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ANOTACE 

V současném dynamickém podnikatelském prostředí je pro podniky nutností neustále 

hledat a rozvíjet nové metody řízení. V souvislosti s touto potřebou se stále častěji uvádí pojem 

controlling. Moderní systém controllingu je definován jako informační systém, který má za 

úkol analyzovat podnik a nalézt místa, kde dochází k neefektivní spotřebě nákladů. Výstupem 

z controllingu je reporting. Reporting je v podstatě souhrn všech výkazů a ukazatelů, které jsou 

v podniku tvořeny. Cílem reportingu je informovat vedoucí pracovníky o všech důležitých 

okolnostech, které nastaly, anebo teprve nastanou. 

Z analyzovaných průzkumů provedených v letech 2007 až 2012 zaměřených na řízení 

výkonnosti podniků, na postavení controllingu a využití reportingu v současné podnikatelské 

praxi vyplynula potřeba podniků zlepšit systém reportingu. 

Cílem této disertační práce je definovat obecný model pro tvorbu reportu za pomocí 

vícekriteriální metody rozhodování. Obecný model je ověřen pomocí pilotní aplikace na dvou 

průmyslových podnicích. Dále je v rámci disertační práce provedeno vyhodnocení průzkumů 

provedených v oblasti controllingu. Cílem je nalézt oblasti, na které se v současné době 

soustředí průmyslové podniky a oblasti které by měly být dále rozvíjeny. 

Předkládaná disertační práce definuje controlling včetně jeho jednotlivých druhů a 

nutnost jeho implementace v podniku. Dále definuje efektivní reporting a jeho součást 

dashboard. Na závěr teoretické části jsou definovány vícekriteriální metody rozhodování se 

zaměřením na analytický síťový proces. V praktické části jsou analyzovány průzkumy 

provedené v oblasti reportingu a definován obecný model pro tvorbu analyticko-informačního 

reportu. Pro výběr nejvhodnějších ukazatelů je použita metoda ANP (Analytic Network 

Process), která umožňuje zohlednit všechny vazby v systému. Obecný model je ověřen formou 

pilotní aplikace na dvou podnikatelských subjektech (Huisman Konstrukce, s.r.o. a Slévárny 

Třinec, a.s.). Závěrem předložená práce konstatuje, že definovaný obecný model je použitelný 

a přínosný při hledání vhodných ukazatelů pro reporting. 
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Controlling, Reporting, Podniková výkonnost, Vícekriteriální metody rozhodování, Analytický 

síťový proces, Dashboard, Model  



ANNOTATION 

In today´s dynamic business environment is essential for enterprises to constantly seek 

and develop new methods of corporate governance. In connection with this, it is increasingly 

presents the concept of controlling. Modern controlling system is defined as an information 

system that aims to analyze the enterprise and find places where there is inefficient cost 

consumption. The output of controlling is reporting. Reporting is basically a summary of all 

reports and indicators that are created in the company. The main target of reporting is to inform 

managers about all important circumstances that occurred or will happen. 

The analyzed surveys conducted between 2007 and 2012 which were focused on 

business performance management, status of controlling and usage of reporting in the current 

business practice revealed the need of improvement in the corporate reporting system. 

The main aim of this thesis is to define a general model for creating reports using multi-

criteria decision-making methods. The general model is validated by pilot application on two 

industrial enterprises. Furthermore is in the thesis conducted interpretation of the surveys from 

the area of controlling. The aim is to find places on which are companies focused and areas that 

should be further developed. 

This thesis defines controlling including its individual types and the necessity for its 

implementation in the company. It also defines the effective reporting and its part dashboard. 

At the end of the theoretical part are defined multi-criteria decision-making methods with a 

focus on analytic network process. In the practical part are analyzed surveys conducted in 

reporting and defined a general model for the creation of analytical-informational report. To 

select the most appropriate indicators is used ANP (Analytic Network Process) method, which 

allows to take into account all the links in the system. The general model is validated through 

pilot application in two business entities (Huisman Konstrukce, s.r.o. and Slévárny Třinec, a.s.). 

Finally, the presented study finds that defined general model is applicable and beneficial in 

finding suitable indicators for management reporting. 
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Analytic network proces, Dashboard, Model  
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1.  ÚVOD 

Stejně jako všechny podnikové procesy a činnosti i controlling během své dosavadní 

existence prodělal vývoj, kterým se výrazně změnila jeho funkce v podniku. Na začátku se 

jednalo jen o funkci registrační, založenou na informacích z vnitropodnikového účetnictví. 

Později převažovala funkce kontrolní se zaměřením na hodnocení hospodárnosti podnikových 

aktivit a zpracování návrhů na eliminaci odchylek od plánu. V současné době je controlling 

brán jako nástroj pro podporu rozhodování managementu. Jedná se tedy o poradní orgán 

managementu. 

Současné podnikatelské prostředí je definováno jako velmi dynamické a nestálé. Proto 

je pro podniky nutné neustále hledat a rozvíjet nové metody řízení. Ty by měly vést k zajištění 

růstu hodnoty podniku a s tím spojené dlouhodobé úspěšné existence podniku. Minimálně by 

měly vést pouze k udržení životaschopnosti podniku. V souvislosti s touto potřebou se stále 

častěji uvádí pojem controlling.  

V současném tvrdém podnikatelském prostředí rozhoduje o úspěšnosti podniku 

schopnost zavádět nové přístupy, analýzy, plánování a kontrolu. Aby byly podniky schopny 

přežít, musí poznat nejen své okolí, ale také sebe samy. K tomu slouží analýzy vnějšího a 

vnitřního prostředí, z kterých potom vyplývají doporučení, které podpoří management ve 

správných rozhodnutích. 

Provádění analýz a poskytování informací je základní činností controllingu. Bohužel 

v současné podnikatelské praxi je controlling velmi často brán jen jako nástroj kontroly. To 

zřejmě vyplývá z podoby názvu s českým slovem kontrola. V takovém případě potom nemůže 

být controlling využitý jako základní nástroj pro poskytování informací, které by měly usnadnit 

rozhodování podnikového managementu. 

Moderní systém controllingu může být definován jako informační systém. Controlling 

má za úkol analyzovat podnik jako celek, nalézt místa, kde dochází k  neefektivní spotřebě 

nákladů, a zformulovat doporučení pro optimalizaci jejich čerpání. 

Výstupem z controllingu je reporting. Reporting je v podstatě souhrn všech výkazů a 

ukazatelů, které jsou tvořeny v podniku. Cílem reportingu je informovat management o všech 

důležitých okolnostech, které buď nastaly, anebo teprve nastanou. Důležitou součástí všech 
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výkazů jsou komentáře, které dávají do souvislosti všechny zjištěné skutečnosti. Podle kvality 

poskytování dat je většinou posuzováno, zda controlling dostatečně plní svou úlohu v podniku. 

Současným problémem je nalezení těch nejdůležitějších ukazatelů, které by měly být 

reportovány, tak aby došlo k naplnění analyticko-informační funkce reportingu. 

V teoretické části je definován controlling včetně jeho jednotlivých druhů a nutnost jeho 

implementace v podniku. Je zachycen jeho vývoj jak v německé jazykové oblasti tak 

v angloamerické a zejména v České republice. Je zde rovněž popsán směr, kam se bude vyvíjet 

v budoucnosti. Důležitou součástí fungujícího controllingu je osoba samotného controllera. 

Proto je zde popsána jeho role a oblast úloh, kterým se musí věnovat. Dále je definován 

efektivní reporting a jeho součást dashboard. Na závěr teoretické části jsou definovány 

vícekriteriální metody rozhodování se zaměřením na analytický síťový proces. 

Praktická část obsahuje popis a analýzu průzkumů, které byly provedeny zejména 

v letech 2007 až 2012. Průzkumy byly zaměřeny na controllingové procesy, řízení a měření 

výkonnosti a reporting. Vlastní průzkum byl proveden v roce 2012 mezi průmyslovými firmami 

působícími na území České republiky. Byl zaměřen na zjištění, které druhy controllingu jsou 

využívány v zkoumaných podnicích, zkoumal controllingový proces, systém controllingu a 

reportingu. 

Během vyhodnocení průzkumů bylo zjištěno, že podniky se chtějí zaměřit zejména na 

zvyšování kvality reportingu. Proto je v rámci praktické části definován obecný model tvorby 

reportu za pomocí vícekriteriální metody rozhodování. Obecný model je ověřen pomocí pilotní 

aplikace na dvou průmyslových podnicích. Pozornost byla soustředěna na to, aby byl report co 

nejjednodušší a zároveň měl dostatečnou vypovídací schopnost pro řízení podniku. V poslední 

kapitole dojde k zhodnocení, zda došlo k naplnění cílů disertační práce. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je návrh modelu reportingu pro nejvyšší vedení 

firmy splňujícího požadavky účinné analyticko-informační funkce controllingu 

průmyslového podniku. Včetně definování metodického postupu při aplikaci navrženého 

modelu na podmínky konkrétního průmyslového subjektu. Pro nalezení nejvhodnějších 

ukazatelů bude použita jedna z vícekriteriálních metod rozhodování, kterou je ANP (analytický 

síťový proces). Navrhovaný report, bude splňovat tyto charakteristiky: 

- velká vypovídací schopnost, 

- využití nefinančních ukazatelů, 

- zvýšení uživatelského komfortu vedoucích pracovníků, 

- jednoduchou orientaci v reportovaných veličinách, 

- rychlé odhalení negativního vývoje. 

V rámci disertační práce dojde také k definování využití controllingu v průmyslových 

podnicích. Toho bude dosaženo za pomoci: 

- Analýzy nejnovějších průzkumů, které byly provedeny zejména v letech 2007 až 2012. 

Průzkumy byly zaměřeny na měření a řízení výkonnosti podniků, na postavení 

controllingu v současné podnikatelské praxi a na využití reportingu. Novější průzkumy 

nejsou autorovi známy. 

- Vytvoření a vyhodnocení vlastního průzkumu zaměřeného na vnímání a využití 

controllingu v českých průmyslových podnicích. 

- Zpracování rešerše odborné literatury, její analýzy a vymezení controllingu (definice, 

úkoly, cíle). 

- Porovnání controllingu jak je definován v teoretické literatuře se současnou 

podnikatelskou praxí (vyhodnocení průzkumů). 

- Analýzy zda v praxi dochází k naplnění teoretických cílů controllingu 

Závěry z analyzovaných průzkumů jsou použity při plnění hlavního cíle disertační 

práce. Jedná se zejména o zjištění, že podniky usilují o zlepšení v oblasti reportingu.  

Návrh nového reportingu bude proveden ve společnostech Huisman Konstrukce, s.r.o. 

a Slévárny Třinec, a.s. Jedná se o společnosti z různých odvětví průmyslu, které jsou také 
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v různých fázích životního cyklu. Huisman Konstrukce, s.r.o., je dynamicky rostoucí 

společností. Třinecké slévárny, a.s. jsou naopak společností, která již dlouhodobě působí ve 

svém oboru. Cílem je ukázat, že lze nalézt takový výkaz, který bude přehledný a zároveň bude 

obsahovat všechny informace nutné pro řízení průmyslového podniku. Navrhovaný reporting a 

použité ukazatele budou výrazně zaměřeny na budoucnost, tak aby došlo k naplnění cílů 

controllingu (schopnost anticipace, adaptace a reakce).  

Výstupem disertační práce bude model pro tvorbu reportu, včetně výběru 

nejvhodnějších ukazatelů, tak aby byla naplněna analyticko-informační funkce reportu.  Dále 

dojde k definování současného postavení controllingu v průmyslové praxi a porovnání 

s teoretickou literaturou. Výstupem bude ucelená informace pro podniky a jejich vedoucí 

pracovníky o tom, kde se v současné době nachází controlling, včetně jeho součásti reportingu 

a které oblasti je potřeba dále rozvíjet. 
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3. CONTROLLING 

Potřeba controllingu, která vyplývá z cíle managementu vytvářet a řídit vitální podnik, 

je znázorněna v obrázku 1. Vitální podnik se vyznačuje symbiózou stability a proměny. 

Stabilita dává podniku jistotu a pořádek a tím dovoluje efektivní zavedení rutinních činností. 

Proměna znamená přizpůsobení se změněným poměrům nebo otevření nových příležitostí 

pomocí inovací [1]. 

 

Obr. 1 Odvození potřeby controllingu [1] 

Potřeba controllingu vyvolaná okolím (viz Obr. 1) vyplývá z nutnosti harmonizace 

s vnějším prostředím, z ovládnutí dynamiky a komplexnosti okolí. Podnikem vyvolaná potřeba 

controllingu vyplývá z narůstající vnitřní členitosti a složitosti podniku. Vnitřní diferencovanost 

a komplexnost je přitom třeba pochopit jako reakci na vnější komplexnost a dynamiku [1].  

Podnik může udržet běžnou rovnováhu s neustále se měnícím a mnohovrstevným 

okolím pouze tehdy, jestliže odpovídajícím způsobem rozděluje své vlastní struktury a vytváří 

rozmanitost, která je žádoucí pro vývoj. Z toho vyplývají vysoké požadavky na koordinační a 

integrační schopnosti podniku. K zvládnutí této úlohy jsou vedením podniku prosazovány a 

ŽIVOTASCHOPNOST

VITALITA

vnější harmonizace vnitřní harmonizace

- schopnost přizpůsobení

- schopnost pokroku

Potřeba controllingu

Potřeba controllingu Potřeba controllingu

Koncepce controllingu

"Controllingová" Funkce a instituce 

controllingu

(intrastruktura)

vyvolaná okolím na základě

- dynamiky

 - vnější komplexnosti

vyvolaná podnikem na základě

 - diferencovanosti

 - vnitřní komplexnosti

filozofie řízení
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sledovány v rámci plánování a kontroly pravidla, programy a plány. Z této potřeby koordinace 

systému řízení vyrůstá samostatný účel controllingu, který nemůže být splněn jinými 

podsystémy řízení. Základním účelem controllingu je proto zajištění informací a 

koordinace systému řízení pro zajištění vnitřní a vnější harmonizace [1].  

3.1. Definice controllingu 

Diskuse o controllingu se vyznačuje výrazným rozporem. Na jedné straně neexistuje 

větší podnik, který by neměl vybudován controlling, na druhé straně se v literatuře vyskytuje 

skoro nepřehledné množství návrhů, definic a koncepcí. Každý autor má vlastní představu o 

tom, co znamená controlling, nebo co má znamenat. Výsledky početných empirických 

výzkumů z USA a německé jazykové oblasti potvrzují následující tvrzení: „Ve skutečnosti, lidé, 

kteří jsou nazýváni controllery, mají funkci, která je na jedné straně o něco málo více než 

účetnictví a na druhé straně se jedná skoro o top manažery“ [1].  

Podle Žůrkové controlling představuje takovou metodu vnitropodnikového řízení, která 

prostřednictvím hodnotových nástrojů sleduje hospodaření všech vnitropodnikových útvarů, a 

tím výrazně přispívá ke zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti podniku. Zahrnuje 

systém střediskového hospodaření, rozpočetnictví a kalkulací, které vyúsťují do manažerského 

informačního systému. Controlling zahrnuje nejen obraz skutečnosti, ale i očekávané finanční, 

technické a ekonomické cíle. Ukazuje tedy směr vývoje a registruje odchylky, nakolik se 

skutečnost liší od očekávaných cílů a záměrů. Přitom se nemusí jednat jen o celopodnikové 

cíle, ale i o dílčí cíle, za které musí zodpovídat vedoucí na nižších stupních řízení [2]. 

Žák ve své knize definuje controlling jako systém řízení podniku, založený na 

komplexním informačním a organizačním propojení plánovacího a kontrolního procesu. Cílem 

controllingu je zlepšení podnikových výsledků. Hlavní oblastí působnosti controllingu je 

zaměřena na podnikové výnosy, náklady a zisk (nákladový controlling), příjmy a výdaje 

(finanční controlling). Základem controllingu je předvídat možné odchylky, analyzovat příčiny 

jejich vzniku a přijmout včasná opatření, potřebná k jejich odstranění. Základním 

předpokladem pro využívání controllingu je fungující systém rozpočetnictví, kalkulací a 

vnitropodnikového účetnictví [3]. 

Stěžejními prvky (podsystémy) podnikového řídicího systému jsou plánování, kontrola, 

organizování, personální řízení a informační management (získávání informací). Tyto 



7 

 

jednotlivé podsystémy nemohou existovat bez vzájemného propojení, a proto musí být 

vzájemně sladěny. Toto sladění je úkolem controllingu (viz Obr. 2). Controllingem tedy 

rozumíme všechna opatření, která slouží k tomu, aby plánování, kontrola, organizování, 

personální řízení a získávání informací byly koordinovány tak, aby bylo maximálně dosaženo 

podnikových cílů [4]. 

 

Obr. 2 Začlenění controllingu do řídicího systému [4] 

Controlling tedy můžeme definovat jako nástroj řízení, jehož úkolem je koordinace 

plánování, kontroly a zajištění informační datové základny s cílem působit na zlepšení 

podnikových výsledků. V posledních letech se funkce controllingu zaměřuje také na 

vnitropodnikové poradenství pro řízení podniku [5]. 

Horváth definuje controlling jako subsystém podporující management, který poskytuje 

informace a systematicky koordinuje plánování a monitorování současného stavu. Podle této 

definice controlling podporuje a koordinuje celý systém řízení podniku. Controlling umožňuje 

managementu přizpůsobit celý systém a směřovat ho na příležitosti vyplývající z jeho 

podnikatelského okolí [6]. 

