, jehož cílem je 

zabezpečit efektivní ízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů ĚSynek, 2011ě.  Mimo 

jiné je účelem zpracování takového účetnictví zam eného na účetní záv rku, které je 

určené p edevším pro investory a další osoby stojící mimo společnost ĚLouša, 2011ě. 

Manažerské účetnictví není upraveno žádným právním p edpisem. Čerpá informace 

z finančního účetnictví, jeho p edm tem jsou p edevším náklady, výnosy a cash flow 

ĚSynek, 2011ě. Jak manažerské, tak finanční účetnictví tedy poskytuje pomoc 

s rozhodovacím procesem v podniku, zpracovává relevantní informace a ty vydává 

prost ednictvím výkazů a zpráv ĚNeedles, Powers a Crosson, 2010ě. 

Pojetí nákladů 

Náklady jsou dle ekonomické teorie definovány jako spot eba výrobních faktorů včetn  

ve ejných výdajů ocen ných pen zi, které jsou vyvolány tvorbou podnikových výnosů. 

Zatímco účetní náklady p edstavují spot ebu hodnot zachycenou ve finančním účetnictví 

v daném období. Pojetí nákladů můžeme také rozlišit z hlediska finančního  

a manažerského Ěvnitropodnikovéhoě účetnictví. Finanční účetnictví poskytuje informace 

jak pro interní, tak pro externí uživatele. Manažerské účetnictví využívají p edevším 

manaže i pro ízení podniku, každé jejich rozhodnutí vyplývá totiž ze srovnání nákladů  

a výnosů.  

Druhové člen ní soust eďuje náklady do skupin, které jsou spojené s činností: 

 spot eba Ěmateriálu, suroviny, paliva, energieě; 

 odpisy Ěstrojů, budov, výrobního za ízeníě; 

 mzdové a ostatní osobní náklady Ěplaty, mzdy, provize, sociální a zdravotní pojišt níě; 

 finanční náklady Ěplacené úroky, pojistné, poplatky aj.ě; 

 náklady na externí služby Ěnájemné, dopravné, opravy a udržování, cestovnéě. 

 

Kalkulační člen ní: 

 p ímé – souvisí s určitým druhem výkonu; 
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 nep ímé – souvisí s více druhy výkonů a zabezpečují výrobu jako celek. 

 

Podle zm n na objemu výroby: 

 fixní – nezávislá na zm nách objemu výroby; 

 variabilní – m ní se se zm nou objemu výroby. 

(Synek, 2011) 

Účtování škod do nákladů podniku 

Pro zobrazení škod v účetnictví podniku se užívají tyto nákladové účty: 

 

 549 – Manka a škody z provozní činnosti; 

 569 – Manka a škody na finančním majetku; 

  582 – Škody.  

Účet 54ř – Manka a škody z provozní činnosti slouží k zachycení nákladů vzniklých 

v rámci b žného provozu podniku, které mají dopad na provozní výsledek hospoda ení.  

Na tomto účtu zachycujeme manka a škody na dlouhodobém majetku, manka nad normu 

p irozených úbytků zásob či škody způsobené neznámým pachatelem – na základ  

potvrzení Policií ČR. Náhrady škod od pojiš oven či od zam stnanců, v p ípad  že danou 

škodu zavinili, se účtují zrcadlov  do provozních výnosů na účet 64Ř – Ostatní provozní 

výnosy.  

Účet 56ř – Manka a škody na finančním majetku slouží k účtování schodku, mank a škody 

na krátkodobém a dlouhodobém finančním majetku.  Položky zachycené na tomto 

nákladovém účtu snižují finanční výsledek hospoda ení. Poslední uvedený účet  

582 – Škody je účet nákladový nedaňový, používá se pouze v mimo ádných p ípadech, 

které nemají zjevný vztah k b žné činnosti podniku, jsou to nap . škody z požárů, povodní, 

atd. V p ípad  zaúčtování dochází ke snížení mimo ádného hospodá ského výsledku. 

Náhrady t chto škod od pojiš oven se účtují do účtové skupiny 6 na účet 6ŘŘ – Ostatní 

mimo ádné výnosy ĚSkálová, et al., 2015ě. 
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Pokud došlo ke vzniku škody na konci účetního období a náhrada škody od pojiš ovny do 

data sestavení účetní záv rky nebyla poskytnuta, pak účetní jednotka musí zaúčtovat odhad 

pojistné náhrady na dohadný účet aktivní, který se nachází v účtové skupin   

38 – P echodné účty aktiv a pasiv ĚRyneš, 2014ě. 

1.3.1 Daňové hledisko škod 

Z daňového hlediska dle zákona o dani z p íjmu č.5Ř6/1řř2 Sb. je škoda vyjád ena jako 

fyzické znehodnocení. Vzniklá škoda je daňov  uznatelná jen do výše náhrad, jedná-li se  

o zůstatkovou cenu hmotného a nehmotného majetku odepisovaného podle zvláštních 

právních p edpisů. To znamená, že p i vy azení majetku se do daňov  uznatelných nákladů 

zahrne pouze část zůstatkové ceny majetku, která odpovídá výše náhrady škody, kterou 

podnik získá od toho, kdo škodu způsobil, nebo od pojiš ovny. Pokud je náhrada škody 

vyšší než cena zůstatková, lze do nákladů promítnout maximáln  zůstatkovou cenu. 

Naopak není-li poskytnutá žádná náhrada škody, nelze do daňových nákladů promítnou ani 

část zůstatkové ceny. 

V p ípad  živelných pohrom nebo škod způsobených neznámým pachatelem podle 

potvrzení policie jsou škody pln  daňov  účinné. Podle zákona o dani z p íjmu dle § 24 je 

za živelnou pohromu považován nezavin ný požár nebo výbuch, blesk, vich ice s rychlostí 

v tru nad 75 km/h, dále krupobití, povod n nebo záplava, sesouvání půdy, sesun půdy  

a skalní z ícení, pokud k t mto událostem nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo 

stavebním provozem. Za živelnou pohromu je také považované sesouvání nebo z ícení 

lavin a zem t esení, které dosahuje alespoň 4. stupn  mezinárodní stupnice udávající 

makroseismické účinky zem t esení. V t chto p ípadech musí být výše škody doložena 

posudkem pojiš ovny či soudního znalce ĚPrudký a Loš ák, 2014ě. 
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2. Podnikové informační systémy 

V současné dob  sehrává informační a komunikační technologie významnou roli v rámci 

společenských a ekonomických zm n. Tento sektor má vysoký vliv na hospodá skou 

činnost každého podniku. V p ípad  podnikového informačního systému je to p edevším 

podpora jednotlivých činností v podniku, a  už je to výroba, personalistika, účetnictví nebo 

t eba likvidace škodných událostí ĚBasl a Blažíček, 2012).  

2.1 Informace 

Pojem informace pochází z latinského in-formatio a znamená ztvárn ní či utvá ení.  Je to 

pojem velmi široký a mnohoznačný, můžeme se setkat s mnoha definicemi, které se 

odvíjejí p edevším od v dního oboru. Obecn  je to obsah toho, co si vzájemn  

vym ňujeme s okolním sv tem, když se mu p izpůsobujeme a působíme na n j ĚVym tal, 

2009). Z hlediska managementu je informace brána jako nevyhnutelná součást 

rozhodovacího procesu, jak ve sfé e podnikání, tak i v osobním a společenském život  

ĚSodomka a Klčová, 2010). 

V každém podniku jsou pot eba informace, různé typy informací a různé způsoby jejich 

zpracování, proto existuje n kolik organizačních úrovní.  Nejčast jší rozlišení je na úroveň 

provozní, znalostní, ídící a strategickou.  

Provozní úroveň se týká rutinních podnikových záležitostí, které jsou na každodenním 

programu podniku. Pat í sem realizace výrobních zakázek, nákup a prodej, p íjem plateb  

a výplat, atd. Mezi hlavní uživatele t chto informací pat í účetní či provozní pracovníci.  

Znalostní úroveň zahrnuje aplikace podnikového informačního systému, kancelá ské 

aplikace, softwary určené pro týmovou práci atd. Na této úrovní dochází p edevším k toku 

dokumentů a informací.  Typickými uživateli jsou technicko-hospodá ští pracovníci  

a manaže i na všech úrovních.  
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ídící úroveň se vztahuje na informace pot ebné pro pln ní administrativních úkolů  

a rozhodování podniku, p edevším u st edního a vrcholového managementu.  

Tyto informace odpovídají na otázku, jestli funguje vše, tak jak má.  

 Poslední strategická úroveň je nejvíce využívána vrcholovým managementem firmy pro 

identifikaci dlouhodobých trendů. Hlavním úkolem je sledovat podnik i jeho okolí. Odhalit 

p ípadn  zm ny, které by mohly nastat a určit, zda je podnik schopen na n  reagovat. 

Zdrojem nejsou pouze vnit ní informace podniku, ale je pot eba brát v úvahu i externí 

zdroje informací ĚSodomka a Klčová, 2010ě. 

2.2 Definice podnikového informačního systému 

Podnikový informační systém slouží jako podpora podnikových procesů v oblasti 

informační a komunikační technologie. V dnešní dob  je jeho cílem p edevším zvýšení 

celkové efektivnosti podniku, současn  může p inášet podniku nové p íležitosti, zejména 

v obchodních oblastech ĚGála, Pour a Šedivá, 2011ě. Informační systém můžeme definovat 

jako vztahy mezi lidmi, informačními a datovými zdroji, které jsou zpracovávané za 

účelem dosáhnout vytyčených cílů ĚMulačová, et al., 2013ě. 

Mezi základní prvky podnikového informačního systému pat í informační a komunikační 

technologie, data a lidé. Lidé p edstavují důležitý prvek celého systému, ale zároveň jsou 

považováni za kritický faktor úsp chu celého projektu. Lidé s informačními systémy 

pracují každý den, nejčast ji se jedná o účetní, obchodní referenty, personální pracovníky, 

či pracovníky výrobních a jiných odd leních. Nevýhodou je skutečnost, že lidé jsou 

omylní, nepozorní a mohou špatn  pochopit prezentovaná data. Vše začíná u samotného 

výb ru IS/ICT, jeho implementaci, pozd jšího provozu a inovací.  

Data jsou dalším prvkem podnikového informačního systému, slouží k zaznamenávání 

všech podstatných skutečností souvisejících s provozem podniku. Můžeme je rozd lit do 

t í skupin, a to na data o společných podmínkách podnikání, data o trhu  

a interní data podniku. Data o společných podmínkách podnikání zahrnují informace 

o demografii, sociálních a ekonomických trendech, politických událostech, rozvoji 
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technologií, dále sem spadají informace týkající se pracovní síly, materiálu nebo kapitálu. 

Data o trhu se týkají údajů o poptávce po komoditách podniku, o konkurenci a jejím stavu, 

údaje o fúzích a akvizicích a další pot ebné informace. Poslední skupinu tvo í interní data, 

která obsahují důležité údaje o podniku i jejím okolí, pat í sem plány a p edpov di prodeje, 

finanční plány, data o pracovních silách, kapitálu, pracovních za ízeních, atd.  

Posledním prvkem podnikového informačního systému jsou informační a komunikační 

technologie, které obsahují široké množství technických prost edků a programového 

vybavení. Technické prost edky nebo-li hardware je veškeré fyzické technické vybavení 

počítače, jsou to samotné počítače, p ídavná za ízení, samostatné nosiče dat, komunikační 

prost edky a další. Zatímco programové vybavení nebo-li software tvo í souhrn všech 

programů ĚGála, Pour a Šedivá, 2011ě.  

2.3 ERP systémy 

ERP je typ podnikového informačního systému, který má schopnost pokrývat  

a sjednocovat nejdůležit jší podnikové procesy, jako je výroba, logistika, personalistika  

a ekonomika. Je to účinný nástroj pro plánování a ízení klíčových procesů v podniku, od 

operativní až po strategickou úroveň. Zkratka ERP pochází z anglického slova Enterprise 

Resource Planing, tzn. plánování a ízení podnikových zdrojů ĚSodomka a Klčová, 2010ě. 

Tyto systémy umožňují hladký a plynulý tok informací v podniku, pomáhají organizaci 

pracovat a pohybovat se vp ed (Leon, 2008).  

 Veškeré produkty na našem trhu, které se vztahují na ízení podnikové agendy z oblasti 

výroby, logistiky, personalistiky a ekonomiky, nelze označit jako ERP systémy. N kte í 

dodavatelé toto označení používají spíše z marketingového důvodu. Centrum pro výzkum 

informačních systémů nebo-li CVIS se v posledních letech začala zabývat vymezením trhu 

ERP a definicí jednotlivých produktů ĚSodomka a Klčová, 2010ě. Jak uvádí Tvrdíková 

Ě200Ř, s. Ř6ě ERP systémy se vyznačují t mito vlastnostmi:  

 automatizace a integrace hlavních podnikových procesů; 

 sdílení dat, postupů a jejich standardizace p es celý podnik; 
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 tvorba a zp ístupn ní informací v celém podniku; 

 schopnost zpracovávat historická data; 

 komplexní p ístup k ešení ERP. 

