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1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Cílem kapitoly je:
 Uvést základní rozdělení IS a rozdíly mezi nimi.
 Uvést uživatele účetních výkazů a jejich informační potřeby.
 Představit účetnictví jako nezastupitelný systém pro zasvěcené ﬁnanční řízení a ﬁnanční analýzu.

1.1

Zpracování
informací

Základní rozdělení informačních systémů

Odpovědné rozhodování všech orgánů o řízení ekonomiky vyžaduje spolehlivé informace, bez nichž nemůže management rozhodovat a výkonné orgány
produktivně a efektivně řídit. K tomu, aby získaly spolehlivé informace, musí
mít každá organizace – ÚJ, vytvořen systém sběru, třídění a zpracování dat,
nastavené způsoby jejich analýzy a navazující řídící a kontrolní postupy. Základ tohoto systému tvoří rozpočtový a účetní systém.
Informace jsou všudypřítomné. Množství a velmi často i složitost při zpracování dat a informací vyžadují v současné době pro jejich pořízení, zpracování
a následné smysluplné využívání odpovídající informační technologie. Vývoj
jak v oblasti technického vybavení (hardware), tak i programového vybavení
(software) je velice dynamický, je to konjunkturální záležitost.
Výběr vhodného systému je poněkud nesnadný, neboť většina nabízených
systémů si je velmi podobná. Při rozhodování, který systém využívat, se uplatňuje řada hledisek, jako např.:
 velikost organizace a z toho vyplývající agenda, kterou ÚJ vede,
 komfort a služby, jež systém nabízí,
 nadstavbové programy, které mohou poskytnout řadu dalších informačních sestav z oblasti ﬁnancování a ekonomiky.
Volíme-li nový IS, je potřeba zvážit ekonomickou situaci dané organizace včetně postupně se měnící soustavy právního rámce a dalších speciﬁckých
podmínek. Změny v legislativě i v celkovém pojetí účelu informační technologie s sebou přináší, a i nadále budou přinášet množství problémů a překážek.
Z těchto, ale i z dalších důvodů je velice nutné seznámit se s používaným softwarem a vyhodnotit uvedené aspekty. Je-li třeba, přiřadíme aspekty další a odhadneme jejich konkrétní dopad, zejména ve smyslu spolehlivosti a možnosti
využívání zpracovaných dat.
Informatika je obor zabývající se vznikem, sběrem, přenosem a zpracováním dat. Následně využívá zpracované informace, které z takto získaných
údajů vyplývají. Jednou z významných oblastí jakékoli ekonomiky je a bude
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existence IS. Ten by měl vedení organizace poskytovat data a informace potřebné pro její koncepční a operativní řízení, a to ve vhodné struktuře, odpovídajícím obsahu a rozsahu a v libovolně zvolené agregaci. Výchozím pohledem na IS je hledisko časové, podle něhož se informace třídí na ty, které
vypovídají o očekávaných jevech skutečností (informace ex ante), a informace
o týchž jevech a skutečnostech, které však již v minulosti nastaly (informace
ex post).
Schéma rozdělení informačních systémů
IS ex post

IS ex ante

Systém ﬁnančního účetnictví
Systém prvotní evidence
Systém operativní evidence
Rozpočtové systémy
Manažerské účetnictví a jeho výstupy
Controlingové systémy

• Sběr prvotních informací
• Třídění a zpracování dat
• Zpracování a předání odpovídajících
výstupů oprávněným uživatelům