Podle Kislingerové a Synka controlling znamená v nejširším smyslu systém řízení 

podniku, založený na komplexním informačním a organizačním propojení plánovacího a 

kontrolního procesu. Cílem controllingu je zlepšení podnikových výsledků. Hlavní oblasti 

působnosti controllingu představují podnikové výnosy, náklady, zisk, příjmy a výdaje. 

Základem controllingu je předvídání možných odchylek, analýza příčin jejich vzniku a přijetí 

včasných opatření k jejich odstranění [7], [8]. 

Controlling
(koordinace)Organizování

Informace

Plánování Kontrola

Personální 
řízení
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Kemmler přináší definici controllingu z hlediska přínosu pro manažery. Controlling je 

mohutný systém (podílí se na něm celý podnik) nepřímého řízení produktivity jednotlivých 

podnikových zdrojů nad velmi malými procesy se zaručenou manažerskou reakcí. Tato definice 

poskytuje informaci o tom, co je nutné udělat, aby controlling byl skutečně controllingem. 

Vzhledem k složitosti definice jsou níže objasněny její zásadní části [9]:  

- Nepřímé řízení slouží k tomu, aby mohlo být řízeno více jednotek na základě 

doměřených poměrových ukazatelů. Nepřímé řízení začíná tehdy, kdy příslušný 

manažer má pravomoci k využití různých zdrojů a může se rozhodnout, kdy a které 

zdroje využije ve prospěch daného úkolu. 

- Produktivita odpovídá na otázku, zda jsou zdroje využívány efektivně. Objevuje se tak 

zcela zásadní a rozhodující typ ukazatele, tzv. pravý controllingový ukazatel, který 

můžeme definovat jako výkon/cena zdrojů. Takto konstruovaný ukazatel je naprosto 

univerzální, lze jej sestavit vždy a má plnohodnotnou vypovídací schopnost. 

- Malé procesy – důležitou podmínkou fungujícího controllingu je také jeho snadná 

interpretace. Bez splnění této podmínky je controlling neúčinný a příliš obecný. 

Manažeři jej dělají, protože se to po nich chce a ne proto, aby mohli snadněji řídit. Podle 

zkušeností Kemmlera se ukazuje, že controlling je nutné zavést až do úrovně tzv. velmi 

malých procesů. Velmi malý proces můžeme definovat u výrobních podniků jako 

jednotlivý stroj, v podnicích služeb jako jednotlivce. Bez této podrobnosti vzniká stav, 

kdy sice manažeři vědí, že něco dopadlo jinak, než chtěli, ale příčin je tolik a jsou tak 

provázané, že stejně neexistují kvantifikované podklady k rozhodnutí. 

- Manažerská reakce – pro jakýkoliv řídicí systém je nutné požadovat, aby bylo dosaženo 

manažerské reakce na stav, který není žádoucí. Bez odpovídající a zaručené reakce je 

controlling pouhým reportingem, který sám na řízení nestačí. Controlling je zpravidla 

založen na odhalení odchylky od žádoucího stavu. Proto se velmi často celý controlling 

redukuje na měření odchylky od položkového plánu a to je velmi závažná chyba. Měření 

controllingového charakteru musí směřovat k identifikaci odchylek především na 

pravých controllingových ukazatelích. Tedy na identifikaci odchylky od požadované 

efektivity a produktivity jednotlivých zdrojů. 

Controlling (viz Obr. 3) je tedy ve své základní podobě systém určitých nástrojů a 

pravidel, který má za úkol analyzovat informace získané jak z vnitřního, tak z vnějšího prostředí 
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společnosti. Jeho výstupem je pak podpora nebo směrování managementu při jeho snaze 

maximalizovat hodnotu firmy. 

 

Obr. 3 Definice controllingu 

3.2. Vývoj controllingu 

Počátky controllingu jsou poprvé zaznamenány u výrobních a dopravních podniků 

v USA již na konci 19. století. Původní náplní práce controllerů byla správa finančních 

záležitostí [9]. Ve většině odborné literatury se uvádí rok 1880, který je spojovaný se zavedením 

pozice controllera v americké železniční společnosti Acheson, Topeka & Santa Fé Railway 

System. Dalším důležitým milníkem v historii controllingu je rok 1892. Ten je spojen 

s americkou průmyslovou společností General Electric Company, která jako první ve svém 

oboru zřídila pracovní pozici comptrollera (=controller) [10]. Postupem doby byly controllerům 

přisouzeny i další úkoly, a to zejména plánování a poradenství [8].  

Během vývoje controllingu jako systému řízení docházelo ke změně a rozšíření jeho 

funkce. Na začátku plnil controlling funkci registrační – byl tedy zaměřen zejména na sběr dat 

a jeho role byla pasivní. Dalším stupněm je aktivně orientovaný controlling. Ten je zaměřený 

na kontrolu hospodárnosti a na vypracování zlepšovacích návrhů, jde o tzv. navigační funkci. 

Nejvyšší vývojový stupeň představuje controlling orientovaný na řízení. Jedná se o vytvoření 

vlastního systému řízení, který využívá všechny relevantní informace z oblasti plánování, 

kontroly a regulace podnikových aktivit. Jedná se o controlling v inovační a koordinační funkci 

[8]. 

 

3.2.1. Controlling v angloamerické jazykové oblasti 
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Ve slovesném tvaru má slovo „control“ význam vést, řídit, regulovat, vládnout, 

spravovat, obsluhovat, ovládat, kontrolovat. Ve jmenném tvaru jde o význam kontrola, 

zkouška, nutnost, dozor, přezkoušení, moc rozkaz, násilí, omezení, vedení, zdrženlivost. 

V oboru podnikové ekonomie dnes převládá interpretace pojmu „control“, která je chápána jako 

vedení, řízení a regulace procesů. Podstatnou úlohou managementu je řízení podniku jako 

systému a získání kontroly nad ním. Controlling v americkém smyslu odpovídá tomuto hledisku 

[1].  

V angloamerické nauce o managementu představuje controlling vedle plánování a 

organizování ústřední funkci managementu. Může být interpretován jako zjišťování odchylek 

od standardů nebo plánů a jejich korekce. Controllingem jako ústřední úlohou managementu 

by se měly tedy zabývat i řadové instance všech stupňů podnikové hierarchie. Není tedy 

výlučně činností controllerů. Úspěšný controlling zajišťuje rozpoznávání potenciálních a 

aktuálních odchylek od plánu a po několikerém průběhu cyklů nebo fází i jejich odstranění 

managementem [1]. 

3.2.2. Controlling v německé jazykové oblasti 

Protože v němčině neexistuje odpovídající slovo se stejným významovým obsahem, byl 

pojem controlling převzat do německé slovní zásoby. Pojem controlling se do německé 

jazykové oblasti rozšířil po druhé světové válce zejména díky americkým dceřiným 

společnostem. K největšímu rozšíření došlo v 60. a 70. letech 20. století v období stagnace 

průmyslu a spotřebitelských trhů.  Toto zastavení růstu vytvářelo tlak na hospodárnost a 

efektivnost v oblasti řízení nákladů [1].  

Převládající koordinační koncepce německého controllingu se datuje od roku 1979 

s prvním vydáním knihy s názvem Controlling od Horvátha. V ní se autor přiklání ke 

koordinační funkci.  Na rozdíl od angloamerického pojetí, kde je jeho náplní vedle plánování a 

organizování především oblast řízení v rámci zajištění hlavní funkce managementu [10].  

V 80. a 90. letech 20. století se v controllingu objevily dva různé přístupy. Jednalo se o 

tzv. koordinačně systémový přístup, který vycházel ze systémové analýzy podniku. Druhá 

teorie se zabývá především vztahy a konflikty mezi účastníky a z toho vyplývající působení na 

řízení podniku [10]. V 90. letech 20. století převážil koordinačně systémový přístup 

controllingu (viz Obr. 4). Jádro systému tvoří koordinace důležitých subsystémů řízení, kam 
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patří systém hodnotový, plánovací, kontrolní, informační, organizační a systém personálního 

řízení [1]. 

 

Obr. 4 Koordinačně systémový přístup controllingu [1] 

3.2.3. Vývoj controllingu v České republice 

Pojem controlling se v České republice začal používat až v roce 1990 v důsledku nového 

politického a ekonomického systému. Svým obsahem ale nebyl controlling úplně něčím 

absolutně novým, protože zde existovaly předsocialistické tradice, které přetrvávaly i v době 

socialistického ekonomického řízení podniku [10].  

Státní plánování navázalo na dříve vybudovaný systém podvojného a nákladového 

účetnictví. Systém také zahrnoval sestavování střediskových rozpočtů, plánových kalkulací a 

jejich vyhodnocování pomocí odchylek. Hlavním rozdílem však bylo soustředění se na plnění 

plánu a ne na dosahovanou skutečnost. Paradoxně to pak znamenalo, že splnil-li se plán, byl 

tento výsledek vyhodnocen jako úspěšný, i když skutečnost tomu neodpovídala. V důsledku 

tohoto přístupu došlo k postupnému snižování produktivity práce v oblasti využívání 

pracovních a strojních kapacit [10]. 

Hodnotový Plánovací Kontrolní Informační Organizační Personální

systém systém systém systém systém systém

Činnosti vytvářející a propojující systémy vztahující se ke controllingu

Činnosti vytvářející a propojující systémy vztahující se k systému řízení

Systém řízení

Terciální koordinace

Sekundární koordinace

Primární koordinace

Systém výkonů

Činnost 1

(např. nákup)

Typ činnosti n

(např. balení)
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Jako reakce na neefektivní systém centrálního plánování došlo počátkem 90. let 

z pohledu controllingu k paradoxní situaci. Velký počet podniků přestal sestavovat plány, 

rozpočty, kalkulace a vést vnitropodnikové účetnictví, protože to bylo považováno za přežitek 

socialismu. Tento trend byl provázen i úsporou pracovníků, kteří tuto činnost vykonávali. 

Důležitou roli pak v novém zavádění controllingu sehrály především podniky se zahraniční 

kapitálovou účastí (především německé a rakouské) [10]. 

Koncem 90. let si velké společnosti s českými vlastníky začaly uvědomovat potřebu 

controllingu a tento systém se začal znovu budovat. Bohužel i za cenu „objevování 

objeveného“, protože řada pracovníků, kteří znali metody rozpočtování a tvorby kalkulací, 

v těchto podnicích již nepracovala [10]. 

V současné době je zvýšená míra zavádění controllingu v podnicích vyvolaná především 

dopadem celosvětové finanční krize. Tato situace nutí společnosti hledat rezervy nutné pro 

přežití. Je ovšem pravdou, že v malých a středních podnicích v rukou českých vlastníků není 

ani v současné době controllingu věnována patřičná pozornost. Jedním z důvodů je, že 

získávání informací není zadarmo. Zavedení fungujícího controllingu si vyžádá minimálně 

jednoho odborného pracovníka navíc, a to znamená zvýšení nákladů. Dalším důvodem je 

skutečnost, že v převážné většině těchto podniků je součástí managementu i vlastník této 

společnosti. Tito majitelé často controllingový systém neuznávají a dávají přednost řízení 

podniku na základě svých zkušeností a řídících schopností ostatních top manažerů [10].  

Současný stav controllingu v České republice můžeme popsat jako přístup 

k efektivnímu vynakládání nákladů. Vychází se jak z anglofonního pojetí, tedy controlling = 

manažerské účetnictví, tak z německé definice, kde převažuje koordinační koncepce 

podsystémů řízení. Controlling tedy navazuje na účetnictví a staví se do role poradce pro 

manažerské rozhodování. Připravuje výkazy a návrhy pro strategické a operativní řízení a je 

také vstupní bránou do finanční analýzy [10].  

 

 

3.2.4. Budoucnost controllingu 



13 

 

Controlling se neustále vyvíjí a nikdy nedojde k tomu, aby se tento rozvoj zastavil. Jedním 

z nejdůležitějších důvodů je fakt, že se neustále mění podnikové okolí. Do budoucna bude snaha 

o vytvoření štíhlého controllingu. Zásadní filosofií bude soustředění se na podstatné věci [1].  

V časopise Finanční řízení & controlling byl publikován článek, který se zabývá tím, 

jak je v praxi controlling vnímán a k čemu je využíván. Je porovnáván s tím, jak by to mělo 

být, aby controlling opravdu fungoval jako efektivní nástroj řízení. 

Je nutné si uvědomit, že tak zvaný „nový controlling“ již není jako dříve souborem 

pomocných a podpůrných činností. Také se již nemohou využívat jen tvrdé a především 

finanční metriky, uplatňované směrem dolů. Mnohem více jde o následující [11]: 

1. Navigace místo asistence – controlling v novodobém pojetí musí vytvářet vlastní systém 

zahrnující nástroje vyhodnocující současnou pozici, plán vývoje a způsobu, jak 

dosáhnout stanovených cílů. Dále musí vytvářet proces zpracovávání informací 

získaných z analýz a proces předávání informací. Informace musí být poskytovány ve 

formě vhodné pro podporu manažerských rozhodnutí. K těmto rozhodnutím dochází ve 

stále větším rozsahu na různých úrovních řízení. 

2. Informace směrem dopředu – stále větší význam mají informace, byť neúplně přesné, 

které však postihuji situaci směrem do budoucna. Nebo alespoň v takové fázi 

přítomnosti, kdy je ještě možno zjednat nápravu nepříznivého vývoje. To však ve 

většině případů vyřazuje nebo silně oslabuje význam účetních dat a přeneseně také 

klasických ukazatelů finanční analýzy z nich vycházejících.  Moderní controllingové 

systémy budou stále více hledat ukazatele orientované do budoucnosti. Velmi často 

půjde o obtížně měřitelné měkké veličiny (zájem potenciálních zákazníků) nebo o 

veličiny nedokladované účetně.  

3. Se změnou se počítá – okamžité zachycení změny nebo pravděpodobné změny je pro 

controllera rozhodující, má-li reakce přijít včas. I když nedojde ke změně konečného 

cíle, tak jakákoli změna současného stavu musí nutně vést ke změně plánu. Případně 

také ke změně strategie jak dosáhnout stanoveného cíle. Rozlišovat mezi plánem a 

výhledem (forecastem) ztrácí smysl, neboť aktuální výhled by měl být co nejrychleji 

zapracován do aktuální verze plánu. 

4. Aktivní spolupráce na nižších úrovních – zásadní rozhodování probíhá za účasti všech 

vrstev řízení. Každá z těchto vrstev má nejen svoji odpovědnost za realizaci rozhodnutí 

na příslušné úrovni, ale také odpovědnost za poskytnutí správných informací. V tomto 
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smyslu musí nový controlling co nejvíce uplatňovat postup „shora dolů/zdola nahoru“. 

A to nejen při plánování budoucích cílů, ale také při hodnocení a zdůvodňování 

odchylek. 

3.3. Cíle a funkce controllingu 

Filozofii controllingu v jeho nejvyšším vývojovém stupni můžeme charakterizovat 

pomocí tří základních principů [7], [8]:  

1. Orientace na cíle – přepokládá se, že controlling se přímo podílí na stanovení 

podnikových cílů, jejich kontrole a současně pomáhá vypracovat vhodnou metodiku 

plánování. 

2. Orientace na úzké profily – smyslem controllingu je vybudovat vhodný informační 

systém. Tento systém musí poskytovat dostatečné množství kvalitních dat a pomáhá 

odkrýt a následně odstranit tzv. úzká místa. Úzká místa jsou překážkou pro splnění 

podnikových cílů. 

3. Orientace na budoucnost – minulost je pro řízení zajímavá pouze v takové míře, v jaké 

ovlivňuje budoucnost. 

Controlling lze vnímat jako systém řízení s vlastní filozofií a naplňující vlastní cíle. 

Vzhledem k řízení podniku, je obecným cílem controllingu přispět k zajištění životaschopnosti 

podniku. Protože vedení podniku nese zodpovědnost za dosažení cíle, má controlling v užším 

smyslu principiálně charakter funkce doplňující management. Zajištění životaschopnosti 

zahrnuje tyto cíle řízení (viz Obr. 5) [1]:  

- Zajištění schopnosti anticipace a adaptace – controlling musí zajistit, že budou 

vytvořeny předpoklady k přizpůsobení se na nový stav. Stará se o poskytnutí informací 

o již existujících změnách okolí (schopnost adaptace). Respektive zprostředkovává 

důležité údaje o možných budoucích změnách okolí (schopnost anticipace). Controlling 

musí být aktivním v celém procesu řízení (v tvůrčím procesu přípravy rozhodování, při 

realizaci rozhodnutí a při kontrole výsledku a realizaci rozhodnutí). 

- Zajištění schopnosti reakce – činnost controllingu spočívá v zavedení informačního a 

obzvláště kontrolního systému. Ten ukazuje vedoucím pracovníkům průběžný vztah 

mezi plánovaným a skutečným vývojem a umožňuje cíleně zaměřené korektury 

vnitřních a vnějších poruch. 
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- Zajištění schopnosti koordinace – úlohou controllingu je zaručit koordinaci v systému 

řízení. Musí vytvořit předpoklady v technice řízení ke sladění aktivit jednotlivých 

podsystémů řízení podniku. Controlling by tedy měl při sledování svých cílů vždy 

působit tvůrčím způsobem na kulturu a strukturu podniku. 

 

Obr. 5 Cíle controllingu v systému řízení [1] 

Hospodářská skutečnost ukazuje, že předpokladem pro stálost podniku je přibližně 

rovnoměrné splnění cílů ve všech třech podstatných oblastech (investoři, zaměstnanci, okolí). 

Přitom jsou všechny tři cílové oblasti stejně kritické. Nedostatečné splnění cílů v jakékoli 

oblasti nemůže být kompenzováno překročením plnění v jiné oblasti cílů. V nejlepším případě 

se podnik nachází v labilní rovnováze. Stavu rovnováhy je přitom dosaženo pouze při splnění 

cílů ve všech třech cílových oblastech [1]. 