Charakteristické pro ERP systémy je jejich multiuživatelský charakter, to znamená, že 

současn  mohou využívat tyto aplikace desítky, stovky a n kdy i tisíce uživatelů. Data jsou 

do t chto systémů vkládána pouze jednou a všichni uživatelé mají p ístup pouze k t m 

datům, se kterými pracují a pot ebují je pro výkon své činnosti. Lze také nastavit, kdo bude 

konkrétní data pouze číst, kdo je bude zapisovat, aktualizovat, rušit či mazat ĚGála, Pour  

a Šedivá, 200řě. Je b žné, že data jsou dostupná zam stnancům, dodavatelům a n kdy  

i zákazníkům. Takový systém označujeme jako ERP II – ERP druhé generace, kdy dochází 

k propojení interních procesů s externími ĚTvrdíková, 200Řě. N které podniky propojují 

své ERP aplikace s jinými informačními systémy, kde si zákazníci mohou nap íklad 

evidovat své zakoupené produkty a následn  je tam i reklamovat. Jinde zákazníci sledují 

data z ERP systému pro sledování svých zásilek či zjišt ní stavu objednávek ĚCvrkal, 

2013).  

ERP aplikace p inášejí svým uživatelům adu výhod – zvyšují produktivitu práce 

v oblastech obchodních a administrativních, snižují riziko chyb a omylů p i ízení podniku, 

snižují náklady i čas, zvyšují p esnost jednotlivých rozhodovacích operací a celkov  

zlepšují ízení podniku ĚSodomka a Klčová, 2010ě. Každý ERP systém má svou stavbu 

neboli architekturu, která je tvo ena jednotlivými moduly. Výhodou pro každý podnik je, 

že si může zakoupit pouze takové moduly, které pot ebuje, nap . maloobchodní prodejce si 

nebudu kupovat moduly určené pro výrobu. V tšina podnikových informačních systémů 

nabízí tyto moduly: 

 aplikační Ěfinance, výroba, účetnictví, nákup a prodej, personalistika, atd.ě; 

 dokumentační Ěon-line ešení problémů, uživatelská podporaě; 

 technologické a správní; 

 implementační a kastomizační Ěúpln  p izpůsobení systému pot ebám podnikuě; 

 modul vlastního vývojového prost edí. 
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Výše zmiňovaný systém ERP II nabízí moduly odlišné, podle pot eb podniku – ízení 

vztahu se zákazníkem, ízení dodavatelského et zce, ízení elektronického obchodování, 

ízení životního cyklu a inovací produktu a další ĚMulačová, et al., 2013ě. 

Podle oborového a funkčního zam ení, tj. schopnosti pokrýt a integrovat výše zmín né 

procesy v podniku, rozlišujeme n kolik druhů ERP systémů, jedná se o: 

 All-in-One; 

 Best-of-Breed; 

 Lite ERP. 

Systémy označené jako All-in-One zahrnují všechny hlavní interní podnikové procesy – 

výroba, logistika, ízení lidských zdrojů a ekonomika. Výhodou je vysoká úroveň 

integrace, naopak nevýhodou jsou vysoké náklady na po ízení. Informační systémy typu 

Best-of-Breed neobsahují všechny čty i interní procesy, ale zam ují se na specifické 

procesy nebo obory podnikání. V praxi jsou nejčast ji používány samostatn  či společn  

s jinými informačními systémy. Výhodou t chto systémů je výborná detailní funkcionalita 

či zam ení na specifický obor. Mezi nevýhody pat í obtížn jší koordinace podnikových 

procesů či nekonzistentnost v informacích.  Poslední druh systémů, Lite ERP systémy jsou 

zam ené na malé a st ední podniky a charakteristická je pro n  nízká cena. V neprosp ch 

hovo í omezení ve funkcionalit , v počtu uživatelů, v možnostech rozší ení, atd. ĚSodomka 

a Klčová, 2010ě. 

Dále můžeme rozd lit produkty podle velikosti zákazníka, člen ní na sv tovém trhu je 

následující: 

 velké celopodnikové systémy Ěobrat vyšší než 1 mld. USD); 

 st ední celopodnikové systémy Ěobrat 250 mil.-1 mld. USD); 

 menší celopodnikové systémy Ě20-250 mil. USD); 

 menší obchodní systémy Ě5-20 mil. USD); 

 malé a domácí systémy Ěmenší než 5 mil. USDě. 

V podmínkách českého trhu se používá toto rozd lení: 
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 velké společnosti Ěvíce než 500 zam stnanců a obrat vyšší než Ř00 mil. Kčě; 

 st ední společnosti Ě25-500 zam stnanců a obrat 100-Ř00 mil. Kčě; 

 malé společnosti Ědo 25 zam stnanců a obrat do 100 mil. Kčě. 

ĚGála, Pour a Šedivá, 2011ě 

2.3.1 Historie ERP 

Podnikové informační systémy, tak jak je známe dnes, se vyvíjely n kolik desítek let. Za 

p edchůdce současných ERP systémů lze považovat systémy na zpracování informací, 

které využívaly společnosti jako je Ba a a Philips ve 20. až 40. letech.  

Podnikové softwary začaly vznikat s p íchodem počítačů, mezi první pat ily softwary pro 

sledování a ízení financí a účetnictví. V 50. letech byly tyto softwary rozší eny o kontrolu 

majetku a zásob. Počátky ERP systémů, které využívají počítačové technologie, se datují 

od počátku 60. let. Ze začátku to byly pouze „Resource Planing“ systémy, které daly 

základ pro MRP – Material Requirements Planing, které pomáhaly výrobním firmám 

s automatizovaným plánovaním spot eby materiálu. Tento první automatizovaný systém 

vznikl spoluprací firem IBM a Case Corporation.  

V 70. letech začaly vznikat softwarové korporace, jejichž cílem bylo poskytovat aplikace, 

které by integrovaly klíčové procesy v podniku. Mezi tyto korporace pat í nap íklad SAP, 

který vznikl v roce 1ř72, nebo společnost Lawson Software založená roku 1ř75, mezi 

další společnosti vstupující na trh pat ily JD Edwards, Oracle nebo Baan. Koncem 70. let 

byl původní MRP systém dopln n o plánování všech výrobních zdrojů – MRP II, nebo-li 

Manufacturing Resource Planning. V 80. letech pak vzniká systém, který bere v úvahu 

požadavky materiálové, finanční a další, a stává se tak první generací současných ERP 

systémů. Toto označení se používá od počátku ř0. let, kdy se začíná propojovat ízení 

lidských zdrojů, financí, projektů a výroby ĚSodomka a Klčová, 2010ě. 
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2.3.2 Světový ERP trh 

Mezi společnosti, které utvá ejí sv tový trh s ERP systémy, pat í Miscrosoft, SAP, Oracle 

a další. Společnost Microsoft sice nepat í mezi nejvýznamn jší poskytovatele ERP 

systémů, ale má významný vliv na vývoj softwaru jako takového. Poskytuje p edevším 

komplementární produkty k ERP systémům, jako je nap íklad MS Windows, MS SQL 

Server atd. Microsoft vstoupil na trh s podnikovými aplikacemi v roce 2002, kdy odkoupil 

dánskou firmu Navision. ERP produkty této společnosti jsou nabízeny na českém trhu pod 

názvem Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics AX. 

Společnost SAP pat í mezi lídry na trhu s podnikovými aplikačními softwary. Je známá 

tím, že každoročn  investuje velké sumy do výzkumu a vývoje softwaru. Byla založena 

p ti systémovými analytiky, kte í byli původn  zam stnanci IBM, v roce 1972. Dnes jsou 

systémy společnosti používány ve více než 120 zemích sv ta, pobočky můžeme nalézt ve 

více než 50 zemích a společnost působí i na n kolika burzách ĚProquest, 2003ě. SAP 

poskytuje aplikace pro malé, st ední i velké podniky. Pro malé podniky je to SAP Business 

One, produktem st ední t ídy je SAP Business All-in-One a základním a nejvyšším 

produktem je SAP Business Suite. 

Další významnou společností je Oracle, která pat í také mezi důležité technologické 

inovátory. Produktové portfolio se skládá ze t í produktů, Oracle E-Business Suite, JD 

Edwards a PeopleSoft. JD Edwards je vhodný p edevším pro oblast plánování a ízení 

výroby, zatímco PeopleSoft je nejsiln jší v oblastech ízení lidských zdrojů, 

dodavatelských et zců a vztahů se zákazníky. Oracle E-Business Suite pat í ke špičkovým 

ERP systémům ĚSodomka a Klčová, 2010ě. 

2.3.3 Český ERP trh 

Jak bylo v p edchozí kapitole zmín no Centrum pro výzkum informačních systémů ĚCVISě 

každý rok p ináší p ehled českého trhu s ERP. CVIS je sekce vytvo ená Českou 

společností pro systémovou integraci a jejím cílem je posilnit informovanost a znalost 
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v oboru podnikové informatiky. Snaží se o podporu a mapování rozvoje podnikových 

IS/ICT produktů na trhu. 

Podkladem pro jejich výzkum jsou mimo jiné informace poskytnuté Českým statistickým 

ú adem, který provedl v roce 2011 studii zam enou na podniky, které integrují své 

procesy v oblasti zásobování, výroby, distribuce a účetnictví pomocí informačních 

systémů. Výsledky ukázaly, že pouze 3ř,6 % malých a 67,2 % st edních podniků používá 

informační systémy pro integraci svých procesů. Plnohodnotný systém ERP je používán 

17,Ř % malých a 50,3 % st edních firem. Podle CVIS je penetrace plnohodnotných ERP 

produktů nízká.  

Na základ  výzkumu došlo k rozd lení podniků podle velikosti, a to na t i skupiny: 

 malé podniky Ě10 – 4ř zam stnancůě; 

 st edn  velké podniky Ě50 – 24ř zam stnancůě; 

 velké podniky Ě250 – 1 000 zam stnancůě. 

Malé a st ední podniky se v roce 2011 podílely nejv tší m rou na růstu českého ERP trhu, 

celkový p írůstek trhu byl 7,6 % oproti poslednímu sledovanému období. Výsledky 

ukazují, že ERP systémy pronikají také do mikro firem, jejich počet zam stnanců je menší 

než 10. Z hlediska druhů ERP systému, zabírají nejv tší podíl systémy All-in-One.  

Zam íme-li se na dodavatele ERP produktů a jejich podíly na trhu, pak v malých 

podnicích jsou v České republice prodávány nejvíce tuzemské produkty. Lídrem trhu je 

dlouhodob  systém Helios Orange s podílem na trhu 2ř,5 %. Tyto produkty od společnosti 

Asseco Solution používalo na konci roku 2011 bezmála 3 000 organizací. Druhým 

nejv tším p edstavitelem jsou produkty ABRA G2-G4. Tyto dv  značky pokrývají cca  

60 % všech malých organizací zapojených do průzkumu.  

Z hlediska st edních podniků se nejlépe da í společnosti Asseco Solutions, která produkuje 

produkty Helios Orange a Helios Green, tržní podíl obou systémů byl více jak 22 % v roce 

2011. Druhou p íčku op t zabírá ABRA Software se systémy G2-G4, oproti lídrovi na trhu 

její podíl tvo í pouze 10 %.  Do nejlepší osmičky se dostaly produkty Microsoft Dynamics, 
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Byznys ERP, Orsoft, SAP Business One a SAP Business All-in.One, Ql a ESO9. Ve 

velkých podnicích jsou jedničkou na trhu systémy značky Helios s podílem 30,6 %. Silné 

zastoupení mají sv tové špičky ERP produktů, a to SAP a Microsoft Dynamics, SAP 

s podílem 17,5 % a společnost Microsoft zabírá 11 % na trhu ĚSodomka a Klčová, 2012ě.  
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3. Společnost Škoda auto, a. s. 

V současné dob  pat í společnost mezi nejvíce rozvinuté průmyslové podniky v České 

republice a je motorem české ekonomiky.  Podíl společnosti na exportním výkonu ČR tvo í 

Ř%.  Dochází k rozši ování výroby na rozvíjejících se trzích, skupina Škoda vlastní 

výrobní závody v České republice a Indii, dále vyrábí v Čín , Rusku, na Slovensku, na 

Ukrajin  a v Kazachstánu. Produktové portfolio se skládá ze sedmi modelových ad – 

Fabia, Octavia, Superb, Rapid, Roomster, Yeti a Citigo. 

V České republice zam stnává společnost více než 25 000 osob. V roce 2010 zavedla 

společnost růstovou strategii, jejímž dlouhodobým cílem je mimo jiné zvýšit prodej vozů 

na více než 1,5 milionu automobilů ročn . Každých šest m síců p ichází automobilka na 

trh s novým či p epracovaným modelem. V loňském roce 2014 Škoda auto, a. s. p ekročila 

poprvé ve své historii hranici jednoho milionu jak ve výrob  vozů, tak v množství, které 

dodala svým zákazníků. V následujících letech firma plánuje dále růst. 

