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Anotace modulu 

Cílem operativního plánování je řízení cash flow, zabezpečení provozu firmy, tak aby mohlo 
skrz operativní cíle dojít k plnění strategických cílů. Operativní plánování navazuje na 
dlouhodobé strategické. Špatný strategický plán nemůže končit dobrým operativním 
plánem, proto je třeba se nejprve v nezbytně nutné míře seznámit s cíli obsahem 
strategického plánování. Strategické finanční řízení je jednou z rozhodujících oblastí řízení 
firmy, která stanovuje základní směry, kritéria a způsoby dosahování dlouhodobých cílů 
firmy a jejího rozvoje. Vymezení a definování samotného pojmu strategie a strategického 
myšlení je výchozím předpokladem pochopení problémů strategického řízení a metod jejich 
řešení. Důležité je přitom pochopení, jaké místo ve strategickém řízení mají kategorie 
´Vize´, ´Mise´, ´Poslání´, ´Cíle´ podniku. Při praktickém řešení problému formulování 
strategie podniku hraje důležitou roli analýza makrookolí a analýza mikrookolí (vnitřního 
prostředí) podniku. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je seznámit s principy strategie firmy, strategickým plánem a jeho vazbou na 
operativní plánování. V rámci dlouhodobého finančního řízení je cílem objasnit především 
metody používané při hodnocení finanční situace firmy a základní skupiny metod hodnocení 
investičních variant. Modul je přednostně zaměřen na řízení cash flow a operativní finanční 
plánování. Zásadním cílem krátkodobého finančního plánování je zabezpečení krátkodobé 
likvidity, proto stěžejní obsah bude ležet v objasnění obsahu a etap plánování, vytvoření 
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krátkodobých plánovaných účetních výkazů, řízení a plánování oběžného majetku a likviditu 
firmy a charakterizování peněžní toků firmy včetně metod jejich určení. 
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