Z toho vyplývá, že management vykonává svou činnost také pod tíhou přání investorů, 

zaměstnanců a okolí podniku. Controlling by měl podpořit management při přípravě strategie 

rovnováhy, která má vést k dosažení stanovených cílů. Přitom je třeba pohlížet na požadavky a 

očekávání veškerých koaličních partnerů (investoři, okolí, zaměstnanci) jako na 

zprostředkované cíle controllingu [1]. 
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Investoři jako vlastníci kapitálu mají za cíl zejména zúročení kapitálu. Zaměstnanci 

mohou mít za cíl zvýšení atraktivity pracovní pozice, spokojenost s prací, růst úrovně vzdělání, 

mzdu, penzi, atd. Okolí podniku vytváří podmínky pro jeho ekonomickou, fyzickou, právně 

politickou, technologickou a ekonomickou existenci. Jedná se zejména o zákazníky, 

konkurenty, dodavatele, oborové svazy, apod. Controlling musí zajistit koordinaci řízení mezi 

všemi oblastmi podniku a jejich cíli [1]. 

3.3.1. Funkce controllingu 

Aby byl controlling schopen plnit výše jmenované cíle, musí v rámci systému řízení 

přebrat řadu funkcí. První funkcí je podpora a doplnění řízení. Controlling poskytuje 

managementu veškerý servis, který je potřebný pro plnění jeho úloh. Controlling přejímá 

zodpovědnost za věcně správnou, včasnou a přiměřenou podporu. Manažer má potom 

zodpovědnost za rozhodnutí, nemusí se ovšem řídit radami controllingu [1], [7].  

Funkce doplnění řízení spočívá v tom, že controller provádí řídící výkony. Za toto 

doplnění řízení nese controller vedle zodpovědnosti za obsah také zodpovědnost za realizaci. 

Jedná se zejména o vybudování a spravování podnikového ekonomického systému, nástrojů a 

metod. Kromě toho může controlling přebírat zodpovědnost za rozhodování v krizových 

situacích, kdy může mít pro předem definované situace přiřazené rozhodovací kompetence. 

Rozsah kompetencí controllera může být různý, liší se podnik od podniku a závisí na velikosti 

podniku, stylu řízení, ochotě managementu a na dynamice změn podnikového okolí [1], [7]. 

Další úlohou controllingu je vytvářet předpoklady pro koordinaci v systému řízení, což 

prakticky znamená, že se controlling podílí na vývoji jednotlivých podsystémů řízení, na 

vytváření struktury systémů a procesů v nich probíhajících a vztahů v nich i mezi nimi. Tato 

funkce se nazývá koordinační [7].  

Inovační a adaptační funkce controllingu je odvozena od potřeby podniku průběžně se 

přizpůsobovat a inovovat. Zároveň to staví do popředí řízení inovujících strategických postupů 

rozhodování. Tyto procesy představují základní kámen zajištění existence podniku [1].  

Koordinační, anticipační a adaptační cíle řízení i schopnosti reakce obsahují informační 

stránku. Každý proces stanovení cíle a rozhodování je určen předcházejícími informačními 

procesy. Vytvoření informační shody je úlohou, která podporuje ostatní funkce controllingu. 

Zajišťování informací zahrnuje aktivity, které se týkají formalizované přípravy externích a 
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interních podnikových informací pro řízení podniku. K tomu je nutné započítat i neformální 

informační vztahy [1]. Více k informační funkci controllingu je uvedeno v kapitole 4. 

Reporting.  

3.4. Organizační začlenění controllingu  

Postupný rozvoj controllingových funkcí a rozrůstání controllingových úkolů v podniku 

se odráží i ve změnách organizační struktury podniku. Postavení controllingového oddělení 

v organizační struktuře podniku je předurčeno jak interními, tak externími faktory, jedná se 

zejména o [1], [8]:  

- velikost podniku, 

- existující zásady řízení příslušného podniku, 

- progresivita používaných technologií, 

- nárůst množství, novosti a komplexnosti řešených problémů,  

- exitující trh práce, zboží, peněž a kapitálu, 

- politické, legislativní a sociální okolí, 

- hospodářská struktura země, 

- strategie podniku, 

- životní fáze podniku, 

- potřeba inovace, 

- tradice a vnímání controllingu. 

Není možné formulovat závazná doporučení ohledně začlenění controllingu v podniku 

nebo o jeho vnitřní organizaci. Například mnozí auditoři a odborníci doporučují zřízení funkce 

vedoucího controllera na nejvyšší hierarchické úrovni. Podle Horvátha pro tuto úroveň hovoří 

nutnost vytvořit samostatné oddělení, které je schopné celkového pohledu na podnikové úkoly 

[12]. To může být účelné, protože může dojít k zajištění controllingových úloh a schopnosti 

jejich dokonalé koordinace. Ale zároveň vzniká problém, protože ti, kteří radí a informují, pak 

také spolurozhodují a posuzují vlastní rozhodnutí. [1], [7], [12].   

Controller na nejvyšší řídící úrovni nebude s velkou pravděpodobností schopen zaručit 

odbornost ve všech potřebných oblastech. Z těchto důvodů se jeví jako výhodnější umístit 

vedoucího controllera na druhou řídící úroveň (podřízení například finančnímu řediteli). Pro 

controlling na nižších řídicích úrovních nelze nalézt žádné argumenty [7].  
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Pro konkrétní volbu pozice controllingového oddělení potom připadají v úvahu tyto 

možnosti [8]:  

- Controlling jako štábní oddělení – pokud je controllingu přisuzována pouze servisní 

funkce která spočívá v pomoci a ulehčení řízení, má být zařazen na pozici štábu. 

Controller potom bývá začleněn do osobního štábu vrcholového vedení. V tomto 

případě je funkce inovační a koordinační naplněna jen velmi obtížně. 

- Controlling jako liniové oddělení – úplné převzetí liniových úloh controllingem a 

posílení jeho liniového začlenění je odůvodnitelné především v krizových situacích. 

Controller opouští dosavadní pozici čistě poradního orgánu a stává se zodpovědným za 

přijatá rozhodnutí. Praxe však ukázala poměrně nízkou stabilitu tohoto uspořádání při 

běžném chodu firmy. 

- Controlling jako průřezová funkce – jedná se o model, kde liniový vedoucí a controller 

tvoří dvojici, která realizuje řízení jak po linii výkonové, tak odborné (controller). 

Controllerovi jsou přiděleny určité přikazovací pravomoci. 

- Externí controlling – problematika externího controllingu je blíže popsána v následující 

kapitole. 

3.4.1. Externí controlling 

V řadě menších a středních podniků není často zřízení controllingového oddělení 

ekonomicky výhodné, popř. není k dispozici kvalifikovaný personál. Potom se nabízí možnost 

využít dočasně či trvale služeb externích podnikových poradců. Jednoznačnou předností je 

velmi nízká míra konfliktů s vedením podniku a rychlejší zavedení controllingového systému 

[8].  

U velkých podniků je vhodné požít externích poradců pro podporu jednotlivých 

projektů, při zavádění strategických procesů nebo nových nástrojů controllingu. Možnost 

externího controllingu se jako trvalé řešení neosvědčuje zejména z důvodu, že těžiště práce 

controllingu leží v operativní oblasti [7].  

Outsourcing lze chápat jako určitý druh dělby práce. Podnik se tedy může soustředit 

pouze na činnosti, ve kterých dosahuje nejvyšší konkurenční výhody. Jedná se zejména o ty 

činnosti, které přinášejí největší míru zisku. Hlavním důvodem pro využívání outsourcingu je 

snižování nákladů. Podstatným faktem je také, že firmy, které se specializují na určitý obor, 
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mají zpravidla daleko proškolenější a v dané problematice zkušenější tým pracovníků. Z toho 

vyplývá, že tyto specializované firmy jsou schopny efektivněji vykonávat dané činnosti. 

Zpravidla bývají náklady na zajištění specializované činnosti nižší právě u outsourcingu. Proto 

celosvětově dochází k rostoucí míře využívání outsourcingu [13].  

Mezi hlavní nevýhody outsourcingu můžeme zařadit [13]:  

- nízká operabilita společnosti, 

- rozhodnutí o outsourcingu lze již jen obtížně vrátit, 

- nutnost řízení vztahu mezi smluvními stranami se všemi svými problémy, 

- rizika zadavatele (nízká úroveň služby, krach poskytovatele služeb), 

- možnost úniku vnitřních informací. 

 

3.5. Controller a jeho postavení v podniku 

Pro zavedení fungujícího controllingu v podniku je naprosto nezbytné vytvořit funkci 

controllera a najít vhodného člověka na tuto pozici. Vhodných adeptů je bohužel velmi málo. 

Proto je u zahraničních firem často zavedena funkce nazývána „controller junior“. Pomocí této 

pozice se vychovávají pracovníci pro tuto velmi náročnou funkci. Náročnost spočívá nejen 

v oblasti rozsahu vědomostí (účetnictví, technická oblast, ekonomie, finance, logistika, 

organizace vlastního podniku, výpočetní technika, matematika a statistika, systémová analýza, 

programování a mnoho dalších vědních disciplín), ale především ve velmi náročné oblasti práce 

s lidmi. Tito controlleři junioři musí při svém působení v podniku strávit určitý čas na různých 

odděleních. Je nutné, aby se s danou problematikou nejen velmi dobře seznámili, ale aby se 

naučili danou oblast i ekonomicky a personálně řídit [14].  

Nejsložitější oblastí je komunikace s lidmi. Controller je člověk, který nemá příliš 

mnoho podřízených pracovníků. Musí být ovšem schopen věcně a na vysoké úrovni 

komunikovat s techniky a technology. Musí pochopit technologické a technické záležitosti 

výroby a jejich dopad do ekonomiky podniku. Musí velmi dobře ovládat účetnictví a finance, 

aby byl schopen hovořit s hlavní účetní nebo auditorem. Dále musí být schopen komunikovat 

s lidmi odpovědnými za jednotlivá nákladová střediska. Většinou se jedná o mistry, kteří na 

této pozici často vidí pouze člověka, který nechápe jejich objektivní potíže a činí vše pro to, 
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aby oni přišli o své těžce vydělané prémie. Controller musí být schopen kvalifikovaně 

komunikovat i s obchodníky a pracovníky marketingového oddělení [14].  

Velmi komplikovaná je komunikace s vrcholovým managementem, který je 

zodpovědný za vedení podniku. Pro vedení musí být schopen na základě provedených analýz 

připravit nejen podrobný rozbor příčin odchylek, ale i přijatých opatření k jejich eliminaci. Musí 

být schopen zpracovat podklady pro strategické rozhodnutí a navrhnout způsoby jejich 

realizace [14]. 

3.5.1. Oblasti úloh controllera 

Finanční ředitel podniku je zodpovědný zejména za veškeré účetní a finanční záležitosti, 

kterým musí podnik čelit. Při své práci je významně podporován controllerem. Controllera 

můžeme definovat jako zaměstnance finančního oddělení, který je zodpovědný za systém 

vnitřního finančního řízení a přípravu všech finančních výkazů [15]. Controller dohlíží na 

firemní účetní politiku, pomáhá při plánování firemních činností, navrhuje a spravuje 

podnikový informační systém a podporuje efektivní rozhodování řídících pracovníků. Jedná se 

o klíčového hráče, který zajišťuje, že firma má vhodný sledovací a na podnikovou výkonnost 

zaměřený systém. Tento systém má za úkol motivovat zaměstnance k dosahování firemních 

cílů [16].  

Mezinárodní sdružení pro controlling, vytvořilo katalog úloh controllera. Mezi základní 

úlohy controllera podle tohoto katalogu patří [7], [14]:  

- Poskytování podpůrné služby manažerům v oblasti plánování a řízení tak, aby mohl 

management plánovat a řídit podle stanovených cílů. 

- Zodpovědnost za přehlednost a průhlednost podnikových výsledků, procesů a strategie 

a tím přispívat k vyšší ziskovosti. 

- Organizace systémů výkaznictví, které jsou orientovány na budoucnost a pokrývají 

všechny části podniku. 

- Koordinace dílčích cílů a plánů, 

- Zajištění informací nutných pro manažerské rozhodování. 

- Vytváření a neustálé zdokonalování controllingových systémů. 

- Řízení controllingového procesu tak, aby každý nositel rozhodovacích kompetencí 

jednal v souladu s určenými cíli. 
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- Poskytování interního poradenství všem nositelům rozhodovacích kompetencí. 

3.5.3. Průnik funkce controllera a manažera 

Controlling doplňuje podnikové řízení a přebírá od managementu řadu úkolů. Nemůže 

dojít k striktnímu vymezení vztahu mezi manažerem a controllerem. Zároveň nemůže dojít 

k oddělení těchto úloh. V praxi obvykle controller vykonává řadu manažerských funkcí a 

manažer přebírá řadu úloh od controllera. Rozsah těchto úkolů se odvíjí zejména od formy a 

velikosti podniku, stylu řízení a vývoje okolí [17]. 

Controlling vzniká tam, kde spolupracuje controller a manažer (viz Obr. 6). Controlling 

(controllingový proces) může být definován jako proces definování cílů, plánování a kontroly 

(ve významu řízení a porovnání). Manažeři musí vykonávat controlling, protože jejich 

zodpovědností je definovat podnikové cíle a zároveň jsou zodpovědní za dosažené výsledky. 

Controlling je v tomto významu tedy chápán jako manažerská aktivita a musí být prováděna 

v každém podnikání bez ohledu na velikost podniku. Proto nemůže být controlling chápán jen 

jako činnost controllera [18].  

 

Obr. 6 Průnik funkcí controllera a manažera [1] 

Jak bylo uvedeno výše controlling není věcí samotného controllera, ale věcí každého 

manažera. Tato souvislost je znázorněna jako průnik množin v obrázku 6, který ukazuje, že 

controlling patří do aktivit manažera i controllera. Nositelem procesu controllingu musí být 

všichni vedoucí pracovníci v podniku a podporovat jej svými konkrétními výkony. Tím tedy 
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inovace
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přebírá management funkce a zodpovědnost controllingu. Oproti tomu controller řídí 

controlling. Stará se tedy o rámcové podmínky, dodává nástroje a poskytuje poradenství o jejich 

použití. Příspěvky controllerů a manažerů se v controllingu doplňují. O controllingu ve 

vlastním smyslu můžeme hovořit pouze tehdy, jestliže mezi manažery a controllery existuje 

kooperace a dialog [1].  

Jak bylo popsáno na začátku kapitoly, neexistuje hranice mezi oblastmi úloh, které by 

měl vykonávat manažer a které controller. Hranice jsou stále prostupnější a posouvají se v obou 

směrech. Manažer přejímá úlohy controllera, controller vstupuje více do managementu. 

Typicky ideální dělba práce mezi manažery a controllery je znázorněna v tabulce 1 [1].  

Tab. 1 Dělba práce mezi controllerem a manažerem [1] 

 

3.6. Efektivní controlling a překážky jeho budování  

Efektivní controlling je především systém navigace. Manažeři jednotlivých útvarů mají 

k dispozici jednoduché ukazatele, kterým rozumí a které pomáhají najít správnou cestu při 

Spolupodílí se na vývoji podniku.

Nabízí podnikohospodářské poradenství.

Je navigátorem a poradcem manažera.

Plánuje hodnoty rozpočtu, cíle 

podnikových výkonů a opatření k 

dosažení cílů a provádí rozhodnutí.

Stanoví nápravná řídící opatření při 

odchylkách od cíle.

Vyvíjí činnost a reaguje, aby se cíle a 

opatření přizpůsobily měnícím se 

podmínkám okolí.

Vytváří předpoklady pro řízení podniku, 

orientované na cíl.

Řídí podnik s orientací na cíle a využívá 

přitom plánování a kontrolu.

Chápe controllera jako nutného partnera 

v procesu řízení.

ManažerController

Koordinuje základy plánování a 

rozhodování, je manažerem procesu 

tvorby rozpočtu.

Periodicky informuje o výši a příčinách 

odchylek od cíle.

Periodicky informuje o změnách v 

podnikovém okolí.

Tvoří podnikohospodářské metodiky a 

nástroje a koordinuje rozhodnutí.

"Kupuje" podnikohospodářské 

poradenství.
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závažných rozhodnutích. Efektivní controlling tedy musí především zajistit jednoduché 

ukazatele úspěšnosti ve všech podstatných oblastech fungování společnosti. Stejně tak se musí 

zabývat vyhodnocením jejich vývoje ve světle manažery uskutečněných rozhodnutí. Zejména 

ve smyslu původních očekávání (plánů) a skutečných dopadů. Další podstatnou navigační 

funkcí controllingu musí být pohled do budoucnosti a poskytování včasných varování v době, 

kdy je firma ještě schopna účinně zareagovat [19]. 

Stále existuje velká skupina podniků, které vybudovaly controllingové útvary, ale toto 

oddělení neplní svůj účel. Níže je definováno pět základních překážek pro fungování 

efektivního controllingu [19]: 

1. Vlastníci firmy/vrcholoví manažeři – je těžké představit si funkční controllingový 

systém, bez viditelného ztělesnění konkrétních důvodů „proč to vůbec máme dělat?“ 

Samotní uživatelé, kterým takový systém poskytuje řadu užitečných informací, 

zpravidla také nebudou volit zřetelně vyznačenou trasu, je-li druhou variantou bezpečná 

mlha, v níž se občasné šlápnutí vedle ztratí. 