 

Historické milníky společnosti 

Založení firmy Laurin & Klement (kola a motocykly)     

Zahájení automobilové výroby, první automobil Voiturette A 

 P em na firmy na akciovou společnost  

Fúze se Škodovými závody v Plzni, konec značky Laurin & Klement 

Výroba automobilů Škoda vyčlen na do samostatného podniku ASAP 

(Akciová společnost pro automobilový průmyslě, stoprocentní dce iná 

společnost závodů Škoda Plzeň 

Společnost v rámci socializace p em n na na národní podnik – AZNP 

ĚAutomobilové závody národní podnikě 

Joint-venture s VW 

1895 

1905 

1925 

1930 

1945

1907 

1991
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E - Oblast 
ekonomie 

EC - Controlling 
EP - Právní 
záležitosti 

EO - Informační 
systémy a 
organizace 

ET - Treasury EU - Účetnictví 

3.1 Organizační struktura 

Organizační struktura ve společnosti Škoda auto se skládá ze 7 základních oblastí:  

 G – P edseda p edstavenstva; 

 E – Oblast ekonomie; 

 P – Prodej a marketing; 

 V – Výroba a logistika; 

 T – Technický vývoj; 

 Z – ízení lidských zdrojů; 

 N – Nákup. 

Oblast ekonomie se skládá z 5 organizačních jednotek. Celá oblast je zodpov dná za široké 

spektrum činností v podniku. Poskytuje finanční management společnosti, který odpovídá 

za plánování a ízení finančních zdrojů. Cílem je dosáhnout co nejlepší hospodárnosti 

firmy. Mimo jiné zajiš uje provoz informačních systémů a je zodpov dná za správu 

právních záležitostí firmy. 

 

 

 

Základní úkol odd lení controllingu spočívá ve včasném poskytování informací pro ízení 

podniku, z hlediska krátkodobého, st edn dobého i dlouhodobého. Útvar Právní záležitosti 

poskytuje poradenství a podporu týkající se právních otázek ve společnosti. Provoz  

a rozvoj informačních systémů zajiš uje útvar Informační systémy a organizace. 

Podniková Treasury zodpovídá za ízení a optimalizaci všech pen žních i kapitálových 

Obr.1: Organizační struktura oblasti E (vlastní zpracování) Obr. 2: Organizační struktura oblasti E  
Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 
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EC – 
Controlling 

ECT – 
Control. 
vývoje a 
výrobku 

ECF – 
Control. 

výsledek a 
fin.plánován

í 

ECC –
Control.ce.

obl., 
investice a 

nákl. 

ECB – 
Control.nák

, výr. 
nákladů a 

zásob  

ECA – 
Control.zah.

projetků 

ECP – 
Control. 
odbytu a 

tvorby ceny 

ECV – 
Control. 
výroba a 
logistika 

ECV1 – 
Controlling 

výroby 
vozů 

ECV2 - 
Control. 
výroby 

agregátů 

toků podniku.  Účetnictví zachycuje procesy týkající se účetnictví podniku, zobrazuje 

majetkovou, finanční a výsledkovou situaci společnosti.  

Organizační struktura oblasti EC je znázorn na na obrázku 3. Útvar ECV1 – Controlling 

výroby vozů má na starost plánování, analyzování, p edpovídání a vyhodnocování 

hospoda ení výrobních závodů v Mladé Boleslavi a v Kvasinách v oblasti výrobních 

nákladů, ekonomicky tedy ídí útvar VF – Výroba vozů.  

 

 

 

 

3.1.1 Organizace výroby vozů 

Oblast výroby se d lí na 6 organizačních složek. ízení náb hů má za úkol koordinaci 

aktivit týkající se výroby a logistiky v souvislosti s náb hem projektů vozů, plánuje 

náb hové náklady na jednotlivé projekty, schvaluje jejich čerpání, atd. Útvar ízení 

značky se zabývá činnostmi spojenými s p ípravou nových projektů v rámci oblasti 

výroby. Fázi vývoje vozu, p es stavbu a následnou podporu po celou dobu výroby má na 

starost útvar Plánování značky. Logistika značky zodpovídá za ízení všech logistických 

činností firmy. Oblast Výroba komponentů se zabývá výrobou motorů, p evodovek, 

Obr. 3: Organizační stuktura oblasti EC  
Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 
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V - výroba a 
logistika 

VA - ízení 
náb hů 

VS - ízení 
značky 

VP - Plán. 
značky 

VL - Logist. 
značky 

VK - Výroba 
komponentů 

VF - Výroba 
vozů 

náprav, atd. Dále má na starost dodávky n kterých produktů do koncernových společností. 

Oblast výroby vozů se zabývá výrobou všech modelů v závod  v Mladé Boleslavi  

a v Kvasinách.  

 

 

Výroba vozů je ve společnosti Škoda realizována ve dvou výrobních závodech, v Mladé 

Boleslavi a v Kvasinách. Závod ve Vrchlabí se zabývá výrobou agregátů. V mate ském 

závod  v Mladé Boleslavi se vyrábí modely Octavia, Rapid, Fabia a Seat Toledo. 

V Kvasinách to jsou modely Roomster, Yeti a Superb. Procentní podíl je znázorn n 

v následujícím grafu (Obr. 5), 7ř% veškeré produkce je vyráb no v závod  v Mladé 

Boleslavi a 21% v Kvasinách.   

 

Obr. 5: Procentní podíl výrobních závodů na celkové produkci v roce 2014 

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 

V dalším grafu (Obr. 6) je podrobn ji znázorn n podíl jednotlivých vyráb ných modelů ve 

Škoda Auto, a. s. Nejv tší zastoupení zde má model Octavia s 37%, druhým nejvíce 

75% 

25% 

Procentí podíl výrobních závodů na celkové produkci 
vozů v ČR 

Mladá Boleslav
Kvasiny

Obr. 4: Organizační struktura oblasti V  
Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 
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vyráb ným vozem je model Fabia s 21%, t etím je Rapid. Ostatní modely mají ve výrob  

menší zastoupení.  

 

Obr. 6: Procentní podíl vyráběných modelů v roce 2014  

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 

Výroba vozů je člen na do jednotlivých provozů Ěnákladových centerě, kterými jsou 

lisovna, sva ovna, lakovna, montáž, logistika a technická a plánovací podpora výroby. 

Tyto provozy se dále d lí na hospodá ská st ediska výroby a údržby, která se následn  

rozpadají na nákladová st ediska.  

3.1.2 Členění personálu ve výrobě 

Personál ve výrob  lze rozd lit na dv  skupiny – personál p ímý a nep ímý, viz následující 

obrázek: 

21% 

37% 

15% 

4% 

9% 

12% 2% 

Procentní podíl vyráběných modelů na celkové 
produkci 

Fabia

Octavia

Rapid

Roomster

Superb

Yeti

Seat Toledo
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Obr. 7: Dělení personálu  
Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 

P ímé personální náklady, nazývané jako FPK ĚFertigunspersonalkosteně, jsou náklady na 

pracovníky, kte í se p ímo podílejí na výrob  vozů. Agenturní personál je poskytován 

externí firmou pro zajišt ní flexibility a pružn jší reakce firmy Škoda v rámci výrobního 

programu a dle její aktuální pot eby Ězvyšování a snižování výroby vozůě. Nep ímé 

personální náklady, nazývané jako IPK (Indirektepersonalkosten), zahrnují takové náklady 

na pracovníky, kte í se p ímo nepodílejí na výrob . Nep ímý pracovníci se d lí na režijní 

d lníky a technicko-hospodá ské pracovníky. Mezi režijní d lníky můžeme zahrnout 

se izovače, mechatroniky, kontrolery, dispečery a další. Technicko-hospodá ští pracovníci 

jsou specialisté, koordináto i, techničtí pracovníci, projektanti apod. Výše uvedeným 

skupinám personálu odpovídají jednotlivé nákladové druhy, nazývané jako konta. 

Základní složky personálních nákladů Ěkontaě jsou nap íklad u kmenového personálu 

tvo eny: 

 tarifní mzdou; 

 placenými p esčasy; 

 p íplatky; 

 odvody ze zákona; 

 zvláštními platbami; 

 ostatními osobními náklady. 

Základní mzda každého pracovníka vychází ze stanovených tarifních t íd, které určují 

interval výše platu pro jednotlivé profese, podle dosaženého vzd lání, zkušeností atd.  

Personál 

P ímý personál 

Kmenový výrobní 
d lníci ĚVDě 

Agenturní 
personál ĚAPě 

Nep ímý personál 

Režijní d lníci 
(RD) 

Technicko-
hospodá stí 

pracovníci ĚTHZě 



46 

 

Tarifní mzda je fixní složka platu, která je závislá na za azení zam stnance do p íslušné 

tarifní t ídy. Variabilní složkou je osobní ohodnocení, jehož výše se pohybuje v rozmezí  

0 až 20% fixní složky platu. Dle kolektivní smlouvy jsou ve společnosti poskytovány 

p íplatky za noční práci, za práci ve svátek nebo o víkendu, za odpolední sm nu, za ztížené 

pracovní prost edí, za práci v taktu Ěpracovníci na linceě, za kvalitní práci nebo pln ní 

plánu. Odvody ze zákona se skládají ze sociálního pojišt ní 26% a zdravotního pojišt ní 

ř%. Do zvláštních plateb zahrnujeme 13. plat, který je z poloviny vyplacen v 5. m síci  

a druhá polovina je vyplacena v 11. m síci. Dále to jsou nap íklad bonusy za dobré 

výsledky firmy, které jsou vypláceny ve 4. m síci. Ostatní osobní náklady jsou takové 

náklady, které souvisejí nap . s d ív jším odchodem do důchodu.  

Obrázek 8 znázorňuje, že Ř0% personálu v oblasti VF je tvo eno výrobními d lníky, pouze 

Ř% p edstavuje agenturní personál. Zbývající část je tvo ena režijními d lníky se 

zastoupením 5% a technicko-hospodá ští pracovníci se podílejí 7%. 

 

Obr. 8: Procentní podíl skupin personálu na celkovém počtu pracovníků v oblasti VF v roce 2014 

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 

3.2 Proces likvidace škod ve společnosti 

Škody jsou ve společnosti popsány v metodickém pokynu (MP 711/3), v rámci kterého 

firma rozlišuje n kolik typů škodných p ípadů: 

 odcizení nebo úplné zničení s následnou fyzickou likvidací dlouhodobého majetku; 
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 odcizení nebo úpln  zničení s následnou fyzickou likvidací služebního vozu; 

 poškození dlouhodobého majetku/pracovních nástrojů; 

 zničení Ěpoškození, ztrátaě materiálu, náhradních dílů ve skladech; 

 škoda na v cech/odcizení v cí, které zam stnanec odložil p i pln ní pracovních 

úkolů nebo v p ímé souvislosti s tím na míst  k tomu určeném; 

 v cná škoda vzniklá v souvislosti se škodou na zdraví; 

 ušlý zisk; 

 ostatní. 

V p ípad  vzniku škody dojde k vystavení protokolu o škod , který slouží k zaznamenání 

všech typů škodných událostí. Rozlišujeme 6 typů t chto protokolů: 

 protokol o škod  na služebním vozidle; 

 protokol o škod  způsobené zam stnancem; 

 protokol o škod  na v cech zam stnance odložených p i pln ní pracovních úkolů; 

 protokol o škod  na vozidle p i skladování a expedici; 

 protokol o škod  způsobené t etí osobou/externí firmou; 

 protokol o škod  – ostatní. 

Každá škoda na majetku společnosti či na majetku cizí osoby, která vznikla v areálu 

společnosti, musí být dále ohlášena útvaru Dispečink bezpečností služby. Tento útvar také 

provádí potvrzení škodového protokolu. Vznikne-li škoda na služebním vozidle či na 

pojišt ném majetku, škodový protokol se p edává firm  INIS s. r. o., jedná se o společnost, 

která náleží do koncernu VW a zajiš uje koordinaci služeb v oblasti pojišt ní, 

zprost edkovává pojistné události a vytvá í pojistné programy.  

Po vystavení protokolu o škod  a rozhodnutí o uplatn ní náhrady škody je další fází 

procesu vyčíslení vzniklé škody. Tato činnost spadá do kompetencí p íslušného 

controllingu. Je-li vzniklá škoda vyčíslena, následuje rozhodnutí o uplatn ní či neuplatn ní 

škody. Toto rozhodnutí provádí p íslušná organizační jednotka, které škoda vznikla nebo 

může rozhodnutí provád t komise škod. Mohou nastat 3 situace: 

 náhrada škody nebude uplatn na; 
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 náhrada škody bude uplatn na, majetek není pojišt n; 

 náhrada škody bude uplatn na, majetek je pojišt n. 

Neuplatnění náhrady škody 

V p ípad , že nebude náhrada škody uplatn na, což závisí vždy na vedoucím daného 

útvaru, kde škoda vznikla, dojde k účetnímu vy ešení škody. To má na starost útvar  

EUU – Účtárna kontokorentů. Následn  se celý proces uzav e. 

Uplatnění náhrady škody – majetek není pojištěn  

V situaci, že majetek není pojišt n, dojde k jednání s t etí osobou o uznání škody  

a způsobu její úhrady, op t mohou nastat 3 situace: 

 dohoda neuzav ena; 

 dohoda uzav ena, náhrada škody pojiš ovnou t etí osoby; 

 dohoda uzav ena, náhrada škody t etí osobou. 