Výstupy z FÚ – Výkazy
•
•
•
•
•

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu

Při sběru, třídění a zpracování dat je třeba nastavit mezi jednotlivými systémy
určité zásady a řídit se pevně stanovenými hledisky. Jsou jimi především:
 integrita dat, kdy přečtená data jsou totožná s daty uloženými, tzn. že během uložení (přenosu) dat nedochází k jejich neočekávaným změnám,
 integrace dat, tedy možnost sjednocovat data do stále vyšších celků a zároveň je propojovat s různými subsystémy s odlišnými výstupy,
 kompatibilita informací a dat (obousměrná) napříč verzemi,
 konzistence, tj. objektivnost, bezespornost a soudržnost pořizovaných
a zaznamenaných dat.
Se samotným procesem sběru, třídění a dalšího zpracování dat na jednotlivých
stupních jsou spojena rizika. Těch by si měl být uživatel vědom, aby byl schopen
učinit relevantní vyhodnocení. Rizika v práci s daty spočívají především v:
 kvalitě vstupů – ta je přímo závislá na vytvořeném kontrolním prostředí, organizačních podmínkách, provádění primárního dohledu, organizaci
technických a technologických kroků (viz heslo kontrolní prostředí, primární dohled),
11
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Komplikovanost dat

 způsobu vyhodnocování získaných dat – i když zobrazené výsledky
projdou kontrolou správnosti a spolehlivosti, je třeba zachovat „opatrný“
přístup při jejich vyhodnocování, tzn. být si vědom zejména kontrolního
a přirozeného rizika spojeného s obsahem vykazovaných dat (viz heslo
kontrolní a přirozené riziko),
 průchodnosti informací mezi odpovědnými místy se vztahem na včasnost a neporušenost – při užití výstupů z různých informačních databází
a subsystémů je třeba mít vždy na paměti eventuelní vznik nesprávností,
ale i možnost úmyslného zkreslení zobrazených dat,
 způsobu předkládání odpovídajících informací veřejnosti, případně
v jejich samovolném průniku na veřejnost,
 poměru mezi dostatkem, resp. přebytkem informací,
 ochraně dat a dalším nakládání s nepotřebnými informacemi atd.
Náročnost práce s daty tak vyplývá zejména ze skutečnosti, že data mají
různou podobu, pochází z různých zdrojů a nemusí se vyznačovat potřebnou
konzistencí a kompatibilitou. Je třeba je umět v procesu zpracovávat, a to z vícero hledisek. Klíčovým faktorem může být rozdělení do skupin zobrazující:
 minulost – vyhodnocením dat z let minulých lze dovozovat i výhled ﬁnančního řízení a hospodaření do budoucnosti; odpovídající analýza minulosti
napomáhá sestavit podstatně přesnější, např. i vzájemně sladěné rozpočty,
může vést k restrukturalizaci majetku za účelem optimalizace a jeho lepšího využití nebo k efektivní alokaci zdrojů do aktiv,
 přítomnost – umožňuje modelování skutečnosti a souvislou, průběžnou
kontrolu,
 budoucnost – data a vyhodnocené informace jsou významné pro budoucí
řízení ﬁnanční pozice, budoucí peněžní toky, ﬁnanční stabilitu aj.
IS vytvářejí ucelené soubory informací, z nichž některé mají vysoký
stupeň systémovosti a formalizovanosti. Takovým systémem je především účetnictví.

Aby bylo možné s daty správně nakládat, je k tomu nezbytné vytvořit uvnitř
organizace odpovídající podmínky. Tento proces má několik kroků, které spočívají především v zajištění:
 kontrolního (příznivého) prostředí, kdy pod pojmem kontrolní prostředí
rozumíme celkový postoj, informovanost a činnost statutárních orgánů; silné prostředí samo o sobě není zárukou spolehlivosti a správnosti jednotlivých procesů a postupů, ale je jejich nutným předpokladem; prostředí, kde
kontrola probíhá, má vliv na efektivnost, hospodárnost a účelnost ﬁnančních operací; silné prostředí podporuje účinné zpětné vazby a umožňuje
řízení rizik,
12
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 organizačních podmínek zejména pro sběr, třídění a zpracování dat
a pro tok informací do systému účetnictví v odpovídajícím čase a kvalitě,
 povinné aplikace průběžně zaváděných účetních metod s přihlédnutím
ke speciﬁckým podmínkám dané organizace,
 technických a technologických kroků potřebných pro přenos a další využití dat,
 profesní úrovně při zpracování účetních dat včetně dalšího pravidelného
profesního (průběžného) vzdělávání účetních a dalších ekonomických pracovníků.
Účetnictví jako konsensuální IS musí se všemi těmito stránkami počítat, a to při vlastním účetním
řešení i při užívání informací z účetnictví pro ﬁnanční řízení na všech úrovních od vlastní ÚJ
k národní i mezinárodní úrovni.