2. Management všech úrovní – jedině manažeři s patřičnými kompetencemi mají moc 

zbavovat se nepotřebných věcí. V boji o efektivitu by tedy měli být podnikovými 

predátory, zaměřenými na likvidaci všeho, co již není k užitku. Skutečnost je ale 

mnohdy přesně opačná. Manažeři se většinou vyhýbají jednoznačným rozhodnutím. 

Vedle moderního a pružného výhledu na příští období přetrvává v mnoha podnicích 

historický plánovací systém. Ten je plný detailů a předpokladů, které se nepotvrdí už 

první měsíc po zavedení do života.  

3. Účetní oddělení – neochota uzpůsobit účetní struktury, především pak analytické 

členění účtů a nákladová střediska, zájmům controllingu často vycházejí 

z neodůvodněného uctívání tradice. Problém je, že nedochází k účelovému rozlišení 

nákladů ani k odlišení spotřeby na činnosti opakované, jednorázové a nepředvídané 

(smíchání těchto tří základních příčin vzniku nákladů zásadně komplikují zjištění a 

analýzu odchylek). 

4. Lidé s výsadami – jedná se převážně o původně velmi schopné specialisty. Tito 

zaměstnanci místo perfektního výkonu časem sklouzli na stranu nepřetržitého 

zdůvodňování pohodlného života podle zaručující věty „beze mne to nejde“. Tito 

zaměstnanci jsou s obvyklými controllingovými postupy jen těžko slučitelní a sami to 

bohužel vědí. Efektivní controller musí přistupovat ke všem bez výjimky s podobnými 
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požadavky a podobnými nároky. Dobrým příkladem jsou výkonové normy. Právě 

držitelé nejrůznějších výsad budou jejich nejzarputilejšími odmítači. 

5. My samotní – lidé, pohybující se v prostředí podniku, na jehož úspěchu jsou společně 

závislí, jsou často, plni špatných návyků a osobních zájmů. Z tohoto důvodu jsou také 

strůjci největších překážek v efektivním fungování controllingu. 

Zavádění systému controllingu představuje pro podnik výraznou organizační změnu. 

Výstavbu a zavádění systému controllingu je třeba vidět jako speciální případ dalšího vývoje 

organizace [1].  

3.7. Controllingový proces 

Controllingový proces se ve své základní podobě skládá ze čtyř hlavních činností, které 

na sebe logicky navazují (viz Obr. 7).  

 

Obr. 7 Controllingový proces 

Plán, potažmo plánování, je aktivitou, která se zaměřuje na budoucí vývoj organizace, 

určuje, čeho a jak má být dosaženo. Jedná se tedy o určení toho, co se má stát, a ne reakce na 

to, co se stalo. K tomu, aby mohl podnikový management realizovat stanovené cíle a strategie, 

potřebuje podrobnější a krátkodobější plánování realizace tohoto procesu. Plánování tedy 

můžeme definovat jako činnost, která směřuje k určení způsobu, pravidel a taktiky použitých 

při realizaci strategie, jakož i určení disponibilních zdrojů, představujících určitá omezení. 

Tvorba plánu vyplývá z nutnosti podniku starat se o svoji budoucnost. Je nutné si uvědomit, že 

plán není a nemůže být neměnný, proto musí plánování průběžně reagovat na změny vnějších 

a vnitřních podmínek [20].  
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Je nutné si uvědomit, že podnikový plán se skládá z více dílčích plánů, zejména z oblasti 

prodeje, marketingu, nákupu, výroby, výzkumu a vývoje, administrativní a správní. Plán 

vyjádřený v peněžních jednotkách se nazývá rozpočet. 

Nalezení odchylek se provádí pomocí porovnávání skutečných údajů v podnikovém 

informačním systému s hodnotami, které byly naplánovány. Nalezení odchylek je velmi úzce 

spjato s kvalitou dat zanesených do informačních systémů.  

Cílem analýzy odchylek je rozklad celkové odchylky. Ta vzniká mezi skutečnými a 

plánovanými hodnotami, které měly být dosaženy podle hlavního podnikového rozpočtu. 

Podrobné zjištěné dílčí odchylky, pak kvantifikují rozdíly mezi skutečnou a žádoucí úrovní 

sledovaných ekonomických veličin v jednotlivých oblastech. Upozorňují tak manažery, které 

aspekty podnikové činnosti se vyvíjejí v souladu s vývojem stanoveným standardy. Celková 

odchylka bývá většinou dělena na část cenovou a kvantitativní [21].   

Míra podrobnosti analýzy odchylek se odvíjí od toho, pro koho a za jakým účelem je 

analýza prováděna. Je rozdíl, zda analýzu provádí vedoucí pracovník nákladového střediska, 

pro kterého je důležité dodržet plán. Nebo zda analýzu připravuje controllingové oddělení pro 

vrcholový management. Je také důležité sledovat i odpovědnost za vznik odchylky. Pro podnik 

je nutné stanovit konkrétní pravidla a metodické postupy pro zjišťování odchylek. Tyto postupy 

musí vedle požadavků řídících pracovníků respektovat i účetní postupy a pravidla používaná 

v podniku pro vykazování a členění nákladů a výnosů, ocenění zásob atd [22].  

V poslední fází jsou navrhována opatření, která by měla sloužit k odstranění analýzou 

zjištěných odchylek. Pro praktické využití těchto návrhů je důležité, aby tato opatření nebyla 

formulována vágně.  Musí být také stanoveny termíny, kdy daná opatření nabydou na platnosti. 

3.8. Druhy controllingu 

V literatuře můžeme najít členění controllingu na různé druhy. Dále budou popsány jen 

ty druhy controllingu, které byly předmětem vlastního dotazníkového šetření. 

Nákladový controlling 

Náklad je v nákladovém účetnictví konkrétně definován jako hodnotově vyjádřené 

účelné vynaložení ekonomických zdrojů, které účelově souvisí s uskutečňováním předmětu 
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činnosti podniku. Při vymezení nákladů pro možnost jejich řízení je důležitý především účel 

vynaložení ekonomických zdrojů (konkrétní výkon, činnost, aktivita) a jejich přiměřenost. To 

znamená racionalita vynaložených nákladů. Skutečné náklady v manažerském pojetí jsou 

náklady, u kterých můžeme posoudit jejich hospodárnost, tedy porovnat jejich skutečnou výši 

s předem stanoveným úkolem. Takové vymezení nákladů zdůrazňuje potřebu zajistit 

hospodárnost vynaložených nákladů [22].  

Základní úlohou nákladového controllingu je vytvořit systém pro plánování nákladů a 

vnitropodnikových výnosů. Tento systém musí napomáhat k splnění definovaných cílů 

v budoucnosti. Plán nákladů je východiskem pro sestavení plánu cash-flow, který má včas 

předpovídat přechodný přebytek nebo nedostatek volných finančních prostředků [10]. 

Hlavní náplní nákladového controllingu je [10]: 

- sestavování rozpočtu nákladů a výnosů a jeho vyhodnocování pomocí odchylek, 

- výpočet plánových, výsledných a cenových kalkulací, 

- reporting. 

Zavedení nákladového controllingu v podniku je jedním z prvních kroků při budování 

controllingu jako úspěšného systému pro podporu nejen ekonomického řízení. Až po 

nákladovém controllingu je možné uvažovat o dalších druzích controllingu [10].  

Pro nákladový controlling je nutné pečlivé přiřazení veškerých nákladů na místo, kde 

jsou skutečně čerpány. Zároveň je nutné znát přesně příčinu jejich vzniku a zjišťovat 

opodstatněnost jejich čerpání. Nákladový controlling proto velmi často naráží na organizační 

členění a nedostatky metodiky účtování [23].  

Finanční controlling 

Finanční controlling je součástí celkového controllingu společnosti a je zaměřen hlavně 

na řízení finanční a kapitálové struktury podniku a na řízení jeho peněžních toků. Hlavním 

cílem je zajišťování likvidity podniku neboli finanční rovnováhy. Hlavním nástrojem pro 

finanční controlling je finanční analýza, která zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným 

efektem řídicích rozhodnutí a skutečností. Účelem finanční analýzy je za pomocí poměrových 

ukazatelů provést diagnózu finančního hospodaření podniku. Jedná se zejména o analýzu 



27 

 

rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. V základní rovině se finanční controlling zabývá 

získáváním, správou a použitím finančních zdrojů [10], [24].  

Zdroje informací pro finanční analýzu jsou [10]:  

- finanční účetnictví, 

- manažerské účetnictví, 

- ekonomické statistiky, 

- další zdroje peněžního a kapitálového trhu. 

Operativní controlling 

Operativní controlling je chápán jako systém řízení, který zachycuje zpravidla kratší 

časové úseky. Za pomoci neustálého porovnávání odchylek skutečnosti od žádoucího stavu má 

možnost zasahovat do průběhu podnikových činností a tím tyto činnosti optimalizovat. Cílem 

operativního controllingu je podporovat a doplňovat management při optimalizaci věcných, 

časových a hodnotových parametrů jednotlivých podnikových aktivit. Jde o to, soustředit se na 

co nejlepší využití existujících předpokladů úspěchů, vyhledávat a vytvářet nový potenciál [17]. 

Kromě omezeného časového horizontu je pro operativní controlling příznačný vysoký 

stupeň konkretizace a práce s kvantitativními veličinami. Mezi metody používané 

v operativním controllingu lze zařadit analýzu ABC, globální analýzu nákladů, nákladové 

modely, analýzu bodu zvratu atd [17].  

 

 

Personální controlling 

Cílem řízení lidských zdrojů je přispívat k dosažení cílů podniku. Pokud má řízení 

lidských zdrojů plnit tuto úlohu, musí si stanovit cíle, které podnikovou strategii podporují. 

Jestli má být schopno ověřovat svůj příspěvek ke strategii podniku, musí výsledky a efektivitu 

svých aktivit hodnotit. Řízení lidských zdrojů se zabývá i řadou měkkých aspektů řízení. Z toho 

vyplývá, že pro hodnocení výsledků personálního řízení musí být používány nejen kvantitativní 

ukazatele, ale také veličiny získané z dotazování, anket a pohovorů [25].  
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V podnikové praxi se velmi často stává, že závěry a opatření personálního managementu 

se nesetkávají s pochopením. Zejména ze strany správního nebo finančního managementu, 

který má ve firmě mnohem větší váhu. K tomu, aby se personalistika konečně stala 

rovnoprávným partnerem pro finanční řízení, může přispět personální controlling [17]. 

 Personální controlling je charakterizován zejména tím, že se neomezuje jen na 

kvantitativní aspekty vývoje, ale zabývá se také kvalitativními a strategickými prvky řízení 

lidských zdrojů. Musí tedy hodnotit míru dosažení podnikové strategie v této oblasti a posuzuje 

úroveň a účinnost personálního řízení. Součásti je také hodnocení organizace lidských zdrojů 

v podniku v kontextu podnikatelských záměrů [17].  

 Investiční controlling 

Plánování investic, rozhodování o investicích a jejich řízení patří k nejvýznamnějším 

úlohám v podnikovém řízení. Investice mají většinou dlouhodobý účinek, je v nich vázán 

významný kapitál a jsou spojeny s rizikem hospodářského výsledku a likvidity. Nejistota 

existuje jak k finančním tokům, tak k časovému okamžiku, kdy se uskuteční příjmové a 

výdajové platby. Z toho vyplývá, že je nutné, aby controlling a controller podpořili příslušné 

nositele rozhodování [1].  

Cílem investičního controllingu je podpora řízení na všech hierarchických úrovních 

v oblasti investic. Důležitým úkolem controllingu je vývoj systému plánování a kontroly a 

odpovídajícího informačního systému. S ohledem na strategická a operativní hlediska je třeba 

odvodit potřebu investic, vytvořit konkrétní návrhy na investice i dezinvestice a sestavit 

investiční rozpočet. Controlling investic je ústřední součástí podnikového plánování a 

podnikového řízení orientovaného na výsledek a funguje jako průvodce celým průběhem 

investic [1].  

Hlavním cílem plánování investic a tím i investičního controllingu je výpočet jejich 

návratnosti pomocí metod hodnocení efektivnosti investičních projektů. Cílem těchto metod je 

vyčíslit ekonomický efekt, který investiční projekt přináší. To je dáno zejména vypočtenou 

dobou návratnosti. V případě zvažování více investičních projektů nebo více variant jednoho 

investičního projektu lze pomocí doby návratnosti rozhodnout, která z variant investic je pro 

podnik ekonomicky nejvýhodnější [10].  

Strategický controlling 
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Cílem strategického controllingu je podporovat strategické plánování ve firmě. Podílí 

se na přeměně strategického záměru na strategický plán tím, že se aktivně účastní odvození 

klíčových ukazatelů výkonnosti a postupu při jejich dalším rozpracování. Při naplňování 

strategických cílů je nutné sledovat vývoj rizika a hodnotit jeho potenciální vliv na strategii 

[26]. 

Strategický controlling musí významně přispívat k zabezpečení trvalé existence firmy a 

její prosperity. Na jedné straně se předpokládá, že controlling bude akceptovat principy 

strategického myšlení. Na druhé straně zahrnuje i tvorbu prvků organizační infrastruktury 

(útvarů, procesů) na podporu plánování a implementace strategie. Strategický controlling musí 

identifikovat a vyhodnotit odchylky od stanovených klíčových ukazatelů výkonnosti dříve, než 

zásadně ovlivní operativní činnosti [26]. 

Při hodnocení strategie se musí controlling zaměřit na [26]: 

- posouzení realizovatelnosti strategie, 

- prokázání shody – se strategickými východisky, s organizační strukturou, s firemní 

kulturou, s podnikatelským prostředím apod., 

- zvážení rizikovosti strategie. 

Marketingový controlling 

Marketing je chápán jako umění a věda o výběru cílových trhů, získávání, udržování si 

a rozšiřování počtu zákazníků vytvářením, poskytováním a sdělováním lepší hodnoty pro 

zákazníka. Podle manažerské definice je marketing uměním prodeje výrobků. V ideálním 

případě by tedy měl marketing vyústit v získání zákazníka ochotného kupovat. V současném 

tvrdém tržním prostředí je nutné, aby firmy propagovaly samy sebe a své výrobky. Jedná se 

tedy o inzerci a reklamu, kterou Kotler definuje jako jakoukoliv placenou formu neosobní 

prezentace a podpory myšlenek, zboží nebo služeb konkrétním investorem [27]. 
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Tab. 2 Marketingový výkaz [28] 

 

Marketing je umění podporované vědeckými nástroji. Marketingově efektivní organizace 

jsou ty, které neustále rozvíjejí a aplikují nástroje sloužící k měření marketingových procesů. 

Jedním z nástrojů, jak řídit marketing, je marketingový výkaz. Marketingový výkaz se skládá 

z různých marketingových ukazatelů, které mohou mít významný dopad na budoucnost 

podniku (viz Tab. 2). Jedná se zejména o [28]: 

- Tržní podíl – Pro potřeby podniku je nejvhodnější provádět měření tržního podílu jako 

podíl vlastních prodejů k prodejům realizovaným na daném trhu. 

- Udržení zákazníků – odliv zákazníků výrazně ovlivňuje budoucí zisky. Je nutné si 

uvědomit, že společnosti vytvářejí největší část zisku za pomoci jejich současných 

zákazníků, a ne od nově získaných.  

- Spokojenost zákazníků – klesající ukazatel míry schopnosti udržení zákazníků většinou 

indikuje klesající míru spokojenosti zákazníků. U nespokojených zákazníků je 

samozřejmě nutné zjistit příčinu jejich nespokojenosti. 

- Relativní kvalita výrobků – zákazníci budou preferovat výrobky firmy, pokud kvalita 

jejich výrobků bude vyšší ve srovnání s výrobky jejich konkurentů. 

- Relativní kvalita služeb – zákaznici budou reagovat na kvalitu služeb stejně jako na 

kvalitu výrobků. 

- Ostatní ukazatele – může se jednat například o marketingové náklady na jednotku 

prodané produkce, ziskovost tržního segmentu, náklady na prodejce k celkovým 

prodejům apod. 

Tržní výkonnost Základní rok 1 2 3 4 5

Růst trhu 18,3% 23,4% 17,6% 34,4% 24,0% 17,9%
Růst trhu konkrétního výrobku 12,8% 17,8% 13,3% 24,9% 18,2% 7,7%
Tržní podíl 20,3% 19,1% 18,4% 17,1% 16,3% 14,9%

Udržení zákazníků 88,2% 87,1% 85,0% 82,2% 80,9% 80,0%
Noví zákazníci 11,7% 12,9% 14,9% 24,1% 22,5% 29,2%
Nespokojení zákazníci 13,6% 14,3% 16,1% 17,3% 18,9% 19,6%

Relativní kvalita výrobků 19 20 17 12 9 7
Relativní kvalita služeb 0 0 -2 -3 -5 -8
Relativní prodej nových výrobků 8 8 7 5 1 -4
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Marketingoví specialisté stráví nejvíce času (pokud ne všechen) snahou o porozumění 

požadavků externích zákazníků. Ale jen málo času tím, aby pochopili a uspokojili požadavky 

svých interních zákazníků (členové vedení firem). Porozumění, měření a sdělování 

marketingových výsledků v takové podobě, kdy ji dokážou interní zákazníci pochopit, je 

důležitá pro zlepšování firemních výsledků a tím i růstu zisku. Právě takovou schopnost má 

ukazatel rentability marketingových investic (ROMI), který je jasně definován a má velkou 

vypovídací schopnost. Marketing je příliš důležitý na to, aby byl řízen jen marketingovým 

oddělením, a je v něm promarněno nejvíce peněz ze všech podnikových činností. Proto na něj 

musí být soustředěna pozornost podnikových controllerů [29].  