Nedojde-li k uzav ení dohody, útvar Právní záležitosti (dále jen EP) zajistí vymáhání 

náhrady škody a podle výsledku právního jednání dojde k uhrazení nebo neuhrazení 

vymáhané částky. Pokud dojde k uzav ení dohody a náhrada bude uplatn na pojiš ovnou 

t etí osoby, veškeré dokumenty pak jsou p edány společnosti INIS s. r. o., která zajistí 

veškeré jednání s danou pojiš ovnou.  

Každému novému zam stnanci se doporučuje sjednat pojišt ní pro p ípad zavin ní škody. 

V p ípad , že pracovník není pojišt n a zaviní n jakou škodu, sepisuje s ním společnost 

dohodu o uznání závazku. S pracovníkem se domluví výše splátky, která musí činit 

minimáln  tisíc korun. Splátky mohou být pravideln  strhávány ze mzdy nebo posílány 

p evodem z účtu, pop . složenkou. Jinou možností je, že pracovník, který zavinil škodu, 

zaplatí škodu jednorázov  srážkou ze mzdy, v hotovosti na pokladn  či p evodem z účtu, 

pop . složenkou. V p ípad  ukončení pracovního pom ru ve společnosti by pracovník 

musel uhradit p íslušnou výši škody najednou.   
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Uplatnění náhrady škody – majetek je pojištěn  

Jestliže nastane situace, že náhrada škody je uplatn na a majetek je pojišt n, vedoucí 

p íslušné organizační jednotky informuje společnost INIS s. r. o., která bude pojistnou 

událost ešit. Po vy ešení události p edá dokumentaci organizační jednotce a to bude jednat 

s t etí osobou, která škodu způsobila. Dojde k uzav ení dohody a škoda bude uhrazena t etí 

osobou nebo pojiš ovnou t etí osoby.  

Další postup v p ípad  uplatn ní škody jak u pojišt ného tak u nepojišt ného majetku je 

p edání dokumentace do útvaru Účtárna kontokorentů (dále jen EUU), která eviduje 

všechny škodné události. Následn  dojde k zaúčtování pohledávky, škoda bude zaplacena 

t etí osobou nebo pojiš ovnou t etí osoby, zaúčtují se došlé platby a škoda bude uhrazena. 

Trvání celého proces likvidace škody závisí na typu škody, nejkratší dobu trvá vy ízení 

škody týkající se materiálu. Celý proces je graficky zobrazen na obr. 9.  
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Obr. 9: Proces likvidace škody 

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 
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3.2.1 Škodová komise 

Škodová komise je orgán ve společnosti, který se zabývá ešením škodných událostí. 

Schází se prům rn  jednou za m síc a skládá se z vedoucího výroby, zástupce odborů, 

zástupce personalistiky, ekonoma a pracovníka, který způsobil škodu. V rámci škodové 

komise se eší všechny škody vzniklé za dané období. Projednává se výše škody a způsob 

jejího odstran ní. V p ípad , že škodu způsobil pracovník, tak je p izván na komisi. Škoda 

je s ním projednána a dojde ke vzájemné dohod  o úhrad  škody.  

3.2.2 Krizový štáb společnosti 

Krizový štáb je další pracovní orgán společnosti, který eší krizové a mimo ádné události 

vzniklé na území společnosti nebo v její blízkosti. Mimo ádné události jsou organizačními 

normami ve společnosti definovány jako škodlivé síly a jevy vyvolané činností člov ka, 

havárii nebo p írodními vlivy ohrožující život, zdraví, majetek či životní prost edí  

a vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací. Mezi mimo ádné události pat í: 

 hromadná havárie: nehoda, či katastrofa, jejímž následkem dojde k poškození či 

zničení stroje, budovy, technologického celku, lidského zdraví, života nebo dojde 

k  ekologickým či hospodá ským škodám na majetku společnosti; 

 povodeň, přírodní katastrofa: p echodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků 

nebo povrchových vod, které mohou způsobit usmrcení či zran ní osob nebo 

ohrozit majetek společnosti; 

 požár: požár, kdy došlo k usmrcení či zran ní osob, nebo k materiálním škodám; 

 smrtelný nebo těžký pracovní úraz; 

 teroristický útok: konvenční, chemické a biologické zbran  a výbušniny použity 

proti osobám nebo majetku společnosti; 

 hrozba uložením výbušniny: nejčast ji telefonická hrozba, s účelem zastrašování  

a nátlaku; 

 zastavení výroby: důsledkem logistického, energetického nebo personálního 

výpadku, které způsobily velké ekonomické ztráty; 
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 ekologická havárie: únik nebezpečných látek ohrožující či poškozující životní 

prost edí. 

3.3 Využití podnikových informačních systémů 

 Mezi hlavní informační systémy, které se využívají p i zpracování škodných událostí, jsou 

SAP, TECHWEB a ELSAPro. Základní informační systém ve společnosti je SAP. Je to 

integrovaný informační systém, který pracuje v reálném čase a pokrývá širokou adu 

aplikací podniku. Výhodou takového systému je, že data jsou snadno dostupná, centráln  

spravována a jsou stále  aktualizována. Naopak nevýhodou jsou vysoké nároky na výkon 

HW, v tší zranitelnost systému a vzájemná závislost jednotlivých aplikací. 

3.3.1 SAP ERP 

Systém SAP ERP je komplexní, integrovaný a otev ený systém pro st ední a velké výrobní 

podniky. Obstarává všechny činnosti pot ebné pro chod podniku. Tyto činnosti jsou 

v systému vzájemn  provázány, aby zm na v jedné oblasti vyvolala zm ny v oblastech 

ostatních. Zároveň je to otev ený systém sm rem dovnit , protože umožňuje produktivn  

pracovat s jedním či dv ma moduly a postupn  p ipojovat další. Je to i otev ený systém 

sm rem ven, dovoluje napojení na externí systémy v podniku.  

V tšina obchodních p ípadů v podniku, na kterých se podílejí různá odd lení, procházejí 

systémem a jsou současn  zpracovávány různými moduly systému SAP. Moduly SAP ERP 

pokrývají veškeré hospodá ské oblasti v podniku: 

FI Finanční účetnictví 

CO Controlling 

AM Evidence majetku 

SD Odbyt 

MM Materiálové hospodá ství 

HR Personalistika 

BC Jádro systému 
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Výše zmín ný modul FI-CO je navržený pro účetnictví a controlling. Umožňuje použití 

n kolika účetních okruhů a konsolidaci účetních výkazů, controllerům mimo jiné 

umožňuje kalkulovat a sledovat p edb žné náklady, jak výrobní, tak režijní. Zkratka SD 

znamená Sales and Distribution, tento modul je určen pro prodej a distribuční et zec. 

Modul MM neboli Material Management slouží pro ízení toku materiálu a logistiku, od 

nákupu materiálu, p es jeho p íjem až po pohyb výrobním procesem. Modul HR, čili 

Human Resources se zabývá ízením lidských zdrojů, umožňuje ídit docházku, mzdy, 

školení, kariérní postupy atd.  

Dále můžeme rozd lit moduly na SK1, SK2 a SK4. První zmín ný modul SK1 je 

produktivní, SK2 je systém, který slouží pro vývoj nových aplikací, transakcí, reportů atd. 

Poslední modul SK4 je takový systém, ve kterém uživatelé testují to, co bylo vytvo ené 

v SK2 na produktivních datech, která se pravideln  kopírují z SK1. V systému jsou také 

rozlišeny dva základní typy zpracování – DIA a BTC. DIA je určený pro krátce trvající 

úlohy, tzv. online transakce a BTC je pro dlouhotrvající úlohy, tzv. reporting. 

 Pro p ihlášení do systému SAP můžeme využít dva způsoby: 

 pomocí uživatelského jména a hesla; 

 technologie Single-Sign-On p es zam stnanecký portál. 

P ihlášení pomocí uživatelského jména a hesla p edstavuje jednoduchý způsob p ihlášení, 

který však musíme provád t p i každém spušt ní systému. Každému uživatele je ud leno 

uživatelské jméno, které se skládá ze 7 velkých písmem a začíná písmeny DZC. Heslo si 

vytvá í každý uživatel sám podle určitých pravidel ĚUživatelská p íručka pro systém SAP 

ERP, 2014). 

Technologie Single-Sign-On (SSO) neboli tzv. jednotné p ihlášení. Tato technologie 

umožňuje v rámci jednoho p ihlášení do systému p istupovat do různých aplikací bez 

nutnosti op tovné identifikace uživatele. Znamená to, že p i prvním p ihlášení uživatel 

zadá své jméno a heslo, poté mu je p i azen SSO lístek s certifikací, který mu umožňuje 

provád t aktivity, ke kterým má oprávn ní. Výhoda tohoto způsobu p ihlášení spočívá ve 

snižování počtu ov ování uživatele p i p ístupu k jednotlivým službám. Dalším plusem je 
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zvýšení produktivity uživatele, jednodušší správa jednotlivých uživatelských účtů a v tší 

zabezpečení. Naopak velkou nevýhodou je, že v p ípad  zcizení p ihlašovacích údajů získá 

zlod j p ístup ke všem datům, ke kterým má uživatel p ístup ĚKarkošková, 2013). 

Evidence škod v systému SAP 

Vy izování a schvalování škodových protokolů bylo ješt  do roku 2013 velmi časov  

náročné a nebyla kvalitní evidence. Asistent vedoucího daného nákladového st ediska 

musel obcházet kompetentní útvary, aby byly k dispozici veškeré podklady týkající se dané 

škody. Samotná evidence škodových protokolů se vy izovala v papírové podob , byly 

vedeny tabulky pro každé nákladové st edisko, kde se uvád la p íčina škody, celkové 

náklady, kdo je uhradí a kdo je za danou škodu zodpov dný.  

Všechny dokumenty, které se týkaly vzniklé škody, se poté fyzicky p edaly do účtárny. 

Doba vy ízení se pohybovala až kolem 5 m síců. Od roku 2013 se ve firm  realizoval 

projekt elektronického schvalování a vy izování škodových protokolů, na kterém se 

podílely všechny odborné oblasti. Od ledna 2014 je systém pln  nasazen a využíván.  Po 

zavedení elektronické evidence se zkrátil čas vy izování tém  o polovinu.  Další výhodou 

je, že existuje automatická evidence a každý má k dispozici informaci, v jakém stavu 

zpracování a pln ní se škodový protokol nachází.  

 Elektronické škodové protokoly jsou evidovány v systému SAP/SK1 produktivní. P ístup 

mají pouze uživatelé, kte í je zpracovávají. Jsou zde rozd leny podle toho, o jakou škodu 

se jedná – na služebním vozidle, způsobená zam stnancem, na v cech zam stnance 

odložených p i pln ní pracovních úkolů, na vozidle p i skladování a expedici, způsobené 

t etí osobou/externí firmou a ostatní.  Systém umožňuje t íd ní protokolů vytvo ené za 

určité období či protokolů týkající se určitého st ediska. Další člen ní je různé podle typu 

škody.  

V p ípad  E–protokolu o škod  způsobené zam stnancem v systému můžeme sledovat stav 

schvalování, číslo protokolu, kdo a jaký den protokol zadal, kdy došlo k události a na čem 

škoda vznikla, zda se jednalo o jednicový materiál, manipulační techniku, atd. Jsou zde 

také uvedeny informace týkající se viníka škody, jeho osobní číslo, nákladové st edisko, 
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jaké je ocen ní vzniklé škody a jaká náhrada. K dispozici jsou také veškeré p ílohy, které 

s daným protokolem souvisí.  Tato výstupní sestava se dá t ídit, filtrovat, sumarizovat, atd.  

3.3.2 TECHWEB 

TECHWEB je další aplikace využívána p i ešení škodných událostí, slouží pro prohlížení 

archivu výrobního Ětechnologickéhoě kusovníku, jsou zde k dispozici schválené kalkulace 

po dobu 5 let.  Kusovník je dokument, který zachycuje veškeré komponenty pot ebné pro 

výrobu určitého produktu. Tato aplikace se používá pro vyčíslení finanční výše škody 

v p ípad  jednicového materiálu.  

Systém umožňuje zobrazení informací o dílech, výrobních operacích, technologických 

vazbách nebo poskytuje podklady pro výpočet pot eby materiálu.  K dispozici jsou denní 

kopie kusovníku i kopie použité pro kalkulační výpočty. Aplikace rozeznává t i kategorie 

stavu kusovníku.  Denní, což jsou kopie denních stavů kusovníku. Archiv kalkulací 

obsahuje schválené m síční stavy kalkulací. A poslední kategorie s názvem Vše, kde 

najdeme jak pracovní tak rozpracované stavy kalkulací.  

Systém obsahuje n kolik záložek – díly, struktura, operace, kalkulace, p edstavitelé, 

mimo ádné výbavy, ocen ní a další. Oblast týkající se dílů nám poskytne informace 

týkající se daného dílu, jaká je jeho struktura, na jakém stanovišti výroby se zapracovává, 

jaká je cena daného dílu. V systému se rozlišuje, zda se jedná o díl nakupovaný či 

vyráb ný.  Cena nakupovaného dílů je rozdílná od dílu vyráb ného, který v sob  zahrnuje 

jak hodnotu daného materiálu, tak mzdy a režie.  