1.2

Účetnictví jako informační systém

Složitý proces rozhodování o ﬁnančních procesech v rámci sféry veřejných
rozpočtů vyžaduje mít k určitému danému okamžiku dostatečné penzum spolehlivých dat a informací. Data, která jsou zpracována v účetnictví a posléze
uvedena v ÚV jsou svou povahou absolutními daty. Jako taková jsou předpokladem pro první detekci daného stavu. Sama o sobě, aniž by byla posouzena
v souvislostech, však ještě nemusí odhalovat daný stav v potřebné úplnosti.
Data je třeba umět vyhodnotit a v souladu se stanoveným cílem v rámci plausibilních vztahů (viz slovník použitých pojmů) z nich vytěžit informaci.
Informace je zpráva, která snižuje příjemcovu neznalost.

Kvalita vytěžené informace bude přímo úměrná připravenosti hodnotitele
a závislá na jeho předchozích znalostech. Určitost vytěžené informace bude
ovlivněna cílem, ke kterému bude použita. Výtěžnost dat a informací je závislá na způsobu provedení ﬁnanční analýzy za účelem optimalizace ﬁnančního
řízení. Moderní přístupy ke způsobům ﬁnančního řízení jsou mnohotvárné,
samy o sobě nejsou předmětem tohoto pojednání. Tak např. řízení pomocí
metody RBM (Results-Based Management), které je založené na výsledcích
a zaznamenává v současné době dynamický rozvoj, je jenom jednou z mnoha
metod. Moderní metody řízení jsou předmětem jiných knih a pojednání. Zde
se omezíme jen na oblast spojenou s využitím účetnictví jakožto informační
základny.
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Co je předmětem účetnictví?
Předmětem účetnictví je zachycování dat a informací o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech
a výnosech a o výsledku hospodaření.
To vše s jedním hlavním cílem: poskytnout věrný a poctivý obraz ﬁnanční situace
a ﬁnanční výkonnosti ÚJ

Poznámka:
Obsah účetních termínů je vysvětlen v kapitole 2 a ve zkráceném rozsahu
ve slovníku pojmů.
Věrný
a poctivý
obraz

ZÚ nás nenechává na pochybách a deﬁnuje, co je věrné a poctivé, když říká, že:
 zobrazení je věrné, jestliže obsah položek ÚZ odpovídá skutečnému stavu,
který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je
účetní jednotce uloženo na základě ZÚ,
 zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem,
který vede k dosažení věrnosti.
Tento princip je společný všem zavedeným účetním systémům bez ohledu
na organizačně právní uspořádání, tedy i vybraným organizacím ve sféře veřejných rozpočtů.
Aby mohlo být dosaženo věrného zobrazení skutečnosti, je nezbytné mimo jiné:
 majetek a závazky (dluhy) správně ocenit,
 dodržovat stanovená pravidla, resp. neměnit způsoby zobrazení účetních
operací v průběhu roku,
 dodržovat uspořádání a obsah položek ÚZ.
Účetní data jsou vytvářena podle pevně stanovených, vnitřně skloubených pravidel, která jsou obsahem uplatňované regulace. Odvozením
z principů se dostaneme k zásadám a postupně až k jednotlivým pravidlům pro vedení účetnictví. Zachycování dat na základě prvotních dokladů podléhá (přísné) regulaci a vstupuje do účetnictví prostřednictvím chronologických a věcných zápisů. Ty vytvářejí obsah účetních knih, ze kterých
se následně zpracují předepsané výstupy – ÚV tvořící dohromady jediný informační celek – ÚZ. Předpokladům a zásadám se podrobněji věnuje
2. kapitola této knihy.
Alespoň minimum znalostí o předpokladech a zásadách účetnictví by měl
ovládat nejen management vybraných organizací, organizačních složek státu, ale i zastupitelé v místních orgánech a vedoucí jimi zřizovaných institucí.
V opačném případě může docházet např. k účelové manipulaci. Důsledky si lze
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