ROMI (Return on Marketing Investment), tento ukazatel (1) je modifikací klasického 

ukazatele ROI (Return on Investment). ROMI lze definovat jako příjmy (marži), která je 

generována pomocí marketingových aktivit, podělena náklady na dané marketingové aktivity a 

danou výši rizika [30]. Podle specifických potřeb podniku mohou být v čitateli uvedeny tržby 

od nově získaných zákazníků, případně nově vygenerované tržby (zisk, který se zjistí pomocí 

ziskové marže), ale také úspory, ke kterým došlo na vstupech díky efektivnější marketingové 

komunikaci. Ve jmenovateli mohou být náklady na celé marketingové oddělení, nebo jen 

náklady na probíhající kampaně. 

 𝑅𝑂𝑀𝐼 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑚

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔
 (1) 

Pro marketingový controlling se jeví jako nejvhodnější využití kombinace 

marketingového výkazu a ukazatele ROMI. Marketingový výkaz ukazuje zejména vývoj 

klíčových marketingových ukazatelů (podíl na trhu, schopnost udržení zákazníků, spokojenost 

zákazníků, relativní kvalitu výrobků atd.). Ukazatel rentability marketingových investic 

ukazuje, jak efektivně je firma schopna využívat zdroje určené k propagaci firmy. 

Zajištění všech nutných vstupních informací pro hodnocení efektivnosti 

marketingových aktivit je zcela určitě těžkým úkolem pro zodpovědné zaměstnance. Ale jeho 

výstupem je číslo, které má větší vypovídací schopnost než informace, že na veletrhu byla firma 

kontaktována dvaceti potenciálními zákazníky. Případně že je potřeba investovat jeden milión 

korun na oslovení tisíce zákazníků (tyto dva ukazatele nic neříkají o tom, jak velký cash-flow 

tito zákazníci přinesou). Naopak při využití metod pro hodnocení investic může zodpovědný 

management zvolit ten nejefektivnější způsob umístění finančních prostředků do 

marketingových nástrojů. 
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Controlling rizik 

Základní vlastností všech podnikových procesů je, že jsou v nějaké míře rizikové. U 

žádného procesu nemůže být předem stoprocentně zaručeno, že proběhne bez jakéhokoliv 

selhání a že přinese očekávaný výsledek [31].  

Pod pojmem řízení rizika se většinou skrývá klasifikace nejistot a jejich důsledků při 

finančních operacích. Controlling přináší nový pohled na správu rizik. Jedná se zejména o 

snahu lépe vyhodnotit možné důsledky u každého důležitého rozhodnutí. Podniky musí být 

schopny ocenit rozdíl mezi realisticky odhadnutým pozitivním výsledkem a hrozící ztrátou. 

Controlling rizik mohou firmy nejvíce využít při modelování dopadů strategických rozhodnutí 

a dopadů podstatných změn ekonomické situace [32].  

 Praktické využití analýzy rizik pro firmy spočívá zejména v modelování určitých situací 

při tvorbě finančních plánů. Jedná se zejména o situace, kdy jsou zadávány ty nejlepší 

předpokládané hodnoty a naproti tomu ty nejhorší předpokládané hodnoty. Potom dochází 

k vyhodnocování dopadu na sledované veličiny (objem prodeje, zisk, cash-flow). V tomto 

podání se jedná o klasickou citlivostní analýzu [32].  

Tento model je však pro analýzu rizik nedostačující. I ten nejschopnější analytik je 

schopen odhadnout budoucí hodnotu pouze v určitém rozsahu, a to ještě s určitou 

pravděpodobností. Pokud se bude tedy u určitých veličin odhadovat jejich rozsah od – do, 

potom výstupem bude velice široké pásmo hodnot. Důležité ovšem je získat odpověď na 

otázku, jaká je pravděpodobnost, že u sledované veličiny bude získán určitý užší rozsah. Zde 

se již neuplatní klasická citlivostní analýza. Pro tyto případy se nejvíce osvědčila metoda Monte 

Carlo [32].  

Metoda Monte Carlo je založena na vztazích mezi veličinami určujícími řešení daného 

modelu s pravděpodobnostními charakteristikami náhodných veličin, které jsou uměle 

simulovány. Takže jejich charakteristiky mohou být přibližně vypočteny. Metoda má 

jednoduchou strukturu výpočtového algoritmu a umožňuje modelovat libovolný proces [33].   
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4. REPORTING 

Podstatou reportingu je předložit komplexní systém ukazatelů a informací, které 

vyhodnocují nejen vývoj firmy jako celku, ale také i jejich dílčích částí. Cílem finančních 

výkazů je poskytovat informace o finanční výkonnosti daného podniku. Tyto informace jsou 

důležité pro širokou oblast uživatelů v rámci podniku, může se jednat o manažery, akcionáře, 

věřitele, zaměstnance a další. Proto musí být podnikový reporting v souladu s požadavky 

příslušných uživatelů. Tito uživatelé využívají finanční výkazy jako podporu pro svá 

rozhodnutí. Struktura reportingu musí být koncipována s ohledem na důležitost a průběh 

rozhodovacích procedur. Nejdůležitějším hlediskem při sestavování reportingu je 

srozumitelnost a přehlednost. V průběhu času musí docházet k neustálému rozvoji reportingu 

tak, aby došlo k naplnění potřeb jeho uživatelů v neustále se měnícím prostředí [26], [34], [35]. 

Výsledky podnikové činnosti mohou být podrobněji sledovány v nejrůznějších 

průřezech. Mezi základní členění patří dle skupin a druhů výkonů, dle středisek a dle 

zákaznických skupin. Podstatou je vytvořit systém interních výkazů výkonnosti ve všech 

základních úrovních a průřezech řízení, které jsou důležité pro naplnění strategických cílů. 

Přitom by měla být ve všech těchto průřezech sledována stejná měřítka, i když nejsou přímo 

porovnatelná, například ziskovost, kvalita, spolehlivost. Tlak, který vznikne porovnáváním 

každého sledovaného střediska, by měl vést za pomoci vnitřní konkurence k průběžnému 

zlepšování [36].  

Reporting může být členěn v závislosti na jeho uživatelích na interní a externí. 

Externími uživateli jsou různé zájmové skupiny, obchodní partneři, kontrolní orgány apod. 

Interní uživatelé mají rozhodovací pravomoci a jsou odpovědni za výsledky činnosti podniku. 

Z toho vyplývá, že potřebují jiný druh informací než externí uživatelé. Jedná se o management 

podniku na různých stupních podnikového a vnitropodnikového řízení [36]. Vzhledem 

k zaměření práce budou dále popsány jen charakteristiky interního reportingu. 

Interní reporting slouží jako nástroj k rozhodování, musí tedy umožnit rozpoznat, jak 

dalece jsou plněny jednotlivé cíle. Do systému výkaznictví by měly být zahrnuty všechny 

důležité oblasti a stupně existující v podniku, to znamená, že by neměla existovat žádná „bílá 

místa“. Podle toho, zda se jedná o pravidelně poskytované zprávy, se reporting dělí na [36]: 
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- Standartní – zprávy vyhotovované v pravidelných intervalech, které mají předem 

stanovenou strukturu. Tyto reporty o hospodaření tvoří obvykle podstatnou část 

podnikového zpravodajství. Standardně jsou tyto výkazy vyhotovovány na měsíční, 

čtvrtletní a roční bázi. Pro sledování nejvýznamnějších položek nákladů, výnosů, 

oběžných aktiv a závazků se může využívat i denní nebo týdenní cyklus vyhotovování 

reportu. Zde je potřeba brát v úvahu pracnost a nákladovost vytvoření těchto reportů. 

- Mimořádný – zprávy připravované na požádání, které mohou být mimořádné z hlediska 

termínu vyhotovení, případně se může jednat o obsahově zcela mimořádné zprávy a 

analýzy. 

Interní zprávy mohou být členěny na souhrnné a dílčí reporty podle jednotlivých oblastí 

podnikových činností. Souhrnný reporting obvykle obsahuje základní finanční ukazatele o 

hospodaření podniku jako celku za dané období, jejich srovnání s plánovanými hodnotami a 

minulým obdobím. Často se používá i analýza trendu za předchozích dvanáct měsíců. Zprávy 

by měly být doplněny komentářem, který upozorňuje na mimořádné odchylky od plánovaných 

záměrů a analyzuje jejich příčiny. Komentářům je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Musí 

mít velkou vypovídací schopnost a nesmí opakovat jen to, co lze vyčíst z tabulek [36].  

Základním problémem při zpracování interních výkazů je rozhodnutí o volbě 

konkrétních přístupů, podrobnosti členění účetních a dalších informací, zajištění jejich vnitřní 

provázanosti, koordinace tohoto členění na konkrétních úrovních vnitropodnikového řízení atd. 

Tato rozhodování jsou v pravomoci controllera. Cílem je zvýšit vypovídací schopnost 

informací pro řízení vhodným propojením řízení výsledku podniku jako celku s vývojem 

výsledků hospodaření středisek a analyzovat vývoj z hlediska základních faktorů a příčin. 

Controller by měl být rovnocenným partnerem řídících pracovníků, i když nemá pravomoc 

k rozhodování o konkrétních záměrech budoucího vývoje středisek podniku. Controller by měl 

být v pozici nezávislosti, což znamená, že by neměl mít vnitřní motivaci prezentovat úspěch či 

zakrývat neúspěch konkrétních rozhodnutí prostřednictvím předkládaných informací [36]. 

Při navrhování a implementaci podnikového reportingu, který bude nástrojem pro 

kvalitní řízení podniku, je vhodné respektovat následující body [36]:  

- identifikovat uživatele výkazů a analyzovat jejich požadavky a potřeby z hlediska 

obsahu a formy, 

- rozdělit obsah výkazů podle potřeb interních a externích uživatelů, 
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- zvolit vhodnou formu výkazů (elektronická nebo tištěná podoba), 

- používat jednotný vzhled výkazů, 

- zvolit vhodný způsob distribuce výkazů, zejména oddělit důvěrné informace od 

ostatních, 

- využívat zpětnou vazbu. Rozpoznat, jak jsou reporty využívány, zjišťovat připomínky 

a náměty ke zlepšování systému reportingu. 

Aby byl schopen controlling plnit svou informační funkci, musí zjišťovat potřeby 

informací (pokrytí poptávky vedoucích pracovníků po informacích), pořizovat informace, 

upravovat a poskytovat informace (pomocí reportingu). Získávání a příprava informací s sebou 

nese v praxi řadu problémů [1]:  

- Problém množství – neexistuje pozitivní spojení mezi množstvím informací a kvalitou 

podnikových rozhodnutí. Podle empirických zkoumání zůstává přes 90 % informací, 

které jsou k dispozici, nevyužito při řízení. 

- Problém času – rostoucí dynamika okolí činí nezbytným rychlejší zachycení, zpracování 

a předaní informací. 

- Problém významnosti – souvisí s určením významnosti informací tak, aby došlo 

k zajištění kvality rozhodování. Problémy spočívají také v tom, že potřebu informací 

lze formulovat pouze nepřesně a neúplně. 

- Problém komunikace – vyplývá z časové prodlevy mezi vznikem a použitím informace, 

z toho vyplývá požadavek na účelnější přenos informací. 

- Problém hospodárnosti – narůstající náklady na získání a zpracování informací jsou 

obtížně měřitelné, proto je velmi těžké stanovit hospodárnost. 

V souvislosti s poskytováním souhrnných podstatných informací v jednoduché formě 

se velmi často hovoří o tzv. „dashboardu“. Dashboard může být definován jako vizuální 

zobrazení těch nejvíce důležitých informací potřebných pro dosažení jednoho nebo více cílů. 

Tento report musí být kompaktní a mít rozsah maximálně jedné stránky, aby všechny informace 

byly hned viditelné [37].  
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4.1. Dashboard 

V malých a středních společnostech s jednoduchým systémem řízení a nenáročnými 

procesy, je pro výkonné ředitele jednoduché získat přehled o tom, co se děje s jejich 

podnikáním. Pro malý řídící tým, který úzce spolupracuje, je jednoduché získat informace 

přímo od svých kolegů tak, aby měli okamžitý přehled o prodejních příležitostech, trendech na 

trhu a dalších oblastech které ovlivňují finanční pozici podniku. Pokud ovšem dochází k růstu 

organizace, což je obvykle spojeno s růstem počtu zákazníků, výrobkových řad, zaměstnanců 

atd., tak začíná být velmi složité zjišťovat informace nutné pro řízení firmy. I když má finanční 

ředitel stále přehled o finanční pozici podniku, musí hledat způsoby, jak zlepšit celkovou 

výkonnost skrz všechny provozní oblasti v podniku. Realitou zůstává, že klíčové informace pro 

management zůstávají jen v rámci jednotlivých oddělení. Schopnost získat rychlý a přesný 

přehled o výkonnosti podniku se stává časově náročným úkolem, který je neefektivní a 

nákladově náročný. Dochází k tvorbě reportů, které jsou v okamžiku doručení managementu 

obvykle zastaralé a neobsahují všechny podstatné informace, na kterých je potřeba založit 

manažerské rozhodnutí [38].  

Zavedení a používání dashboardu je v současné době nutností. Společnosti ve všech 

různých podnikatelských oblastech používají dashboard, aby zlepšily jejich rozhodovací 

procesy. Dashboard představuje nákladově efektivní, rychle implementovatelné řešení, které 

přináší pohled na současnou pozici podniku [38].  

Prověřování podnikové výkonnosti je základem pro porozumění o tom, které oblasti 

podnikání potřebují vylepšit a jaký postup je potřeba zvolit, aby podnik zůstal 

konkurenceschopný a ziskový. V souvislosti s potřebou rychlého pochopení souvislostí se 

začíná používat pojem dashboard. Efektivní dashboard je možné definovat jako automatický 

systém, v kterém jsou zobrazovány jen ty nejdůležitější veličiny. Při reportování široké škály 

ukazatelů by docházelo k zakrytí těch základních a nejdůležitějších ukazatelů pro hodnocení 

podnikové výkonnosti. Základním cílem dashboardu je převést misi a strategii podniku na 

systém výkonnostních, finančních i nefinančních ukazatelů, které informují o tom, zda dochází 

k naplnění cílů podniku [39], [40]. 

Dashboard umožňuje výkonnému managementu získat přehled o tom, co se děje 

v dalších podnikových oblastech, které nemají pod svou přímou kontrolou. Tento report 

shromažďuje zdánlivě neslučitelné a nesouvisející informace z celého podniku, dává je 
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dohromady a prezentuje v jednoduchém, grafickém a srozumitelném formátu. Ve své podstatě 

umožňuje různým koncovým uživatelům mít přehled o pro ně nejdůležitějších informacích, i 

když tato data nepocházejí jen z jejich informačního systému. Například finanční ředitel může 

vidět klíčová finanční data (cash-flow, dlužníci, věřitelé atd.), ale také aktuální výši prodeje 

v porovnání s plánem, prodej podle produktů, počet zaregistrovaných odpracovaných hodin, 

využití zdrojů, výdaje na marketing atd [38]. 

Intuitivní dashboard umožňuje managementu rychle a jednoduše reagovat na tři 

základní otázky, kterým obvykle čelí [38]:  

1. Jak si podnik vede v porovnání s plánem? 

2. Proč je podnik mimo plán? 

3. Jaké akce musí být provedeny, aby byl podnik zpátky na správné cestě? 

Dashboard poskytuje včasné varování před možným poklesem podnikové výkonnosti. 

Za pomoci konsolidování informací ze všech existujících zdrojů (účetnictví, ERP, CRM, HR 

atd.), dashboard poskytuje ucelený, jednoduchý pohled na podnikovou výkonnost. Tento 

přehledný výkaz neslouží jenom k možnosti přijímat nápravné kroky, ale také zvýrazňuje 

příležitosti a pozitivní trendy [38]. 

Z používání dashboardu vyplývá velké množství výhod pro management podniku. Níže 

jsou uvedeny některé z nich [38], [41], [42], [43]:  

- Větší přehled o podnikové výkonnosti a faktorech (negativních i pozitivních), které 

ovlivňují podnikání. 

- Zvýšení rychlosti tvorby plánu a výhledu na příští období a zároveň zvýšení jejich 

přesnosti. 

- Rychlé vysvětlení jednorázových nebo neočekávaných okolností, které ovlivňují 

hospodářský výsledek. 

- Zvýšení efektivity nově prováděných rozhodnutí. 

- Jednoduché zjištění, zda dochází k naplnění strategie. Dashboard zároveň představuje 

základní zdroj informací při tvorbě nové strategie. 

- Větší efektivitu při analyzování podniku, zejména za pomoci vizualizace 

nejdůležitějších ukazatelů. 
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- Jedná se o systém včasného varování (odkrývá a navrhuje, jak nejefektivněji odstranit 

potenciální rizika). 

- Úspora času vyplývající z poskytování informací na jednom místě. 

- Snížení počtu samostatných reportů. 

- Zvýšení výkonnosti všech zaměstnanců. 

 Základem pro vytvoření funkčního dashboardu je nalezení přiměřeného počtu 

ukazatelů, které budou dostačující pro řízení podniku. Vhodný dashboard obvykle obsahuje 

okolo 15 ukazatelů. Toto množství musí být upravováno podle toho, zda se jedná o report pro 

liniový management (více ukazatelů), nebo pro nejvyšší management (méně ukazatelů). 

Z tohoto důvodu je vhodné vytvořit systém různých dashboardů v závislosti na pozici jeho 

uživatele. Je nutné si uvědomit, že i systém deseti ukazatelů může být matoucí a nepoužitelný 

pro management firmy, pokud neexistuje spojitost s celkovou výkonností firmy a její strategií 

[39].  