Aplikace nám také zobrazí seznam všech operací, které se provádí na zadaném kompletu 

dle uvedených kritérií. Záložka kalkulace slouží k zobrazení kalkulace zadaných dílů, 

umožňuje zobrazit celoroční vývoj dané kalkulace pro daný rok, atd. Seznam 

mimo ádných výbav je k dispozici na další záložce, kde se dozvíme veškeré detailní 

informace pro zadanou mimo ádnou výbavu ĚUživatelská p íručka aplikace TECHWEB, 

2015). 
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3.3.3 ELSAPro 

ELSAPro je elektronický systém pro servisy, který využívá p evážn  útvar Průmyslového 

inženýrství Ědále jen VSIě pro ohodnocení pracnosti. Průmyslové inženýrství je 

interdisciplinární obor, jehož úkol je projektování, zavád ní a zlepšování integrovaných 

systémů lidí, materiálů, strojů a energií, jehož cílem je dosáhnout co nejvyšší produktivity. 

Pro tuto činnost využívá znalosti fyziky, matematiky, sociálních v d i managementu.  

Uvedený systém ELSAPro slouží nap íklad pro ohodnocení pracnosti servisních operací, 

kdy pracnost můžeme definovat jako čas plánovaný na výrobu výrobku. P i stanovení 

finanční výše škody útvar VSI stanoví dobu opravy škody dle tohoto systému. 

 Tento systém je součástí systému DMS–CZ/SK, tzv. Dealer Management Systém, což je 

specializovaný systém pro zajišt ní provozu autorizovaných prodejců Ědealerůě a servisů 

vozů skupiny Volkswagen Group. Vznik za současné spolupráce partnerů Škoda Auto 

s jejich importéry v České republice, Slovenské republice a importéra Porsche ČR.  

DMS–CZ/SK lze propojit s libovolnými účetními, CRM nebo ERP systémy. Do systému 

ELSAPro p enáší zakázky pro stahování a dohledání technických servisních informací 

z ostatních koncernových systémů. Jsou to nap íklad informace týkající se základních dat  

o vozidle, historii oprav, hlášení o opravách, dílenská p íručka, pokyny k údržb , atd.  
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 VF – Výroba 
vozů 

VFA – Výroba 
vozů MB A 

VFA1 – Lisovna 

VFA2  – Lakovna 

MB 

VFA4 – Logistika 

MB A 

VFO – výroba 
vozů MB I 

VFO1 – Svařovna 
MB I 

VFO3 – Montáž 
MB I 

VFO4 – Logistika 

MB I 

VFF – Výroba 
vozů MB II 

VFF1 – Svařovna 
MB II 

VFF3 – Montáž 
MB II 

VFF4 – Logistika 

MB II 

VFK – Výroba 
vozů Kvasiny 

VFK1 – Svařovna 
Kvasiny 

VFK2 – Lakovna 

Kvasiny 

VFK3 – Montáž 
Kvasiny 

VFK4 – Logistika 

Kvasiny 

VFS – Řízení 
výroby vozů 

VFM – Výroba 
vozů – výst.,tisk, 

zahr. 

4. Škody ve výrobě 

Výrobou vozů se zabývá útvar VF, který se dále d lí na 6 organizačních jednotek (Obr. 

10), z nichž první čty i útvary mají na starost výrobu určitého modelu vozu.  Do skupiny 

MB I jsou zahrnuty modely Octavia, Rapid a Toledo. Skupina MB II obsahuje modely 

Fabia a Rapid Spaceback. Kvasiny vyrábí modely Roomster, Yeti a Superb. Útvar ízení 

výroby vozů zajiš uje plynulou výrobu ve stanovených objemech a termínech. Poslední 

útvar VFM se stará o zajišt ní náb hů vozů a p enosu know how do zahraničních závodů  

a zp t.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny již d íve zmiňované druhy škod Ěviz kapitola 7ě, mohou vzniknout nap íč všemi 

útvary firmy. Tato diplomová práce se podrobn ji zabývá provozem VFA, VFO a VFF. 

Mohou zde vzniknout tyto typy škod: 

 škoda způsobená zam stnancem; 

 škoda způsobná t etí osobu/externí firmou; 

Obr. 10: Organizační struktura oblasti VF  
Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 
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 škoda na v cech zam stnance odložených p i pln ní pracovních úkolů; 

 škoda na služebním vozidle; 

 ostatní. 

 

Jak vidíme v následující tabulce Ěč. 1ě v roce 2014 došlo nejvíce ke škodám, které 

způsobily kmenový zam stnanci – celkem 1 022 škodných událostí, a t etí osoba či externí 

firma – do této skupiny pat í také agenturní pracovníci, ty způsobily celkem 420 škod. 

Nejmenší podíl tvo ily škody způsobené na v cech zam stnance odložených p i pln ní 

pracovních úkolů, celkem 11 škod za rok. Za oblast VF došlo celkem k 1 565 škodných 

událostí. 

Tab. 1: Počty škodných událostí ve výrobě vozů za rok 2014 

 

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 

Z celkového počtu všech škodných událostí jich bylo nejvíce způsobeno v provozu VFO. 

Následující graf (Obr. 11) zobrazuje počet škodných událostí v letech 2011 – 2014 

v provozu VFO, VFA a VFF. V roce 2011 došlo v provozu VFO k tém  350 škodám  

a v dalších letech počty škod rostly, v loňském roce 2014 to byl nárůst o více než 

dvojnásobek oproti roku 2011 – celkem 734 událostí.  V provozu VFA a VFF se počty 

škodných událostí za rok pohybovaly kolem 150, nejvíce jich provoz VFA evidoval v roce 

2014 a provoz VFF v roce 2012.  

 

Útvar Typ škody
Počet 

škodných 
událostí

VF škoda způsobená kmen.zam stnancem 1022

VF škoda způsobená t etí osobu/externí firmou 420

VF
škoda na v cech zam stnance odložených p i 
pln ní pracovních úkolů

11

VF škoda na služebním vozidle 79

VF ostatní 33

1 565Celkem za oblast VF
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Obr. 11: Počet škodných událostí v jednotlivých letech 

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a.s., vlastní zpracování 

4.1 Škody způsobené kmenovými zaměstnanci 

V následující tabulce (č. 2) jsou uvedeny počty škodných událostí, které byly způsobeny 

kmenovými zam stnanci a t etí osobu/externí firmou za rok 2014 za celý útvar VF  

a provozy VFO, VFA a VFF. Ve výrob  vzniklo v roce 2014 celkem 1 442 škodných 

událostí způsobených zam stnancem a t etí osobou či externí firmou. Nejvíce škod zavinili 

kmenový zam stnanci, celkem 1 022 událostí. T etí osoba či externí firma byla viníkem ve 

420 p ípadech. Tém  polovina ze všech škod ve VF byla způsobená v provozu VFO – 

celkem 712 p ípadů a jejich podíl na celkové hodnot  škody p edstavoval 64,3%. Provoz 

VFA evidoval 1Ř6 škodných událostí s podílem 13,5% a v provozu VFF vzniklo pouze 

14Ř škod s podílem 22,2%.  
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Tab. 2: Škody způsobené zaměstnancem nebo třetí osobu/externí firmou ve výrobě vozů v roce 2014 

 

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 

Pokud zam stnanec způsobí škodu, pak vedoucí organizační jednotky rozhoduje o výši 

požadované náhrady. Zvažuje, zda a v jaké výši bude vymáhat náhradu škody po 

zam stnanci. Výši náhrady musí OJ oznámit zam stnanci do 1 m síce ode dne, kdy byla 

škoda zjišt na. O způsobu výše náhrady se sepisuje dohoda. OJ projednává s p íslušným 

odborným orgánem výši náhrady škody a obsah dohody, ale jen u škod nad 1 000 Kč.  

Byla-li škoda způsobena částečn  zam stnavatelem, pak zam stnanec hradí pouze 

pom rnou část podle míry svého zavin ní.  

Bezprost edn  po uskutečn ní škody je u zam stnance provád n test na obsah alkoholu 

v krvi. Záznam o výsledku orientační dechové zkoušky musí být p ílohou každého 

škodového protokolu. Pokud je zde podez ení na zneužití návykových látek p istoupí se 

k toxikologickému vyšet ení. Je-li výsledek testu pozitivní, zam stnanec je povinen uhradit 

náklady na vyšet ení, které mohou být až 20 000 Kč. V p ípad  negativního výsledku hradí 

náklady útvar ZP – Plánování lidských zdrojů. Dále může být u pracovníka vypracován 

Útvar Viník škody Počet škodných 
událostí

Podíl na 
celkové 

hodnotě škody 
(%)

VF kmenový zam stnanec 1 022 51,3

VF t etí osoba/externí firma 420 48,7

1 442 100

z toho: VFO kmenový zam stnanec 466 33,8

  VFO t etí osoba/externí firma 246 30,5

712 64,3

z toho: VFA kmenový zam stnanec 164 8,1

  VFA t etí osoba/externí firma 22 5,4

186 13,5

z toho: VFF kmenový zam stnanec 95 9,4

  VFF t etí osoba/externí firma 53 12,8

148 22,2

Celkem za oblast VF

Celkem za oblast VFO

Celkem za oblast VFA

Celkem za oblast VFF
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posudek o jeho pracovní činnosti, který bude také p ílohou protokolu o škod . V tomto 

dokumentu se posuzuje zam stnancova pracovní morálka, jak plní své úkoly, jakou má 

zodpov dnost, pracovní iniciativu, jestli dodržuje bezpečnostní p edpisy, jakou kvalita má 

jeho odvedená práce, jaký má vztah ke svým spolupracovníkům, atd.  

Kmenový zam stnanci mohou způsobit škody na: 

 FTS – automatickém tahači; 

 IT prost edcích (MT, PC, aj.); 

 jednicovém materiálu; 

 jednicovém materiálu + manipulační technice; 

 manipulační technice; 

 leasingovém vozidle; 

 regálové technice; 

 transportním vozíku a koši; 

 vratové technice; 

 výrobku; 

 výrobním za ízení; 

 ostatním.  

FTS – automatický tahač je automatický logistický tahač bez idiče, který slouží k p evozu 

materiálu a často nahrazuje obvyklé dopravní prost edky jako vysokozdvižné vozíky či 

paletové vidlicové vozíky. Nejvíce se používají ve výrob , montážích a skladech. Na 

t chto tahačích mohou vzniknout škody p i jejich nabourání. Škody na IT prost edcích se 

týkají nap íklad poškození diagnostického p ístroje, ztráty nebo poškození mobilního 

telefonu.  

 

V p ípad  jednicového materiálu se jedná o vysypání či poškození toho materiálu p i jeho 

manipulaci, současn  může dojít i k poškození manipulační techniky. Na manipulační 

technice dochází velmi často ke škodám, kde důvodem je nepozornost idiče. Nejčast ji se 

jedná o nehody, p i kterých dochází k poškození oken či dve í vozíku. Škody na 

leasingovém vozidel se op t týkají nabourání a poškození vozu. K poškození regálové 
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techniky dochází p i manipulaci s vozíkem, stejným způsobem může dojít k poškození 

transportního vozíku, koše či vrat. Transportní vozíky a koše slouží k p eprav  palet, 

krabic, atd. Škody na výrobku se stávají p i p eprav  nov  vyrobeného vozu, kdy dojde 

k nabourání a poškození části vozu. Do skupiny ostatních škod pat í nap íklad chyb jící 

ná adí na pracovišti. 

 

V následujícím grafu jsou zobrazeny podíly výše zmiňovaných škod v provozu VFO za 

rok 2014, v tomto provozu došlo k nejv tšímu počtu škod za všechny zmín né provozy, 

proto je zde uveden. Nejvíce bylo způsobeno škod, které pat í do skupiny ostatní škody – 

tvo ily 33% z celku, škody na manipulační technice se podílely 25% a na jednicovém 

materiálu bylo evidováno 21% škodných událostí. Celkem 6% škod bylo způsobeno na 

výrobním za ízení a 5% škod na IT prost edcích. Ostatní typy jako poškození leasingového 

vozidla, regálové techniky, transportního vozíku, koše a další tvo ily 1 – 2 %.  

 

Obr. 12: Škody způsobené kmenovými zaměstnanci ve středisku VFO za rok 2014 

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 
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4.1.1 Přestrojení vozu 

Pokud zam stnanec způsobí škodu na nov  vyrobeném vozidle, nep istupuje firma 

k uplatn ní náhrady škody na celém vozidle, ale dochází k jeho p estrojení. Vystaví se 

protokol o škod  a v p ípad  uplatn ní náhrady škody je nutný souhlas zam stnance, 

v p ípad  jeho nesouhlasu se p istoupí k soudnímu ešení celé situace. Pokud byl 

zam stnanec pojišt n, celá situace se bude ešit s jeho pojiš ovnou, v opačném p ípad  

dojde k zatížení zam stnance, který je povinen danou škodu zaplatit. 

 

Obr. 13: Grafické znázornění škod způsobených zaměstnancem 

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 

P estrojení vozu se provádí u neopravitelné škody a znamená to, že se celé auto rozebere 

na díly a ty se namontují do nové karoserie. Poškozená karoserie se potom likviduje.  

V p ípad , že se jedná pouze o poškození části vozu, opraví se jen poškozený díl.  

Finanční ohodnocení výše škody v p ípad  p estrojení vozu se skládá z ceny dílů, 

pot ebných pro opravu a ceny práce. Útvar VSI stanoví dle pracnosti opravy vozu 
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zam stnancem

Nahráda škody
neuplatňována

Náhrada škody
uplatňována

Souhlas 

zam stnance
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Soudní spor
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Zatížení 
zam stnance
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minutovou sazbu a útvar ECV1 (Controlling výroby vozůě stanoví náklady na vícepráce. 

Tato sazba se následn  vynásobí časem opravy stanoveným útvarem VSI.  A útvar ECB 

ĚControlling nákupuě vyčíslí ceny dílů pro opravu. V roce 2014 bylo nap íklad v provozu 

VFO evidováno 15 událostí, kdy došlo k p estrojení vozu. P estrojení vozu provádí repasní 

d lníci, kte í pracují na speciálním pracovišti na lince.  

Může se jednat nap íklad o situaci, kdy zam stnanec p i navážení vozu na dopravník 

špatn  najede a poškodí vůz. Dojde k neopravitelnému poškození vozu, karoserie je 

nepoužitelná a bude sešrotována. Z důvodu úspory nákladů dojde k p estrojení karoserie. 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny díly, které byly pot eba pro opravu vozu Octavia, který byl 

poškozen. Cena dílu je uvedena v systému TECHWEB a pracnost stanoví útvar VSI dle 

systému ELSAPro. Celková cena dílů je stanovena na 6 Ř60 Kč a hodnota nové karoserie 

je stanovena na 40 500 Kč. Dále je pot eba vyčíslit hodnotu mzdových nákladů. 

Tab. 3: Vyčíslení ceny a pracnosti dílů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Číslo dílu Název dílu Cena     

(v Kč)
Pracnost   

(v min)

1Z0 845 011 BJ Sklo čelní 1 300 320

1Z0 845 049 AJ Sklo 5.dve í 800 300

1Z0 837 697 D Dodatkové t sn ní LP 150 100

1Z0 837 698 D Dodatkové t sn ní PP 150 100

1Z0 839 697 D Dodatkové t sn ní LZ 180 120

1Z5 839 698 D Dodatkové t sn ní PP 180 120

1Z5 867 287 M Y20 „C‟ sloupek s airbag L 60 80

1Z5 867 288 M Y21 „C‟ sloupek s airbag P 60 80

1Z5 807 301 BC F7W Nárazník zadní 2 500 400

1KO 711 049 CH Konzole azení 550 250

5L1 711 118N SHM adící páka 300 200

1Z0 837 482 C Sametka LP 250 180

1Z0 837 481 C Sametka PP 250 180

1Z6 827 705 T sn ní 5.dve í 130 100

6 860 2 530Celkem
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Ekonom v systému SAP vyhledá prům rnou m síční mzdu daného provozu, v tomto 

p ípad  VFO, a tuto mzdu vyd lí odpracovanými hodinami. Pokud je prům rná m síční 

mzda provozu 22 000 Kč a celkov  bylo odpracováno 50 000 hodin, pak hodinová sazba je 

stanovena ve výši 0,44 Kč, jak uvádí vzorec Ě1ě a po p evedení na minuty (2) je sazba po 

zaokrouhlení 26,5 Kč/min. Tato mzdová sazba se následn  vynásobí celkovým časem 

opravy vozu podle vzorce Ě3ě. Celkové mzdové náklady činí 67 045 Kč.  

22 00050 000 = 0, �č/ℎ               (1) 

 0, ∗ 0 = ,  �č/ �    (2) , ∗  0 =  0  �č  (3) 

Finanční vyčíslení p estrojení vozu se bude skládat z t chto položek: 

 cena dílů    6 Ř60 Kč; 

 cena karoserie  40 500 Kč; 

 mzdové náklady 67 045 Kč; 

celkem            114 405 Kč.  

Celkové náklady na p estrojení vozu jsou tedy stanoveny ve výši 114 405 Kč. V p ípad , 

že by nedošlo k p estrojení vozu, ale došlo by ke šrotaci vozu, hodnota nákladů by se 

pohybovala kolem 295 000 Kč. Z toho vyplývá, že p estrojení vozu p edstavuje úsporu 

nákladů ve výši zhruba 1Ř1 000 Kč Ěuvedené hodnoty jsou zkreslenyě.  

4.2 Škody způsobené třetí osobou/externí firmou 

Jak bylo výše uvedeno, do skupiny t etí osoba/externí firma pat í agenturní zam stnanci, 

kte í jsou využívány pro zajišt ní flexibility ve firm . Zatímco externí firma zajiš uje pro 

společnost určitý druh činnost. Jedná se o outsourcing činností, aby se společnost mohla 

soust edit na hlavní p edm t podnikání. Výhodou outsourcingu je úspora nákladů a času. 

Externí firmy jsou nejčast ji dodavatelé manipulační techniky, transportních vozíků atd.  
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Více než polovina škod v provozu VFO způsobených t etí osobu/externí firmou se týkala 

jednicového materiálu – 5Ř% všech škod, ostatní škody tvo ily tém  t etinu všech 

událostí.  Celkem 6% ze všech škod bylo způsobeno na manipulační technice a 3% tvo ily 

škody na regálové technice. Dále může dojít k nedodání jednicového materiálu, 

k poškození režijního materiálu, atd. viz následující graf (Obr. 14).  

 

Obr. 14: Škody způsobené třetí osobou/externí firmou ve středisku VFO za rok 2014 

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 

4.3 Škody na jednicovém materiálu 

Jednicový materiál p edstavuje p ímé náklady, které můžeme zjistit nebo stanovit na 

kalkulační jednici podle technickohospodá ských norem.  V roce 2014 došlo k velkému 

počtu škod práv  na tomto materiálu, u zam stnanců se jednalo o 21% a u t etí 

osoby/externí firmy to bylo dokonce 5Ř% všech škodných událostí v provozu VFO.  

Na obrázku č. 15 jsou zobrazeny škody, které vznikly na jednicovém materiálu 

v provozech VFO, VFA a VFF v letech 2011 – 2014. Jak můžeme vid t, nejvíce jich 

vznikalo v provozu VFO, v roce 2011 to bylo p es 400 škodných událostí, v roce 2012 
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došlo k poklesu na 265 škod a rok 2013 se vyznačoval výrazným nárůstem, v loňském roce 

2014 provoz evidoval nejmén  škod za poslední 4 roky – 250 škod na jednicovém 

materiálu. 

V provozu VFA bylo evidováno nejmén  škod za všechny provozy, v roce 2014 vznikly 

pouhé 4 škody. Provoz VFF evidoval nejvíce škod v roce 2011 a pak docházelo k mírnému 

poklesu v každém roce.   

 

 

Obr. 15: Škody na jednicovém materiálu v jednotlivých letech 

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 

4.4 Způsob řešení škod 

P i vystavení škodového protokolu se zjiš uje, kdo škodu způsobil. Pokud není znám 

pachatel (to je nejčast jší v p ípad  škody na jednicovém materiáluě pak st edisko, kterému 

škoda vznikla, ji nahradí. Protože neznáme pachatele, tudíž nemůže p edepsat náhradu 

škody zam stnanci či jiné osob .  Tato škoda se potom účtuje na zvláštní konto. V zájmu 

firmy je tedy zjistit viníka.  

Každá škoda, která vznikne, se eší odlišným způsobem a doba vy ízení škody se také liší. 

Škoda na jednicovém materiálu se eší okamžit , vystaví se škodových protokol a zároveň 

se vypíše žádost na výdej nového materiálu. Pokud vznikne škoda na výrobku, dojde k její 
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oprav  vlastními silami, tzv. p estrojení vozu.  Na opravu ostatních typů škod ĚFTS – 

automatický tahač, IT prost edky, manipulační technika, atd.ě se vystaví faktura na externí 

firmu, která danou opravu provede. Teprve v okamžiku vystavení faktury je možné sepsat 

protokol o škod .  

4.5 Ostatní typy škodných událostí 

V následující tabulce Ěč.4) jsou uvedeny ostatní typy škodných událostí, které vznikly 

celkem za oblast VF a VFO, VFA, VFF za rok 2014. Je zde uveden celkový počet událostí 

a jejich procentní podíl na celkové hodnot  škody.  Jedná se o škody na: 

 v cech zam stnance, které odložil p i pln ní pracovních úkolů; 

 služebním vozidle; 
 ostatní. 

Škody na v cech odložených p i pln ní pracovních úkolů hradí zam stnavatel, který je ze 

zákona povinen zabezpečit úschovu svršků a osobních p edm tů obvykle nošených do 

práce – hodinky, prsten, batoh, menší finanční obnos, atd. Zam stnanec, kterému vznikne 

tato škoda, ji musí nahlásit do 15 dnů ode dne jejího vzniku, jinak mu nárok na náhradu 

zaniká.  Za celou oblast VF došlo v loňském roce 2014 k 11 škodám na odložených 

v cech, nejčast ji se jednalo o krádež v cí ze šatní sk íňky nebo poškození vozidla na 

zam stnaneckém parkovišti. Tyto škody jsou v tšinou menšího finančního rozsahu. Jak 

vidíme v tabulce, v oblastech VFO, VFA a VFF vzniklo kolem 3 škod tohoto typu za rok  

a jejich podíl na celkové hodnot  škod se pohyboval okolo 2%.  
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Tab. 4: Ostatní typy škodných událostí ve výrobě vozů v roce 2014 

 

Zdroj: Interní zdroj Škoda Auto, a. s., vlastní zpracování 

Podle metodického pokynu ve společnosti jsou uživatelé služebního vozidla povinni 

zabezpečit vozidlo proti odcizení a také chránit autorádio, pokud je jím vozidlo vybaveno. 

Dále je idič povinen chránit veškeré p edm ty, které nepat í do povinné výbavy vozidla 

(nap . mobilní telefon, notebookě a to vyjmutím p edm tů z vozidla v p ípad  jeho 

opušt ní. Pokud idič tyto povinnosti nesplní, může po n m být vymáhána náhrada škody. 

Oblast VF evidovala v roce 2014 celkem 7ř t chto škodných událostí, jednalo se nejvíce  

Útvar Typ škody Počet škodných 
událostí

Podíl na 
celkové 

hodnotě škody 
(%)

VF
škoda na v cech zam stnance odložených p i 
pln ní pracovních úkolů

11 3,2

VF škoda na služebním vozidle 79 86,5

VF ostatní 33 10,3

123 100

z toho: VFO
škoda na v cech zam stnance odložených p i 
pln ní pracovních úkolů

3 0,8

  VFO škoda na služebním vozidle 12 28,1

  VFO ostatní 7 2,6

22 31,5

z toho: VFA
škoda na v cech zam stnance odložených p i 
pln ní pracovních úkolů

4 0,2

  VFA škoda na služebním vozidle 12 19,3

  VFA ostatní 2 0,1

18 19,6

z toho: VFF
škoda na v cech zam stnance odložených p i 
pln ní pracovních úkolů

4 2,2

  VFF škoda na služebním vozidle 12 39,1

  VFF ostatní 5 7,6

21 48,9
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o poškození čelního skla odraženým kamínkem či drobn jší dopravní nehody. Hodnota 

t chto škod tvo í Ř6% z celkové hodnoty všech ostatních škod. Ve všech t ech provozech 

ĚVFO, VFA, VFFě bylo způsobeno shodn  12 škod na služebních vozidlech. 

Do ostatních škod pat í nap . odcizení či poškození ná ádí nebo jiných p edm tů 

pot ebných pro výkon práce, poškození pracovního od vu, atd.  Za oblast VF bylo 

způsobeno celkem 33 ostatních škod a z toho 7 v provozu VFO, 2 v provozu VFA a 5 

v provozu VFF.   

4.6 Škody způsobené vyšší mocí 

Škody způsobené vyšší mocí se stávají výjimečn , prům rn  to jsou 1 – 2 události za rok.  

V roce 2014 provoz VFO neevidoval žádnou škodu způsobenou vyšší mocí, v roce 2013 

došlo k požáru a povodním. Celková škoda se pohybovala kolem 3 milionů Kč. Povodn  

tvo ily 75% celkové sumy a zbývající část – 25% bylo tvo eno požárem. V p ípad  

povodní nejv tší škodu p edstavovaly prostoje, tzv. zastavení výroby, tvo ily tém  70% 

hodnoty celkové škody.  

V p ípad  vzniku škody způsobené vyšší mocí je postup likvidace škody shodný jako 

 u ostatních typů škodných událostí. Dojde k vystavení škodového protokolu, kde každé 

st edisko vyčíslí škodu, která jí byla díky této události způsobena. Poté se veškeré 

dokumenty p edají společnosti INIS s. r. o., která bude dále tuto škodnou událost ešit 

s pojiš ovnou. Následn  p edá dokumentaci útvaru EUU, který účetn  škodu vy eší.  

4.7 Účetní evidence škod 

Společnost Škoda Auto, a. s. jako právnická osoba má ze zákona povinnost vést účetnictví. 