Navzdory rozšířenému výskytu dashboardu v podnikatelské praxi může být jeho návrh 

a implementace složitým procesem. Velmi často dochází k situaci, kdy nedojde k naplnění jeho 

podstaty. Nejpodstatnějšími problémy jsou nepropojení informací v reportu s podnikovými cíli, 

nerealistické nebo špatně definované cíle a organizační záležitosti ovlivňující návrh a 

implementaci. Proto je vhodné řídit se níže uvedenými základními kroky [40], [41], [44]: 

1. Pochopení podnikových cílů. Toto porozumění je nutné pro spojení podnikových cílů 

s taktickými kroky nutnými pro naplnění strategie. Zaměření na předmět podnikání 

(podnikovou strategii) umožní definovat vhodné ukazatele. 

2. Definování požadavků uživatelů. Porozumění požadavků uživatelů je zásadní pro 

vytvoření úspěšného systému. Ne všechny ukazatele (KPI) jsou důležité pro všechny 

uživatele dashboardu, případně mohou mít některé ukazatele charakter důvěrné 

informace. Pochopení samotných uživatelů (informací, které používají, jak je používají, 

jejich role v rámci podniku a jejich potřeb pro rozhodování) zajistí, že dashboard bude 

nepostradatelným nástrojem. Velmi často se stává, že dashboard zahrnuje všechny 

možné ukazatele, místo těch nejdůležitějších. Skutečná hodnota dashboardu pochází ze 

schopnosti zvýraznit a zaměřit pozornost jen na skutečně důležité ukazatele.  

3. Návrh a vybudování optimálního řešení. Návrh dashboardu musí vycházet 

z požadavků uživatelů. Cílem je vytvořit takový návrh, který bude dávat co největší 

smysl koncovým uživatelům. Cílem je definovat umístění jednotlivých ukazatelů a 
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stanovit jak budou kategorizovány. Pomocí tabulek a grafů, které zahrnují podstatné 

ukazatele, se musí management rychle zorientovat a určit příčinné souvislosti. Zároveň 

musí být návrh jednoduše a rychle implementován. 

4. Měření, řízení a aktualizace. Po vytvoření dashboardu je nutné projít s uživateli 

všechny ukazatele a zjistit, zda jim rozumí a zda report naplňuje jejich potřeby. 

V průběhu času dochází ke změně v podnikovém prostředí. Proto je nezbytné dashboard 

upravovat v závislosti na těchto změnách tak, aby zůstal nepostradatelným nástrojem 

pro vrcholový management. 

Jak je uvedeno výše, úspěšný dashboard musí být vytvořen podle určitých pravidel. Při 

tvorbě dashboardu je také potřeba věnovat velkou pozornost vizuální stránce. Důležitou 

součástí je výběr grafů a způsob jejich prezentace. Při výběru špatných grafů nemůže dojít 

k naplnění podstaty dashboardu.  Použité grafy musí umožnit vedoucím zaměstnancům rychle 

se zorientovat v reportovaných veličinách a ušetřit jejich čas [45]. 

4.2. Ukazatele pro řízení podniku 

Informace o reálném ekonomickém dění jsou poskytovány ve formě hodnot 

proměnných veličin. Pro tyto veličiny se v ekonomických modelech používá pojem ukazatele, 

které jsou definovány jako zprostředkovaný obraz skutečnosti [45]. Podniky mohou být 

hodnoceny na základě jednoho ukazatele, který je syntézou dílčích indikátorů a jiných 

statistických dat. Může také dojít k použití souboru ukazatelů (například dashboard), který 

obsahuje klíčové indikátory, jež se ve své podstatě dotýkají tří oblastí – ekonomické, sociální a 

environmentální [46]. 

Podniky musí měřit svou výkonnost, pokud chtějí mít pod kontrolou své činnosti a 

dosahovat stanovených cílů. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit systém ukazatelů, které 

poskytnou co nejpřesnější pohled na firemní výkonnost. Systém ukazatelů musí být vytvořen 

tak, aby zajistil měření výkonnosti a zároveň poskytl informace o všech vazbách mezi 

jednotlivými kategoriemi ukazatelů [47]. 

Ukazatele pro měření výkonnosti mohou být rozděleny do těchto kategorií [8], [46], 

[47]: 
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- Tvrdé a měkké. Měřitelné ukazatele, s jejichž měřením nejsou velké problémy, jsou 

označovány jako tvrdé (může se jednat o snížení počtu reklamací apod.). Lze je rozdělit 

na kvantitativní, měřitelné nějakou kardinální stupnicí a kvalitativní, tedy měřitelné 

ordinální stupnicí. Pokud nemůžeme nějaký faktor změřit, tak ho nemůžeme řídit. 

Nejobtížnější je měření tzv. měkkých ukazatelů, kde se jedná například o inovace, 

firemní kulturu apod. Pokud není možné přímo zachytit změnu měkkých ukazatelů, 

musí se použít tvrdý ukazatel, jehož změna reflektuje změnu měkkého ukazatele, jedná 

se tedy o jeho zástupný ukazatel. 

- Finanční a nefinanční. Měření výkonnosti podniků je tradičně prováděno na základě 

finančních ukazatelů. Důvodem je, že udržení ziskovosti je základní hybnou silou pro 

podnikání a finanční ukazatele (výnosy, náklady, zisk) jsou snadno měřitelné. 

V současné době se v praxi i odborné literatuře pozornost zaměřuje na faktory (příčiny), 

které ovlivňují finanční ukazatele. Jedná se například o klíčové faktory, které ovlivňují 

prodej, náklady a zisk. Dříve opomíjené faktory jako jsou spokojenost zákazníků, 

kvalita pracovního života, využití zdrojů apod. se stávají podstatnými a důležitými pro 

měření a řízení finanční výkonnosti podniků. 

- Absolutní a relativní. Relativní (poměrové) ukazatele mají větší vypovídací hodnotu 

než ukazatele v absolutní formě. Porovnání jednoho aspektu podnikové činnosti 

s druhým pomáhá vyjádřit výkonnost v celkovém kontextu. Například počet reklamací 

přepočtených na jednoho zákazníka má větší vypovídací schopnost než jen počet 

reklamací. 

Je nutné si uvědomit, že většinu finančních absolutních i poměrových ukazatelů lze 

vyčíslit až po skončení účetního období a mají proto historický charakter (jsou zpožděnými 

ukazateli). Orientace na ně vede k soustředění na krátkodobé cíle a opomíjí cíle dlouhodobé.  

Problém je rovněž propojení se strategií podniku. Pokud jsou použity k vyjádření cílů, které 

většinou vycházející z rentability vlastního kapitálu a čistého zisku, existuje nebezpečí jejich 

přikrášlování managementem. Finanční ukazatele zobrazují pouze důsledky, nikoli příčiny 

negativních jevů (například nevysvětlí, že stagnující tržby jsou důsledkem zastaralých výrobků) 

a některé aspekty činnosti podniku nepostihují téměř vůbec (intelektuální kapitál). Uvedené 

nedostatky finančních ukazatelů by měly být eliminovány zavedením nefinančních ukazatelů, 

jejich plnění má sloužit jako důkaz toho, že byly splněny i další aspekty výkonnosti, které vedou 

k dlouhodobé prosperitě. Nefinanční ukazatele mají ovšem i své nevýhody [46]: 
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- Investice do informačního systému, který musí čerpat údaje z různých databází. 

- Hodnocení ukazatelů vyžaduje čas hodnocených i hodnotících pracovníků. 

- Ukazatele jsou vyjadřovány v různých jednotkách, pro nefinanční ukazatele neexistuje 

společný jmenovatel. 

- Nefinanční ukazatele musí mít příčinnou vazbu na cíle společností, které jsou vyjádřeny 

ve finančních ukazatelích. Tato vazba není velmi často správně vyjádřena a dochází 

k zaměření na nesprávné cíle. 

- Problém se statistickou spolehlivostí ukazatelů, zda opravdu měří vliv na cíl, ke kterému 

mají vést. 

- Nejasné určení zodpovědnosti za nefinanční ukazatele [48]. 

Výběr těch nejpodstatnějších ukazatelů pro měření a řízení podnikové výkonnosti musí 

být uzpůsoben podle charakteru podniku, konkurenčního prostředí a podnikové strategie [47]. 

Základním výchozím krokem pro jakékoliv analýzy je kvalita informací. Získávání podstatných 

informací, které jsou správné a včas, je zásadní pro správné fungování reportingu a controllingu. 

Pro měření a řízení výkonnosti podniku je důležité [46], [49]: 

-  jednoznačně definovat podnikové cíle,  

- identifikovat hlavní faktory ovlivňující výkonost (cíle) podniku, 

- přetvořit tyto faktory do měřitelných ukazatelů, 

- navrhnout vhodný systém pro porovnávání aktuálních výsledků s plánovanými,  

- měřit stanovené ukazatele, 

- využít ukazatele při plánování. 

Jedním z hlavních problémů při tvorbě dashboardu je nalezení těch nejvhodnějších 

ukazatelů, které mají být zobrazeny. Vzhledem k tomu, že dochází k výběru deseti až dvaceti 

ukazatelů z obrovského množství možností (řádově stovky ukazatelů), které musí splňovat 

určitá kritéria, je vhodné tento výběr provést na základě aplikace metod pro vícekriteriální 

rozhodování.  
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5. METODICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

5.1. Použité vědecké přístupy 

Vědecká a výzkumná činnost jsou badatelské činnosti, které hledají nové poznatky nebo 

nové souvislosti, nebo upřesňují, popřípadě opravují stávající znalosti. Jedná se o 

koncentrované uplatnění lidské schopnosti poznávat okolní svět na základě svého logického 

myšlení a představivosti, schopnosti sledovat a vytvářet souvislosti mezi jevy a jejich vztahy 

[50]. 

Základní schéma tvůrčí práce může být definováno pomocí čtyř základních etap 

(formulace úkolu, zjištění současného stavu poznání, hledání řešení a jejich ověření, výsledek 

poznání). Přitom musí být použito metod vědecké práce (teoretické, experimentální, simulační, 

kombinované). Volba metody závisí na charakteru řešeného problému, přičemž ideální jsou 

kombinované metody (např. teoretická + simulační + experimentální) [50]. 

Metody vědecké práce mohou být rozděleny na metody empirické a metody logické. 

Metody empirické, jsou založeny na obrazu reality. Za jejich pomocí je možné zjistit konkrétní 

jedinečné vlastnosti určitého subjektu nebo jevu v realitě. Jedná se zejména o [50]: 

- pozorování, 

- měření, 

- experimentování. 

Metody logické zahrnují množinu metod využívajících principy logiky a logického 

myšlení. Patří k nim trojice „párových metod“ [50]: 

- abstrakce – konkretizace 

- analýza – syntéza, 

- indukce – dedukce. 

Vzhledem k tématu disertační práce došlo k použití obou metod vědecké práce. 

Z logických metod se jedná zejména o analýzu, kdy dochází k rozkladu celku na jednotlivé 

části. Tato metoda umožní detailně analyzovat jednotlivé oblasti controllingu. Následně došlo 

k porovnání zjištěných údajů s informacemi obsaženými v odborné literatuře. Zformulovaná 
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doporučení jsou následně ověřena v praxi průmyslových podniků. Došlo tedy k využití 

kombinované metody vědecké práce. 

V rámci disertační práce je také použit deskriptivní přístup. Ten je založen na 

empirickém rozboru již existujících a uskutečněných systémů a ukazuje, jak to ve skutečnosti 

je. Metodou je empirický výzkum, který umožňuje zjistit konkrétní jedinečné vlastnosti 

určitého jevu v realitě [50]. Jednalo se zejména o dotazníkové šetření.  

Při vypracování disertační práce byly použity tyto techniky sběru dat [51]: 

- Dotazník – respondenti písemně odpovídají na otázky v tištěném formuláři. V rámci 

dotazníkového šetření byly použity uzavřené otázky (poskytují předem formulované 

možnosti odpovědi), otevřené otázky (respondent odpovídá podle svého uvážení) a také 

polootevřené otázky (poskytují možné odpovědi, ale zároveň je možné doplnit vlastní 

variantu). Pro hodnocení úrovně sledovaných proměnných veličin byly použity tzv. 

ordinární proměnné. U těchto proměnných mohou být jejich kategorie seřazeny do 

určité hierarchie. Toto seřazení potom umožňuje určit, která kategorie je významnější.  

- Analýza dokumentů – jednalo se zejména o zhodnocení podobných průzkumů 

provedených v minulých letech a rešerši odborné literatury. 

- Strukturovaný rozhovor (interview) -  vyžadované informace jsou získávány v přímé 

interakci s respondentem. Rozhovor může být prováděn „face-to-face“, nebo přes určité 

komunikační medium (telefon, mail apod.) 

Disertační práce se dotýká různých vědních oborů. Jedná se zejména o řízení nákladů, 

marketing, řízení lidských zdrojů, řízení rizik, statistiku, psychologii apod. Tento široký záběr 

vědních disciplín vyplývá zejména z důvodu, že management se při své práci nemůže spoléhat 

jen na závěry jedné disciplíny. Manažer při své práci musí využívat různé vědní disciplíny ve 

vyváženém kontextu a v závislosti na neustále se měnícím prostředí, ve kterém se jeho podnik 

nachází [51]. 

Praktická část práce je řešena formou pilotní aplikace návrhu finančního reportu, který 

bude splňovat požadavky účinného analyticko-informačního výkazu. Bude tedy obsahovat 

všechny důležité informace pro řízení podniku. Pilotní aplikace se používají pro testování a 

ověřování navržených koncepcí řešení na vybraném vzorku [51]. 
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5.2. Vícekriteriální metody rozhodování 

V reálném světě velmi často nastává situace, kdy k naplnění cíle vede více možností a 

je nutno na základě jednoho nebo několika kritérií rozhodnout o volbě nejvhodnější varianty. 

Každý člověk je konfrontován s těmito rozhodovacími problémy několikrát denně, v běžném 

životě je ale většinou řeší pouze na základě intuice. Existuje však řada sofistikovanějších metod 

řešení vícekriteriálních rozhodovacích problémů. 

Ve většině reálných rozhodovacích situací dochází k rozhodování podle více kritérií. 

Zahrnutí této skutečnosti do modelu znamená přiblížení se realitě a daleko větší naději na 

implementaci nalezeného rozhodnutí, ale zároveň to přináší určitou komplikaci pro zahrnutí 

všech informací do modelu a nalezení kompromisního rozhodnutí, které by odráželo vliv všech 

rozhodovacích kritérií. Vícekriteriální rozhodovací problémy jsou popsány množinou variant, 

množinou hodnoticích kritérií a řadou vazeb mezi kritérii a variantami. Rozhodovatel zadává 

základní informace o variantách a kritériích, které umožní formulovat vícekriteriální model. 

Jeho součástí však musí být možnost vstupu dodatečné informace, kterou rozhodovatel 

nedokázal explicitně vyjádřit, a proto není zahrnuta v základním modelu. Touto dodatečnou 

informací často bývá informace o subjektivních preferencích rozhodovatele na množině kritérií 

[52]. 

Účelem (cílem) aplikace úloh vícekriteriálního rozhodování je [53]: 

- nalezení nejlepší (optimální) varianty, 

- uspořádání variant od nejlepší po nejhorší, 

- uspořádání variant do hierarchických shluků, 

- rozdělení variant na dvě skupiny, na akceptovatelné a neakceptovatelné, 

- stanovení množin efektivních (nedominovaných, paretovských) variant anebo 

vyloučení neefektivní varianty. 

Při řešení tohoto typu úloh se zpravidla musí znát upravená (normalizovaná) kriteriální 

matice (2) hodnocení variant X, kde xij je hodnota j-tého kritéria pro i-tou variantu, vektor vah 

w, kde wj je normalizovaná váha j-tého kritéria [53]. 

𝐗 = [

𝑥11 𝑥1𝑛

𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑚1 𝑥𝑚𝑛

], w= [

𝑤1

𝑤𝑗

𝑤𝑚

]    (2) 
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Podle způsobu konstrukce souhrnného hodnocení se rozlišují tyto koncepce kardiálních 

kritérií [53]: 

- kritérium váženého součtu (aritmetický průměr), 

- kritérium váženého součinu (geometrický průměr), 

- kompromisní kritérium (cílové programování na bázi minimální vzdálenosti), 

- souhrnná fuzzy preferenční relace. 

Hodnota kritéria váženého součtu Ui, se vypočte podle vzorce (3) [53]. 

𝑈𝑖 =
∑ 𝑥𝑖𝑗×𝑣𝑗𝑗

∑ 𝑣𝑗𝑗
        (3) 

Hodnota kompromisního kritéria Ui, se vypočte podle vzorce (4), kde 𝑑𝑖𝑗
−  a 𝑑𝑖𝑗

+  

představují vzdálenost od nejmenší hodnoty [53]. 

𝑈𝑖 =

∑
𝑑𝑖𝑗

−

𝑑𝑖𝑗
− +𝑑𝑖𝑗

+ ×𝑣𝑗𝑗

∑ 𝑣𝑗𝑗
     (4) 

Většina metod vícekriteriálního rozhodování vyžaduje odlišení jednotlivých kritérií 

z hlediska jejich významnosti. Jednou z možností je číselné vyjádření této významnosti pomoci 

tzv. vah (čím je kritérium významnější, tím je jeho váha větší). Váhu kritéria 𝐾𝑗 se značí 𝑣𝑗 ,  

j=1,2,…,n, kde n je počet všech uvažovaných kritérií, i=1,2,...,m, kde m je počet variant. Aby 

váhy kritérií, stanovené různými metodami, popř. různými experty, byly srovnatelné, vyjadřují 

se v normalizovaných hodnotách 𝑤𝑗, které se vypočítají podle vztahu (5). Normalizované váhy 

představují nezáporná čísla, jejichž součet se rovná jedné. Mezi základní metody stanovení vah 

kritérií patří metoda pořadí, fullerova metoda, bodovací metoda, metoda kvantitativního 

párového porovnávání a metoda postupného rozvrhu vah [52], [53]. 