Účtování ve společnosti má na starosti útvar EU – Účetnictví, který zachycuje veškeré 

operace týkající se majetkové, finanční a výsledkové skutečnosti podniku. Ve společnosti 

je pro pot eby účetní evidence vydán dokument, který obsahuje seznam kont hlavní knihy. 

Jsou zde uvedeny názvy jednotlivých účetních t íd a kont, které firma používá. Každé 

konto obsahuje desetičíselné označení a název, nap íklad 1123000ř01 – Výrobní materiál 
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nebo 1123201500 – Režijní materiál. Pro zjednodušení jsou dále uvedena pouze první 

t íčíselná označení.  

O zaúčtování škody se stará útvar EUU. Vznik škody se účtuje do nákladů na p íslušný 

účet, podle toho zda se jedná o zásoby, dlouhodobý majetek, atd. Výnos, nebo-li pln ní 

škody, se zaúčtuje na konto výnosů. Mezi nejčast jší typy škod pat í škoda způsobená 

zam stnancem nebo t etí osobou/externí firmou. V p ípad , že za vznik škody je 

odpov dná externí firma, vystaví se faktura na tuto firmu, která danou škodu zaplatí. 

Vznikne nám tedy pohledávka za tuto firmu, která se účtuje na 315 – Ostatní pohledávky  

a souvztažn  účtujeme na p íslušný účet výnosů ve skupin  64 – Jiné provozní výnosy. 

Zaviní-li škodu zam stnanec, účtujeme obdobn  s tím rozdílem, že pohledávku vůči 

zam stnanci účtujeme na účet 335 – Pohledávky vůči zam stnancům – náhrady škod. 

4.7.1 Škoda na zásobách 

Zásoby pat í do ob žného majetku podniku, pro který je charakteristické, že je v podniku 

vázán krátkodob , do jednoho roku. Ob žný majetek neustále m ní svou podobu a obíhá 

v podniku. Zásoby ve společnosti můžeme rozd lit na zásoby nakupované a vytvo ené 

vlastní činností. Zásoby nakupované nalezneme v účtové skupin  11 – Materiál  

a 13 – Zboží. Zásoby vlastní výroby eviduje v účtové skupin  12 – Zásoby vlastní výroby, 

pro účtování v této skupin  používame účty: 

 112 – Nedokončená výroba 

 122 – Polotovary vlastní výroby 

 123 – Výrobky 

Škody na zásobách eviduje v 5 účtové t íd  ve skupin  54 – Jiné provozní náklady. Pro 

zaúčtování škody použijeme účet 54ř – Manka a škody z provozní činnosti a souvztažn  

účtujeme ve prosp ch účtu zásob.  
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4.7.2 Škoda na dlouhodobém majetku 

Za dlouhodobý majetek je ve společnosti považován majetek, jehož doba použitelnosti je 

delší než 1 rok a dosahuje určité výše ocen ní. U dlouhodobého hmotného majetku musí 

být po izovací cena vyšší než 40 000 Kč, u nehmotného majetku je hranice stanovena na 

60 000 Kč a do krátkodobého hmotného majetku je za azen majetek s po izovací cenou od 

20 000 Kč do 40 000 Kč. Škoda na dlouhodobém majetku se účtuje na základ  

p edloženého protokolu o škod  a žádosti o vy azení položky dlouhodobého majetku.  

Dlouhodobý majetek může být ve společnosti vy azen z důvodu prodeje, šrotace, darování, 

p evodu či v důsledku manka nebo škody. Toto vy azení může být provedeno n kolika 

způsoby: 

 interní burza; 

 interní p evod; 

 externí prodej Ěaukce, dražbaě; 

 prodej do koncernu; 

 p ímý prodej; 

 interní/externí šrotace; 

 demolice. 

Interní a externí burza slouží k nabídce dlouhodobého majetku interním a externím 

zájemcům. Majetek je nejd íve nabízen v rámci společnosti a koncernu – interní burza. 

Pokud nebude nalezen interní zájemce, je majetek nabízen na internetu externím zájemcům 

Ěaukční firma apod.ě. Interní p evod znamená p evod majetku mezi jednotlivými 

nákladovými st edisky společnosti. P i p ímém prodeji či prodeji do koncernu musí být 

stanovena minimální cena majetku. Šrotace je provád na na základ  šrotovacího protokolu 

a nejčast ji bývá provád na externí firmou.  

P i vy azení dlouhodobého majetku nejd íve zaúčtujeme ádný odpis za pom rnou část 

účetního období, po kterou byl daný majetek používán. Zůstatková cena tohoto majetku se 

potom účtuje na vrub účtu 54ř – Manka a škody z provozní činnosti a souvztažn  na 
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p íslušný účet dlouhodobého majetku. Následn  se tento majetek vy adí z evidence, 

účtujeme na účet dlouhodobého majetku a ve prosp ch p íslušného účtu oprávek.  

Pro vy azování dlouhodobého majetku je ve společnosti používaná aplikace DANA. 

P ístup do tohoto systému mají pouze n kte í uživatelé. Aplikace DANA nám slouží pro 

vytvá ení žádostí na vy azení majetku.  Žádosti jsou zde rozd lené do t ech skupin a to na 

dlouhodobý majetek, budovy a stavby a ná adí. Po vystavení žádosti dojde k procesu 

schvalování, který májí v kompetenci dva odborné útvary – controlling a účtárna. Systém 

nám také umožňuje zobrazení seznamu všech vystavených, ukončených nebo 

stornovaných žádostí. 

4.7.3 Škoda na služebním vozidle 

Škoda na služebním vozidle se účtuje do nákladů a k tíži zam stnance, který je 

zodpov dný za vznik škody. Služební vozidla ve společnosti jsou havarijn  pojišt ná se 

spoluúčastí na pojistném pln ní, výše spoluúčasti závisí na konkrétním typu vozidla. 

Organizační jednotka ĚOJ), které vznikla škoda na služebním vozidle, může uložit 

zam stnanci povinnost uhradit spoluúčast nebo část spoluúčasti na vzniklé škod , závisí 

vždy na rozhodnutí OJ. 

4.7.4 Škody způsobené vyšší mocí 

Pro zaúčtování škody, která byla způsobena vyšší mocí, se využívá účtová skupina  

58 – Mimo ádné náklady a 6Ř – Mimo ádné výnosy, jelikož se jedná o neobvyklou účetní 

operaci vzhledem k b žné činnosti firmy. Do nákladů se účtuje výše škody na účet  

588 – Škody – živelné pohromy a nahodilé události a souvztažn  na p íslušný účet 

materiálu či dlouhodobého majetku, na kterém škoda vznikla. Pro zaúčtování výnosů se 

poté použije účet 6ŘŘ – Škody – živelné pohromy a nahodilé události.  

Živelná pohroma je podle zákona o dani z p íjmu dle § 24 daňov  uznatelná p i spln ní 

podmínek uvedených v zákon . Za živelnou pohromu se považuje nezavin ný požár  

a výbuch, vich ice s rychlostí v tru nad 75 km/h, krupobití a blesk, povodeň či záplava, 
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sesouvání půdy nebo skladní z ícení, pokud nevznikly v souvislosti s průmyslovým nebo 

stavebním provozem, sesouvání nebo z ícení lavin a zem t esení, které dosahuje alespoň  

4. stupn  mezinárodní stupnice. Pro uznatelnost škody musí být doložen posudek od 

pojiš ovny či soudního znalce. Pokud jsou spln ny všechny tyto podmínky pak zůstatková 

cena zásob, nemovitostí, strojů a dalšího majetku, který byl poškozen, se stává daňov  

uznatelným výdajem. 

4.8 Škody z daňového hlediska 

Z daňového hlediska se rozlišují škody daňov  uznatelné a daňov  neuznatelné. 

Problematice daňových nákladů je pot eba v novat pozornost z důvodu stanovení základu 

dan  a určení správné daňové povinnosti společnosti. Zákon o dani z p íjmu definuje 

daňov  uznatelné a daňov  neuznatelné výdaje Ěnákladyě v § 24 a 25, kde je uveden p esný 

výčet t chto nákladů. Aby mohly být náklady uznatelné, musí být vynaloženy po účely 

podnikání a sloužit k dosažení, zajišt ní a udržení zdanitelných p íjmů.  

Daňov  uznatelné jsou všechny škody do výše jejich náhrad. Pokud je tedy za škodu 

odpov dný zam stnanec, může po n m firma nárokovat náhradu do výše 4,5 násobku jeho 

prům rného m síčního výd lku. Společnosti pak vznikne pohledávka vůči zam stnanci za 

způsobenou škodu. Jestliže zam stnanec způsobil škodu úmysln , v opilosti nebo po 

zneužití návykových látek, žádné omezení neplatí a firm  vzniká pohledávka vůči 

zam stnanci v plné výši, tj. 100% způsobené škody. Dále může společnost nárokovat 

náhradu škody po pojiš ovn . Další skupinou jsou škody způsobené neznámým 

pachatelem podle potvrzení policie či škody vzniklé v důsledku živelných pohrom. 

V t chto p ípad jsou také škody daňov  uznatelné v plné výši.  

4.9 Problematika likvidace škod ve společnosti 

Ve společnosti v souvislosti se vznikem škod vznikají určité problémy p i jejich likvidaci: 

 nedostatek finančních prost edků na krytí škod; 

 pracné vyčíslování škod; 
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 velký počet škodných událostí. 

4.9.1 Nedostatek finančních prostředků na krytí škod 

Každé hospodá ské st edisko má na dané období Ěkalendá ní rokě pro své hospoda ení 

k dispozici rozpočet finančních prost edků všech nákladových položek Ěpersonální 

náklady, režie, atd.ě. Jeho cílem je tento rozpočet dodržet.  

Na konci účetního období však může nastat situace, že provoz, kterému vznikla škoda, 

nemá dostatek finančních prost edků na její krytí. Tato skutečnost nastane díky tomu, že 

k p ijetí a zaúčtování škodového protokolu do nákladů dojde na konci účetního období. Ale 

pln ní škody, tj. výnos se zaúčtuje až v následujícím účetním období. Tudíž nákladové 

st edisko, kterého se škoda týká, neobdrželo ke konci období pen žní prost edky na krytí 

škody. Jenom na montáži Octavie ĚVFO3ě bylo na konci roku 2014 zaúčtováno do nákladů 

kolem 250 000 Kč, ale do výnosů se tato částka proúčtovala až v roce 2015. Tudíž došlo 

k negativnímu ovlivn ní rozpočtu daného st ediska.  

4.9.2 Vyčíslení škody 

Vyčíslení škody je v kompetenci odborné organizační jednotky, záleží vždy na typu škody. 

Nejčast ji pro útvar VF se jedná o spolupráci útvaru ECV1, který stanovuje hodnotu 

mzdových a režijních nákladů, útvaru ECB, který vyčísluje hodnotu matriálu či dílu 

pot ebného pro opravu škody a útvaru VSI, který stanovuje čas pot ebný pro opravu škody.  

Stanovení finanční výše škody se skládá ze dvou složek: 

 materiál; 

 vícepráce. 

Materiál se d lí na jednicový a ostatní. Jednicový materiál se vyčísluje podle platné 

kalkulace uvedené v systému TECHWEB. Zatímco cena ostatního materiálu se stanoví 

podle faktury za tento materiál. Druhá složka škody – vícepráce jsou takové práce, které 

jsou pot ebné pro odstran ní závady, zahrnují mzdové a režijní náklady.  
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Vyčíslení mzdových nákladů 

Nejv tší problém spočívá ve stanovení mzdových nákladů. Ekonom musí vyčíslit mzdovou 

sazbu a útvar Průmyslové inženýrství (VSI) stanoví dobu opravy škody, dle ohodnocení 

pracnosti podle elektronického servisního systému ELSAPro. Mzdová sazba se vypočítá 

podle vzorce (4) – pod lí se prům rná mzda daného provozu za daný m síc, která je 

uvedena v systému SAP, odpracovanými hodinami a dostaneme hodinou sazbu. V p ípad , 

že se škoda opravuje o víkendu, musí se do hodinové sazby p ipočítat ješt  p íplatky za 

práci o víkendu. Poté ekonom vynásobí čas opravy mzdovou sazbou, jak uvádí vzorec Ě5), 

která se p epočítá na minuty. Takto se postupuje s každým škodovým protokolem. Toto 

vyčíslení škody musí být p ílohou ke každému protokolu.  

ů . ě .  / é ℎ � = ℎ � á á   (4)   × � á á =  é á             (5) 

4.9.3 Počet škodných událostí 

Jak bylo výše uvedeno, ve výrob  vozu Ěoblast VFě vzniklo v roce 2014 celkem 1 565 

škodných událostí a tém  70% všech škod bylo způsobeno kmenovými zam stnanci. 

Nejčast ji se jednalo škody na jednicovém materiálu či manipulační technice.  
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5. Návrhy vhodných opatření 

V návaznosti na zjišt né nedostatky vyplývající z analýzy procesu likvidace škod ve 

společnosti, by autorka navrhovala tato opat ení ke zvýšení efektivnosti a snížení nákladů. 

Nedostatek peněžních prostředků na krytí škod 

Problém, že provoz, kterému vznikla škoda, nemá dostatek finančních prost edků na krytí 

škod, je možné ešit tak, že si zablokuje část pen žních prost edků na tyto situace. To 

znamená, že p i nakládání s financemi v průb hu účetního období si vytvo í rezervu, 

kterou p ípadn  použije na úhradu škody. Výše rezervy by se stanovovala podle odhadu  

z p edchozích let.  

Pracné vyčíslení škody 

Vyčíslení mzdových nákladů je nyní velmi časov  náročné, ekonom musí pro každý 

provoz vyčíslit zvláš  mzdové náklady. Pokud budeme uvažovat, že výpočet pro každý 

škodový protokol trvá v prům ru 0,5 hodiny a provoz Octavie za rok evidoval 712 

škodných událostí, tak prům rn  stráví ekonom 356 hodin za rok výpočtem mzdových 

nákladů.  

Pro úsporu času i nákladů by bylo vhodné stanovit jednotnou roční sazbu. Tato sazba by 

m la být rozdílná pro kmenové zam stnance a pro zam stnance agenturní. V p ípad , že 

škodu zaviní agenturní pracovník či externí firma, tak opravu musí provést kmenový 

zam stnanec, v tšinou nad rámec své pracovní doby. Z toho důvodu by m la být sazba 

rozdílná a mimo jiné by m li být kmenoví zam stnanci zvýhodn ni oproti agenturním. 

Navrhuji p i výpočtu sazby vycházet z plánovaných odpracovaných hodin.  Interní sazba, 

tzn. pro kmenové zam stnance, by se skládala pouze z p ímých personálních nákladů 

(FPK). Zatímco externí sazba pro t etí osoby/externí firmy by se skládala z p ímých 

personálních nákladů a navíc ze společných nákladů, jakými jsou: 

 nep ímé personální náklady ĚIPKě; 

 režie ĚSGKě; 
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 energie; 

 odpisy; 

 ostatní.  

Jak bylo již zmín no, nep ímé personální náklady p edstavují náklady na pracovníky, kte í 

se nep ímo podílejí na výrob , jsou to režijní d lníci a technicko-hospodá ští pracovníci. 

SGK p edstavují režijní náklad. Energie jsou náklady na spot ebu elektrické energie, tepla, 

zemního plynu, vody Ěpitné, průmyslovéě a stlačeného vzduchu. Odpisy p edstavují 

opot ebení hmotného či nehmotného dlouhodobého majetku, který je užíván ve výrobním 

procesu. Opot ebení může být buď fyzické či morální. Fyzické opot ebení znamená ztrátu 

užitných vlastností způsobenou používáním nebo p írodními vlivy. Morální opot ebení 

p edstavuje pokles technické úrovn  majetku v důsledku rozvoje v dy a techniky. Do 

ostatních nákladů můžeme zahrnout náklady na údržbu, opravy, vedení, atd.  

Tyto společné náklady by se do sazby rozpustily. Díky tomu by externí sazba byla vyšší. 

Každý provoz by m l navíc tuto sazbu stanovenou rozdíln , díky tomu, že má jinou 

strukturu nákladů – jinou energetickou náročnost, jiné odpisy atd. Tabulka č. 5 zobrazuje 

procentní podíl jednotlivých složek sazby podle nákladů jednotlivých provozů za rok 2014. 

Externí sazba by se skládala z 6 složek a interní sazba by obsahovala pouze FPK. 

V tabulce jsou pro srovnání uvedeny dva provozy Octavie –  VFO1 Ěsva ovnaě a VFO3 

(lakovna). V provozu VFO1 by FPK tvo ily 26,3% a společné náklady 73,7%. Důvodem je 

struktura nákladů, nap íklad odpisy p edstavují nejvyšší nákladovou položku, tudíž by byl 

její podíl na sazb  nejvyšší – 53%.  Ostatní náklady by p edstavovaly 20% sazby.  

V provozu VFO3 by byla situace díky struktu e nákladů rozdílná. Zde by bylo rozd lení 

nákladů tém  rovnocenné, podíl FPK  44,5% a společných nákladů 55,5%. Nejv tší 

položku společných nákladů tvo í ostatní náklady – 54%, odpisy zde tvo í pouze 25% 

hodnoty nákladů.  
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Tab. 5: Procentní podíl jednotlivých složek sazby 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následující tabulka Ě6ě by sloužila pro výpočet externí i interní sazby (hodnoty pouze pro 

ukázkuě. Jak bylo výše uvedeno, vycházelo by se z odpracovaných hodin provozů  

a jednotlivých nákladových druhů ĚFPK, IPK, SGK, atd.ě. Tyto náklady by se následn  

vyd lily odpracovanými hodinami a po sečtení t chto položek bychom získaly hodinovou 

sazbu. Červenou barvou jsou v tabulce uvedeny sazby externí a zelenou barvou sazby 

interní. Jak vidíme, tak sazba pro interní zam stnance je t etinová oproti sazb  externí a je 

odlišná pro oba provozy.  

Tab. 6: Tabulka pro výpočet sazby 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

% %

Přímé pers.náklady (FPK) 26,3 44,5

Společné náklady 73,7 55,5

o Nep ímé pers.náklady ĚIPKě 10 8

o  Režie ĚSGKě 9 7

o Energie 8 6

o Odpisy 53 25

o Ostatní 20 54

Celkem 100 100

Přímé pers.náklady (FPK) 100 100

Interní sazba

Externí sazba

VFO1 (svařovna) VFO3 (montáž)Procentní podíl

Náklady Kč Kč/hod. Kč Kč/hod.
Přímé pers.náklady (FPK) 850 000 4,25 1 500 000 2,14

Společné náklady 1 600 000 8,00 2 800 000 4,00

o Nep ímé pers.náklady ĚIPKě 160 000 0,80 224 000 0,32

o  Režie ĚSGKě 144 000 0,72 196 000 0,28

o Energie 128 000 0,64 168 000 0,24

o Odpisy 848 000 4,24 700 000 1,00

o Ostatní 320 000 1,60 1 512 000 2,16

Celkem 2 450 000 12,25 4 300 000 6,14

Odpracované hodiny

Externí a interní sazba VFO1 (svařovna) VFO3 (montáž)

200 000 700 000



80 

 

Tyto sazby by se centráln  zadávaly do systému SAP a m ly by platnost maximáln  jeden 

rok. Díky tomu by došlo k výrazné úspo e času i nákladů na práci ekonoma, který musí 

mzdovou sazbu počítat pro každý škodový protokol zvláš .  

Počet škodných událostí 

Jedním ze způsobu ešení tohoto problému je provedení školení pracovníků ve výrob , 

které by pomohlo snížit počet škodných událostí. Společnost každoročn  vytvá í 

instruktážní videa týkající se bezpečnosti práce, ve kterých jsou zobrazeny postupy  

a doporučení jak se chovat p i pln ní pracovních úkolů – nap . chození po vyznačených 

trasách, nepoužívání mobilního telefonu p i práci, nep et žování svých sil, atd. Nejčast jší 

p íčinou pro vznik škody je nepozornost pracovníků či nedodržení postupu p i pln ní 

pracovních úkolu. Proškolení pracovníků spolu s promítnutím tohoto videa týkající se 

bezpečnosti práce by mohlo pomoci snížit počet škod. Dále by m ly být pravideln  školeni 

pracovníci obsluhující vysokozdvižné vozíky a ostatní manipulační techniku. Škody, které 

byly způsobeny na této technice, tvo ily 25% všech škodných událostí.   
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Závěr 

Škody ve společnosti p edstavují určitou hrozbu, jelikož díky nim společnost p ichází  

o adu p íležitostí.  Škodné události negativn  ovlivňují výrobu vozů, zpomalují proces 

výroby a mohou také ovlivnit velikost vyrobené produkce. Cílem této práce bylo 

analyzovat proces likvidace škod ve Škoda Auto, a. s., tento proces zhodnotit  

a navrhnout opat ení ke zvýšení efektivnosti.  

Teoretická část práce byla rozčlen na do dvou celků. V první části byl definován pojem 

škoda, byl zde uveden hlavní pramen právní úpravy, kterým je Nový občanský zákoník  

č. Řř/2012 Sb. V této části byly také popsány čty i hlavní p edpoklady pro vznik 

povinnosti k náhrad  škody a byly zde zmín ny základní způsoby náhrady škody. 

V neposlední ad  se tato část práce zabývala definicí škod dle zákoníku práce, zákona  

o účetnictví a zákona o dani z p íjmu. Druhým celkem zam eným na popsání teoretických 

východisek byla deskripce podnikových informačních systémů a zejména systémů typu 

ERP. Ty jsou v dnešní dob  velmi používané a oblíbené, jelikož každý podnik pot ebuje 

informační podporu pro mnoho svých činností.  

Praktická část byla rozd lena na t i okruhy. V prvním okruhu byla charakterizována 

společnost Škoda Auto, a. s. Byla p edstavena její organizační struktura a způsob  

a organizace výroby vozů ve společnosti. Následovala analýza celého procesu likvidace 

škod, jaký je postup p i vzniku škody a jaké jsou typy škodných událostí vznikajících ve 

firm . Tato kapitola se také v novala popisu informačních systémů, které jsou využívané 

pro zpracování protokolů o škod , které se vystavují v p ípad  škodné události. Analýza 

procesu likvidace škod ukázala, že vy izování škodných událostí ve firm  je velice 

zdlouhavé. 

Zap íčin no je to také tím, že společnost je velmi rozsáhlá a p i ešení škodných událostí je 

do procesu zapojeno velké množství lidí. V loňském roce 2014 byla ve společnosti 

zavedena elektronická evidence škod v systému SAP, díky čemuž došlo k výraznému 

urychlení celého procesu. D ív jší způsob zpracování byl zdlouhavý  

a nep ehledný, jelikož se všechny protokoly o škod  evidovaly v papírové podob . Nyní 
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systém SAP umožňuje t íd ní, filtrování a sumarizaci všech pot ebných dat, což umožnilo 

rychlejší zpracování protokolů.  

Další část diplomové práce byla detailn ji zam ena na typy škodných událostí, které 

vznikají ve výrob  vozů. Bylo zjišt no, že nejv tší položku tu p edstavují škody způsobené 

kmenovými zam stnanci a konkrétn  se jedná o škody na manipulační technice, na 

jednicovém materiálu a ostatní typy škod, kam pat í nap íklad chyb jící ná adí na 

pracovišti. Podrobn ji zde byla prozkoumána problematika p estrojení vozu, kdy dochází 

k rozebrání poškozeného automobilu na díly a jejich namontování do nové karoserie. 

V této části byla zjišt na nejv tší p ekážka ve zpracování protokolů o škod  a tou je 

vyčíslení výše škody, konkrétn  vyčíslení mzdových nákladů na opravu škody.  

Mzdové náklady p edstavují tzv. vícepráce, což jsou práce pot ebné pro odstran ní škody. 

Tyto náklady jsou nyní složit  vypočítávány pro každý nový protokol. P i vyčíslení výše 

škody se jedná o spolupráci více útvarů, takže je proces ješt  složit jší a zdlouhav jší. 

Mým návrhem, který je podrobn  popsán v poslední kapitole této práce, je stanovení 

jednotné roční sazby, která bude uvedena v systému SAP. Tato sazba by se skládala 

z p ímých personálních nákladů u kmenových zam stnanců a u zam stnanců agenturních  

a externích firem by byla sazba odlišná – tedy vyšší z důvodu zvýhodn ní kmenových 

zam stnanců. Díky stanovené roční sazb  dojde k ušet ení nákladů i času ekonoma, který 

strávil vyčíslením mzdových nákladů mnoho času.  

Tato kapitola se dále zabývala škodami způsobenými vyšší mocí, kterých není mnoho, 

prům rn  to jsou 1 – 2 události za rok. Záv rem je uveden způsob účtování škod ve 

společnosti a jsou zde podrobn ji popsány všechny problémy, které vznikají p i likvidaci 

škodných událostí. 

Další p ekážkou je vysoký počet škodných událostí, jen ve výrob  vozů bylo v roce 2014 

způsobeno 1 565 škod. ešením tohoto problému může být po ádání pravidelných školení 

pro pracovníky ve výrob . Nejčast ji je totiž nepozornost pracovníka či nedodržení 

postupu p i pln ní pracovních úkolů p íčinou škody. Poslední slabou stránkou celého 

procesu je situace, kdy provoz, kterému vznikne škoda na konci účetního období, nemá 
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finanční krytí na vzniklou škodu. Tento problém lze vy ešit vytvá ením rezervy v průb hu 

účetního období podle odhadu z p edchozích let.  

V úvodu této práce je zmiňováno nebezpečí rizika, která vedou ke vzniku škody.  

U velkých firem se v současné dob  stále více setkáváme se samostatnou disciplínou 

týkající se ízení rizik, tzv. risk management. Tento způsob finančního ízení p edstavuje 

nezbytný proces, který pomáhá managementu firmy identifikovat slabé a silné stránky 

podniku. Snaží se redukovat již existující či budoucí hrozby a doporučit, jak eliminovat 

nežádoucí vlivy a také jak využít pozitivních vlivů. Management rizik jako proces 

zjiš ování, kontrolování a odstraňování nejistých událostí může firm  pomoci zamezit 

vzniku negativních událostí.  
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