𝑤𝑗 =
𝑣𝑗

∑ 𝑣𝑘
𝑛
𝑘=1

, 𝑗 = 1,2, … . . , 𝑛     (5) 

Cílem metod vícekriteriálního hodnocení variant je stanovení pořadí výhodnosti 

jednotlivých variant z hlediska zvolených kritérií, přičemž varianta s nejlepším umístěním 

představuje nejlepší kompromisní variantu. Metody pro výběr kompromisní varianty mezi 

nedominovanými variantami se liší přístupem k pojmu kompromisní varianta, náročností a 
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použitelností pro různé typy vícekriteriálních úloh. Výsledky získané různými metodami mají 

tedy subjektivní charakter a mohou se navzájem lišit [52]. 

Metody je možné rozdělit podle toho, jaký typ informace vyžadují [52]: 

1. Metody vyžadující znalost aspirační úrovně kriteriálních hodnot. Informace o 

důležitosti kritérií je vyjádřena aspirační úrovní kritérií. Porovnávají se kriteriální 

hodnoty všech variant s aspiračními úrovněmi všech kritérií. Obvykle se rozdělí skupina 

variant na dvě skupiny. Varianty, které mají horší kriteriální hodnoty, než je nastavená 

aspirační úroveň (neakceptovatelné, neefektivní), a varianty které mají lepší nebo stejné 

kriteriální hodnoty, než je aspirační úroveň (akceptovatelné, efektivní). Při dostatečném 

zpřísnění aspiračních úrovní může v množině akceptovatelných variant zůstat varianta 

jediná, která je označena jako kompromisní. Do této skupiny patří například: 

- konjunktivní metoda, 

- disjunktivní metoda, 

- metoda PRIAM. 

2. Metody vyžadující ordinální informace o variantách podle každého kritéria. Jedná se 

například o: 

- metodu pořadí, 

- lexikografickou metodu, 

- permutační metodu, 

- metodu ORESTE. 

3. Metody vyžadující kardinální informace o variantách podle každého kritéria. Tato 

skupina metod se dále rozděluje na dílčí podskupiny podle principu, na kterém jsou 

hodnocení založena. Existují tyto základní přístupy: 

- Maximalizace užitku – metoda váženého součtu, metoda bazické varianty, 

metoda AHP/ANP, metoda bodovací. 

- Minimalizace vzdálenosti od ideální varianty, popř. maximalizace 

vzdálenosti od bazální varianty – metoda TOPSIS. 

- Preferenční relace – metoda ELECTRE, PROMETHEE. 

- Metody založené na mezní míře substituce – metoda postupné substituce. 

 

5.3. Analytický hierarchický proces 
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AHP (analytický hierarchický proces) je jednoduchou a účinnou metodou pro stanovení 

priorit v hierarchických vícekriteriálních systémech. Při modelování preferencí vychází 

z posloupnosti párových srovnání vhodně stanovených částí systémů. Hierarchická struktura je 

vždy lineární a může obsahovat libovolný počet úrovní a prvků. Mezi prvky po sobě 

následujících úrovní existují určité vazby a vztahy, které lze numericky vyjádřit [52]. 

5.3.1. Postup při aplikaci metody AHP 

Podstatou aplikace metody AHP je vytvoření rozhodovací struktury a následné 

ohodnocení důležitosti jednotlivých vazeb mezi provázanými prvky. Metoda AHP je v rámci 

práce použita pro předvýběr ukazatelů. Doporučený postup je následující [52], [54], [55]: 

1. Základním krokem je specifikace cíle rozhodování včetně definování kritérii 

(subkritérií) pro rozhodování a možných alternativ. Uspořádání prvků do klastrů a 

určení vazeb mezi prvky. Příklad obecné hierarchie je uveden na obrázku 8. 

 

Obr. 8 AHP model – hierarchická struktura 

2. Sestrojení matic pro párové porovnání, kdy je každý prvek vyšší úrovně použit 

k porovnání prvků v úrovni těsně pod ním. Saaty (autor metody) navrhl k porovnání 

prvků bodové hodnocení uvedené v tabulce 3.  Dojde tedy k vytvoření čtvercové matice 

A (o rozměru NxN), kde aij bude označovat významnost prvku i ve vztahu k prvku j. 

Tab. 3 Měřítko podle Saatyho [54] 

. .

. .

. .

Cíl

Kritéria

Ukazatele Ukazatele

Kritéria

Ukazatele Ukazatele

Kritéria

Ukazatele Ukazatele

Varianty Varianty
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Bodové ohodnocení Významnost 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé 

5 První kritérium je silně významnější než druhé 

7 První kritérium je velmi silně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

2,3,4,5,6,8 Prostřední hodnoty, které mohou být použity pro 
přesnější vyjádření závislostí 

 

V matici A se bude nacházet hodnota aij=1, jestliže i=j, při porovnání prvku se 

sebou samým musí být vždy výsledná hodnota 1. To znamená, že hlavní diagonála 

matice párového porovnání je vždy tvořena hodnotou 1. Zároveň aij =1/aji, to 

znamená, že je-li prvek i silně významnější než prvek j, potom bude hodnota aij = 

5 a hodnota aji = 1/5. 

3. Váhy jednotlivých kritérií jsou stanovovány na základě výpočtu normalizovaného 

geometrického průměru řádků matice A. 

𝑤𝑖 =
[∏ 𝑎𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1 ]

1
𝑁

∑ [∏ 𝑎𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1 ]

1
𝑁𝑁

𝑖=1

         (6) 

4. Ověření konzistence každé matice párového porovnání je realizováno výpočtem 

koeficientů konzistence (7). Matice párových porovnání se považuje za konzistentní, 

pokud CR ≤ 0,1. 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
          (7) 

RI se nazývá náhodný index konzistence a závisí na N (viz. Tab. 4). 

Tab. 4 Hodnoty pro náhodný index konzistence [54] 

 

 

Index konzistence se stanoví podle vzorce (8), charakteristické číslo matice 𝜆𝑚𝑎𝑥 

se stanoví podle vztahu (9).  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49
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𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑁

𝑁−1
         (8) 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑁
∑

(𝐴×𝑤)𝑖

𝑤𝑖

𝑁
𝑖=1        (9) 

Kde:  A – matice párových porovnání 

 w – vektor normalizovaných vah 

 (𝐴 × 𝑤)𝑖 i-tý prvek vektoru Aw 

 wi – normalizovaná váha i-tého prvku 

5. Výpočet globální váhy všech prvků. Váhy jednotlivých matic získané z párového 

porovnání jsou váhami lokálními. Globální váhy, které zaručují na každé úrovni součet 

vah roven jedné, se stanoví podle vzorce 10. 

𝑔𝑤𝑖𝑗 = 𝑤𝑖 × 𝑤𝑖𝑗         (10) 

𝑔𝑤𝑖𝑗 – globální váha j-tého prvku i-té skupiny 

𝑤𝑖 – lokální váha i-té skupiny 

𝑤𝑖𝑗 – lokální váha j-tého prvku i-té skupiny 

5.4. Analytický síťový proces 

Rozhodovací proces při návrhu uceleného reportu a výběru jednotlivých ukazatelů je 

ovlivněn mnoha vzájemnými vazbami, které se navzájem ovlivňují.  Z tohoto důvodu je vhodné 

pro nalezení optimální varianty použít metodu vícekriteriálního rozhodování, která to 

umožňuje. V disertační práci je pro výběr ukazatelů použita metoda ANP (analytický síťový 

proces). Zdůvodnění výběru metody ANP je provedeno níže. 

Některé rozhodovací problémy nemohou být strukturovány hierarchicky, protože 

obsahují interakci a závislost prvků z vyšší hierarchické pozice na prvcích z nižších pozic. 

Metoda ANP (Analytic Network Process) je síťovým zobecněním metody AHP (Analytic 

Hierarchy Process). ANP je metoda, která umožňuje zahrnout do systému všechny zásadní 
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vzájemné závislosti a zpětné vazby (viz Obr. 9). Řešený problém tedy nemusí být hierarchicky 

uspořádán a umožňuje různé typy závislostí (především závislosti vyšších částí na nižších – 

důležitost variant je pak určena důležitostí kritérií) [54]. Metoda ANP se nesnaží omezit 

vícekriteriální rozhodovací problém na vysoce technický model, který je nepřirozený a umělý. 

Jedná se o formalizaci toho, jak lidé obvykle přemýšlí a pomáhá nalézt správná řešení při 

rostoucí složitosti problémů a různorodosti faktorů [56]. 

 

Obr. 9 ANP model – síťová struktura [56] 

Zahrnutí vzájemných vazeb mezi prvky posouvá metodu ANP za hranice lineární 

závislosti. Díky tomu se metoda ANP přibližuje mnohem více realitě než ostatní metody pro 

vícekriteriální rozhodování. Mezi další výhody analytického síťového procesu lze zařadit [57]: 

- V porovnání s ostatními vícekriteriálními metodami se nejedná o výrazně složitější 

metodu. 

- Do rozhodování mohou být zahrnuta jak kvantitativní, tak kvalitativní kritéria. 

- Dekompoziční přístup vede k prokazatelnému snížení chybovosti rozhodnutí. 

- Metoda může být použita při hledání shody mezi více účastníky rozhodovacího procesu. 

Strukturu modelu ANP je možné definovat za pomocí klastrů a jejich vzájemných 

závislostí (viz. Obr. 10). Klastry seskupují prvky, které mají společné atributy. Zároveň 

minimálně jeden prvek klastru je spojen s nějakým prvkem jiného klastru (vnější závislost) 

Cíl

Kritéria

Alternativy
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nebo s prvkem ve stejném klastru (vnitřní závislost). Klastry mohou představovat možné 

alternativy, kritéria hodnocení, zdroje potřebné pro realizaci úkolů atd. Model ANP může mít 

několik úrovní, jednotlivé prvky klastrů mohou být například klastry další úrovně [58]. 

 

Obr. 10 Klastry v síťovém modelu [58] 

Analytický síťový proces je vhodný způsob jak řešit komplexní rozhodovací problémy, 

které obsahují vzájemné závislosti a zpětné vazby. Tato metoda byla aplikována na stovkách 

problémů jak v teoretické tak praktické rovině a byla prokázána její účelnost a schopnost řešit 

složité rozhodovací problémy [58]. Podle studie [59], která zmapovala oblasti, v kterých 

dochází k použití metod AHP/ANP se dá v budoucnu očekávat nárůst využívání metody ANP.  

Bylo zjištěno, že metoda ANP je v průmyslovém odvětví využívána například pro [59], [60]: 

- nalezení nejvhodnějšího umístění výrobních prostor,  

- hodnocení a výběr výrobních systémů,  

- nalezení vazeb mezi faktory při tvorbě SWOT analýzy,  

- výběr nejvhodnějších dodavatelů,  

- vytvoření modelu pro hodnocení výkonnosti, 

- výběr nejvhodnější logistické strategie, 

- výběr vývojových projektů, 

- výběr produktového mixu. 

5.4.1. Postup při aplikaci metody ANP 
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Podstatou při použití metody ANP je vytvoření rozhodovací struktury a následné 

ohodnocení důležitosti jednotlivých vazeb mezi propojenými prvky. Toto ohodnocení je 

představováno váhami.  Postup při aplikaci metody ANP je z velké části shodný s postupem 

AHP.  Kroky 1 až 4 uvedené v kapitole 5.3.1. jsou totožné. Rozdíl spočívá v zohlednění 

vzájemné závislosti mezi prvky stejné hierarchické rovině. Globální váhy se spočítají pomocí 

tzv. supermatice. Tento postup má tři kroky [54], [61], [62], [63]: 

I. Sestrojení výchozí supermatice W. Obecná supermatice je znázorněna 

na obrázku 11, kde jednotlivá kritéria (K1,..,KN) obsahují měřitelné ukazatele 

(U1,1,..,UN,N). Ve sloupcích jsou potom zadány lokální váhy wi,j. 

II. Výchozí supermatice je transformována na váženou supermatici �̅�∞ tak, 

aby součty sloupců byly rovny jedné.  

III. Výpočet limitní (finální) supermatice �̅�∞. Ta může být spočítána v případě 

necyklické vážené matice podle vzorce (11). Následně lze v prvním sloupci 

finální supermatice nalézt globální váhy všech kritérií a měřitelných 

ukazatelů. 

�̅�∞ = lim
𝑘→∞

�̅�𝐤        (11) 

Kde: �̅�∞ - limitní (finální supermatice) 

 �̅�𝐤 – vážená supermatice bez existence cyklu umocněná k-krát 
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Obr. 11 Supermatice [64] 
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6. PRŮZKUMY V OBLASTI CONTROLLINGU A REPORTINGU 

6.1. Cizí provedené průzkumy 

V této kapitole budou popsány průzkumy provedené na témata, která mají spojitost se 

zaměřením této disertační práce. Průzkumy byly provedeny zejména v Rakousku, Spolkové 

republice Německo a České republice. Průzkumy byly zaměřeny na využití controllingu nebo 

na měření a řízení výkonnosti podniků. 

Průzkum v německé jazykové oblasti byl proveden před 20 lety. Jedná se o starší 

průzkum, který je zde uveden zejména pro srovnání s novějšími průzkumy. Cílem je ukázat, 

zda opravdu došlo k vývoji controllingu. Ostatní průzkumy byly provedeny mezi lety 2007 a 

2012, proto mají velkou vypovídací schopnost o současném postavení controllingu v podnikové 

praxi. 

6.1.1. Průzkumy v německé jazykové oblasti  

Níže uvedené empirické výsledky byly zjištěny zejména v letech 1992 a1993, kdy 

Rakouský Controlling – Institut provedl výzkumný projekt, jehož cílem bylo analyzovat stav 

vývoje controllingu v rakouských podnicích. Šetření bylo provedeno pomocí osobních 

pohovorů, písemných dotazníků, analýz obsahu a případových studií [1]. Vzhledem k tomu, že 

se controlling neustále vyvíjí, tak se může toto šetření provedené před dvaceti lety zdát jako 

zastaralé. Tento průzkum je zde zmíněn zejména pro ilustraci vývoje controllingu v čase a pro 

porovnání se současnými průzkumy. 

 Dotazníku se zúčastnilo 905 podniků. Jednalo se o podniky s minimálním obratem 70 

milionů rakouských šilinků (182 milionu Kč podle kurzu platného v roce 1992). Dalším 

kritériem bylo minimálně sto zaměstnanců nebo kapitál minimálně ve výši 15 milionu 

rakouských šilinků (39 milionu Kč). Struktura firem podle předmětu podnikání není 

v průzkumu zmiňována [1]. 

V oblasti zkoumání cílů controllingu bylo definováno a analyzováno osm cílů 

controllingu [1]: 

1. Zajištění plánování – jedná se o systematické hledání a tvorbu cílů a vývoj strategií. Pod 

tento cíl spadá také zajištění organizačních podmínek pro plánování. 
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2. Zajištění kontroly – jedná se zejména o srovnání plánu se skutečností a porovnání mezi 

jednotlivými obdobími.  

3. Integrace plánování a kontroly – jedná se o sladění systému kontroly a plánování jak 

z pohledu organizačního, tak časového. 

4. Zajištění řízení – poskytování informací nutných pro rozhodování vedoucích 

pracovníků. 

5. Zajištění informační kongruence (shody) – jedná se o systematické získávání a 

předávání požadovaných informací. Zajištění optimálního toku informací mezi 

jednotlivými podnikovými útvary. 

6. Zajištění harmonizace – sladění veškerých existujících plánovacích, kontrolních a 

informačních systémů a procesů.  

7. Zajištění kvality rozhodování – včasné rozpoznání odchylky od plánovaných hodnot. 

Zvýšení kvality poskytovaných informací nutných pro rozhodování.  

8. Zajištění flexibility – schopnost přizpůsobit se měnícím se vnějším podmínkám. 

 Z dotazování na významné cíle controllingu v podniku vyplynulo, že mezi 

nejdůležitější výše uvedené cíle patří (viz Obr. 12) zajištění kontroly, zajištění řízení, 

harmonizace a kvality rozhodování. Žádný z cílů nevykazuje index blížící se 0 %. Tato hodnota 

by znamenala, že vyskytující se dimenze není cílem controllingu. Všechny tyto cíle, 

diskutované v teoretické rovině mají tedy praktický význam [1]. 

 

Obr. 12 Ohodnocení významu jednotlivých cílů controllingu [1] 
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V oblasti průzkumu zaměřené na organizaci controllingu v podnikové praxi bylo 

zjištěno, že 52,9 % podniků má k dispozici vlastní oddělení controllingu. V 18 % byly úlohy 

controlingu přiřazeny oddělením s podobným označením (podniková ekonomika, organizace 

atd.), v tomto kontextu plní daná oddělení tedy i jiné než controllingové úlohy. Controlling jako 

samostatné oddělení nebyl zaveden v 29,1 % dotazovaných podniků. V těchto podnicích plní 

controllingové úkoly zejména podnikové vedení [1]. 

Podle hierarchického postavení bylo zjištěno, že vedoucí controllingového oddělení 

(případně vedoucí oddělení zodpovědného za controlling) se v 24 % nalézá v první rovině, v 63 

% ve druhé rovině a ve 13 % ve třetí rovině řízení [1]. 

Dále bylo zjištěno, že controlling pomocí externích pracovníků má pouze malý význam. 

64 % dotazovaných podniků udává, že nepředávají žádné úlohy controllingu externím 

nositelům úloh. Pouze 29 % využívá externího controllingu a při tom se obrací na odborné 

svazy nebo podnikové poradce. Protože se jedná o nejmenší podniky, dá se předpokládat, že 

při snižující se velikosti podniku přibývá míra externího controllingu [1]. 

Z provedeného průzkumu také vyplynulo, že controllingové oddělení plní nejčastěji tyto 

úlohy [1]: 

- Největší rozšíření (92 %), má úloha kontroly rozpočtu, tedy provádění porovnání plánu 

a skutečnosti. 

- Rozšířením mezi 70 % a 80 % disponují klasické operativní úlohy controllingu, jako 

jsou provádění analýz odchylek, reporting, kalkulace nákladů, tvorba rozpočtu a vývoj 

systému. 

- Zdokonalováním systému controllingu se zabývalo 78 % dotazovaných podniků. Z toho 

vyplývá, že vývoj controllingu v podnikové praxi není v žádném případě ukončen. 

- Spolupráce na plánování strategie byla zjištěna u 66 % zkoumaných podniků. Tato výše 

může být vysvětlena tím, že v 29 % případů se controlling počítá do agendy 

podnikového řízení. 

V tomto průzkumu byla také zjišťována intenzita plnění jednotlivých úloh controllingu. 

Šlo o zjištění, jak veliký je praktický význam jednotlivých úloh. Došlo ke zjištění, že 

nejdůležitějšími úkoly jsou kontrola rozpočtu (včetně porovnání plán skutečnost), kalkulace 

nákladů, reporting, tvorba rozpočtu a analýza odchylek a jejich příčin.  
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Většina podniků (58 %) neměla vybudovaný pevný systém analýzy podnikového okolí 

(konkurence, zákazníci, dodavatelé, makroekonomické ukazatele atd.). Obstarávání strategicky 

významných informací probíhalo nesystematicky a příležitostně, podle aktuální potřeby. 

Nejčastěji se tímto způsobem provádějí analýzy okolí v oblasti aktuálních a potenciálních 

zákazníků. Systém analýzy konkurence byl vybudován u 72 % dotazovaných podniků [1]. 

Celkem 86 % dotazovaných podniků disponuje standardizovaným reportingem, který 

převážně vytváří standardní výkazy a výkazy o odchylkách. Výrazně méně se používají 

soustavy standardizovaných dotazů, mimořádné zprávy a zprávy podle potřeby a soustavy 

umožňující volné dotazy. Formalizace reportingu není ještě úplně dokonalá. Pouze okolo 55 % 

podniků, které disponují reportingem, pracuje pomocí dokumentovaných reportingových 

směrnic [1]. 

Z obrázku 13 (nejmenší význam má hodnotu 1, největší význam má hodnotu 6) vyplývá, 

že porovnání plán-skutečnost, očekávané hodnoty, komentáře, respektive návrhy opatření, jsou 

nejdůležitějšími prvky reportingu. Strategicky významným informacím jako pevné součásti 

reportingu je zpravidla předkládán nižší význam [1].   

 

Obr. 13 Intenzita plnění jednotlivých úloh controllingu [1] 

Obecně bylo zjištěno, že  reporting je vyhotoven mezi jedním týdnem a jedním měsícem 

(od ukončení účetního období). Většina podniků čeká na výkaz z controllingu měsíc. Standardní 
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reporting je značně rozšířen, avšak kvalita zjištěných reportingových systémů a výsledky 

reportingových metod ukazují, že existuje ještě značná rezerva v rozvoji [1]. 

Provedený průzkum ukázal, že hospodářská praxe potřebuje ještě značný rozvoj 

controllingu [1].  

6.1.2. Průzkum zaměřený na controllingové procesy 

Rakouský Controller-Institut provádí od roku 2007 každoročně pravidelný průzkum 

controllingových procesů v rakouských a českých společnostech. Vedle otázek ke klíčovým 

controllingovým procesům se v roce 2009 zaměřil také na úlohu controllingu v období krize. 

Finanční krize, která se v současné době přeměnila na krizi dluhovou, vytváří velký tlak na 

efektivní řízení podniků. Controlling má nezastupitelnou a klíčovou úlohu při finančním řízení 

podniku, proto jsou neustále zvyšovány požadavky na efektivní fungování tohoto podnikového 

útvaru.  

V roce 2009 se průzkumu zúčastnilo celkem 144 podniků, tím bylo umožněno odborné 

posouzení controllingové praxe v Rakousku a České republice. Složení zkoumaných podniků 

podle odvětví vyplývá z níže uvedeného grafu (viz Obr. 14). Více než polovina podniků 

vykazovala tržby mezi 25 milióny a 250 milióny EUR. Výsledky lze tedy považovat za 

reprezentativní pro podnikovou sféru charakterizovanou středně velkými podniky [65].   

 

Obr. 14 Skladba zkoumaných podniků [65] 
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Z provedeného šetření vyplynulo, že plánování je většinou silně orientováno na svůj 

účinek na hospodářský výsledek. Plánový výkaz zisků a ztrát existuje ve všech podnicích, 

plánovou bilanci a plánové cash-flow sestavuje už jen přibližně 71 % podniků. Integrace 

plánování hospodářského výsledku, finančního a bilančního plánování tak stále ještě schází 

v každém třetím podniku. Je zde tedy zřejmá orientace podniků na zisk. Cash-flow je 

orientováno na tok reálných peněžních prostředků. Proto i podnik, který vykazuje zisk, se může 

dostat do finančních problémů. Z toho vyplývá nutnost plánovat nejen zisk, ale také cash-flow 

[65]. 

S dobou přípravy plánu není spokojeno 34 % podniků, a proto chtějí zkrátit čas pro jeho 

přípravu. Zkrácení doby pro přípravu plánu nechtějí dosáhnout zjednodušením plánování (jen 

8 % podniků je ochotno vzdát se aktuální úrovně detailizace), ale za pomocí optimalizace 

informačních technologií [65]. 

Podle zjištěných údajů patří propočet očekávání se svou mírou rozšíření 79 % ke 

standartním nástrojům v controllingu. Potřeba zlepšení přesnosti odhadu vývoje se projevuje 

už jen v některých odvětvích, např. u služeb (64 %) a obchodu (67 %). Stejně jako v minulosti 

dominuje jeho konvenční podoba, tedy tzv. pohled do budoucna, který směřuje ke konci roku. 

Rolující propočet očekávání orientující se na fixní období výhledu (jedná se například o výhled 

na 12 měsíců, který se neustále posunuje) je rozšířen v 18 % zkoumaných podniků. Dvě třetiny 

dotazovaných firem chápou tvorbu výhledu na další období jako plánovací aktivitu. Sestavení 

výhledu probíhá převážně čtvrtletně (50 %). To je chápáno jako minimální standard a pro 

mnoho podniků také dostačující stav. Měsíční tvorba výhledu je sestavována u 34 % 

dotazovaných podniků.  U měsíčného propočtu je potřeba posoudit poměr nákladů a užitku 

[65]. 

Největší rozšíření má měsíční reporting (94 %). Předložení zprávy probíhá v termínu 

přibližně konec měsíce + 10 pracovních dní. Předběžná zpráva, která je k dispozici výrazně 

dříve (konec měsíce + 3 dny) je sestavována v 72 % zkoumaných podniků. Posunutí data 

vyhotovení reportu blíže ke konci reportovaného období chce provést 26 % dotazovaných 

podniků. Při poskytování informací pro management má zásadní a aktivní úlohu controlling.  

Z toho vyplývá, že bylo v praxi dosaženo úlohy controllingu jako interního poradce 

managementu [65]. 
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Top management je informován prostřednictvím měsíční zprávy, která má v průměru 

rozsah 9 stran. Průzkum vykazuje u obsahu reportingu a u priorizace ukazatelů nevyvážený 

obsah. Kalkulace hospodářského výsledku je zastoupena téměř u všech podniků (87 %).  

Informace bilančního charakteru jsou zastoupeny pouze u 49 % podniků. Výkaz cash-flow je 

používán u 54 % podniků. V rámci nefinančních ukazatelů mají největší význam personální 

ukazatele (např. počet zaměstnanců). Podniky vidí v oblasti reportingu velké možnosti pro 

zlepšení. Optickou úpravu reportu chce provést 56 % podniků, 55 % podniků chce zlepšit 

softwarovou podporu. Zintenzivnění komentářů pro zvýšení srozumitelnosti obsažených 

informací má v plánu 42 % podniků. Rozšíření reportovaných informací zejména o nefinanční 

ukazatele chce provést 32 % zkoumaných podniků [65]. Snaha o zvýšení počtu nefinančních 

ukazatelů a zejména zvýšení přidané hodnoty reportů za pomocí komentářů byla zjištěna i 

během průzkumu společnosti Ernst & Young [66]. 

Téměř všechny firmy mají vlastní oddělení controllingu (93 %). Většinou je controlling 

zařazen v organizační struktuře na horních místech. Přibližně 68 % controllingových oddělení 

poskytuje informace přímo finančnímu řediteli, 32 % musí ještě směrem ke svým top 

zákazníkům překonat organizační mezistupeň. V organizační struktuře je controlling umístěn 

s téměř stejnou četností jako štábní útvar nebo liniová funkce [65]. 

Změny v controllingu vycházejí převážně od samotného controllingu (86 %). Z toho 

vyplývá, že existuje dostatečně sebekritický postoj v posouzení funkce vlastního controllingu. 

Důležité impulsy pro další vývoj vychází také od finančního ředitele případně obchodního 

oddělení. Top management a různé externí instance a vlivy (vlastníci, auditoři) sehrávají 

v dalším vývoji controllingu jen podřadnou roli [65]. 

Pro nárůst užitku, který může controlling přinést v době krize, se z krátkodobého 

hlediska jeví jako nejlepší způsob co nejintenzivnější zapojení controllingu do rozhodování. 

V střednědobém horizontu se má výkonnost controllingu zvýšit především optimalizací IT –

nástrojů (56 %) a rozšířením odborných kompetencí (30 %) [65]. 

6.1.3. Výzkum zaměřený na měření a řízení výkonnosti podniků 

V průběhu roku 2010 provedla Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně výzkum mezi podniky ve spojitosti s projektem „Tvorba modelu pro měření a 



61 

 

řízení výkonnosti podniků“. Průzkumu se zúčastnilo celkem 402 podniků.  Jejich rozdělení 

podle odvětví, v kterém podnikají, bylo [67]: 

- výrobní činnost 50 %, 

- služby 30 %, 

- obchod 20 %. 

Podle počtu zaměstnanců se z 27 % jednalo o velké podniky, z 36 % střední podniky, 

z 27 % malé podniky a z 10 % mikro podniky. Obrat vyšší než 250 mil. Kč mělo 44 % podniků.  

Obrat mezi 50 mil. a 250 mil. Kč mělo 27 % podniků a zbývajících 29 % podniků mělo obrat 

do 50 mil. Kč [67].  

Z výzkumu vyplynulo, že pro měření a řízení výkonnosti podniku jsou nejčastěji 

používanými nástroji (95 %) finanční ukazatele na základě dat z finančního účetnictví (viz Obr. 

15). Druhým nejčastějším nástrojem je controlling, který využívá více než 75 % podniků. 

Dalším významným nástrojem je manažerské účetnictví. Zároveň byly zkoumané společnosti 

nejvíce spokojené s výstupy z manažerského účetnictví a controllingu [67].  

 

Obr. 15 Nástroje pro řízení a měření výkonnosti podniku [67] 

Další část průzkumu byla zaměřena na hodnocení faktorů výkonnosti podniku. V rámci 

šetření bylo zjištěno, že nejvýznamnějším faktorem je schopnost udržení a získávání nových 

zákazníků (viz Obr. 16). Na dalších místech se objevila spokojenost zákazníků, finanční 

stabilita a ziskovost. Z možných faktorů byla nejmenší míra významnosti přikládána inovační 
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aktivitě (výzkum a vývoj), logistickým aktivitám (nákup, skladování, přeprava) a vnitřnímu 

prostředí firmy (materiálové, finanční, lidské zdroje a schopnost jejich využití, organizační 

struktura, kultura, etika apod.) [67].  

 

Obr. 16 Faktory výkonnosti podniků [67] 

Na otázku jaké softwarové nástroje jsou používány pro měření a řízení výkonnosti 

odpovědělo více než 90 % podniků tak, že upřednostňuje tabulkové procesory (Excel). Více 

než třetina podniků využívá implementovaný podnikový informační systém (jedná se o systém, 

který spojuje velké množství dat souvisejících s činností podniku). Přibližně pětina podniků 

využívá moduly manažerských informačních systémů pro vrcholové rozhodování (jedná se o 

nadstavbu podnikového informačního systémů, který slouží manažerům k zjednodušení řízení 

podniku). Jenom necelých 10 % podniků využívá specializovaných softwarových nástrojů pro 

dokumentaci k mapování procesů nebo specializovaný software [67].  

6.1.4. Controllingový panel 2012 

Controllingový panel proběhl v roce 2012 za pomocí online dotazníku. Průzkum byl 

zaměřen na podnikové plánování, reporting, roli a organizaci controllingu, softwarovou 

podporu v controllingu, zhodnocení aktuální situace a budoucnost controllingu. Cílovou 
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skupinou pro dotazování byli vedoucí controllingu v Rakousku, členské podniky Rakouského 

Controller-Institutu a České asociace pro finanční řízení. V průběhu průzkumu bylo získáno 

270 odpovědí. Struktura firem podle výše ročního obratu, počtu zaměstnanců a odvětví, 

v kterém podnikají je uvedena na obrázku 17 [68]. 

 

 

Obr. 17 Struktura zkoumaných firem [68] 

Z hlediska organizačního začlenění bylo zjištěno, že controlling je většinou podřízen 

finančnímu řediteli respektive exekutivnímu vedení (73 %). Jedná se tedy o zařazení na druhou 

organizační úroveň. Počet zaměstnanců controllingu se odvíjí od velikosti zkoumaného 

podniku. V průměru 32 % dotazovaných firem chce zvýšit kapacity controllingového oddělení 

[68]. 

Controlling je vnitřně organizován stále převážně funkčně, tedy podle jednotlivých 

hlavních činností (40 %). Je však zřejmý trend k silnější organizaci controllingu podle příjemců 

informace (33 %), tedy zákazníků ve smyslu přístupu „byznys partnera“. Podle 27 % 

dotazovaných nemá jejich controlling speciální vnitřní organizaci [68]. 
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V oblasti trvání sestavení rozpočtu bylo zjištěno, že v průměru trvá sestavení plánu osm 

týdnů a vyžaduje tři plánovací cykly pro dosažení finální verze plánu (viz Obr. 18). U 

průmyslových podniků je potřeba dvou plánovacích cyklů a plán je hotov během devíti týdnů.  

Třetina zkoumaných podniků by ráda zkrátila proces plánování. Toto zkrácení doby potřebné 

pro sestavení plánu nemá být dosaženo zjednodušením plánování. Pouze 15 % podniků usiluje 

o menší podrobnost na rozdíl od 22 %, které chtějí zvýšit míru podrobnosti plánu [68].  

  

 

Obr. 18 Doba sestavení rozpočtu [68] 

Více než 70 % podniků sestavuje víceletý plán. Plánování je zaměřeno zejména na plán 

výsledku (zisku). Třetina podniků neplánuje rozvahu ani cash-flow. Z průzkumu 8vyplynulo, 

že podniky jsou s kvalitou výsledků plánování do značné míry spokojeny [68]. 

Plánované cíle jsou v převážné míře finančního charakteru. Problémem je, že plánované 

cíle jsou stanoveny až během plánování (23 %) a nejsou dále rozpracovávány na menší provozní 

jednotky. U průmyslových podniků má 81 % firem stanovené plánované cíle na začátku 

plánovacího procesu. Jedna čtvrtina průmyslových podniků plánuje cíle na druhou úroveň 

řízení, tři čtvrtiny plánují pouze na první úroveň. Zaměstnanci zodpovědní za plánování tedy 

nemají vodítko na začátku plánovacího procesu [68].  
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Propočet očekávání je prováděn v průměru u 91 % podniků. Obvykle se propočet 

očekávání vytváří čtvrtletně pro zbytek roku (46 %), měsíční frekvence byla zjištěna u 29 % 

zkoumaných podniků [68].  

Finální zpráva je managementu předkládána nejpozději deset pracovních dní po 

skončení období, za které je zpracovávána. Termín předběžné zprávy je k dispozici v průměru 

čtyři dny po skončení období. U průmyslových podniků bylo zjištěno, že pravidelná zpráva je 

předložena do devíti dnů a předběžná do tří dnů po skončení období. Na významu začíná 

nabývat „sebecontrolling“, kdy si skoro 40 % manažerů obstarává některé informace 

samostatně (v průmyslu se jedná o 46 % manažerů). Zrychlení procesů reportingu je pro 

podniky již druhořadým cílem, jen 13 % dotazovaných firem usiluje o zrychlení reportingu 

[68]. 

V oblasti reportingu bylo zjištěno, že nejčastější frekvencí pro poskytování informací 

managementu je měsíc. Pomocí předběžné zprávy jsou aktuální informace poskytované 

v polovině podniků (viz Obr. 19). Top management dostává report, který má v průměru deset 

stran. U průmyslových podniků má report v průměru 12,5 stran [68]. 

 

Obr. 19 Sestavování měsíční/předběžné zprávy [66] 

Většina dotazovaných firem (56 %) sestavuje roční závěrku podle mezinárodních 

účetních standardů. Mezinárodní normy se svým rozšířením 56 % také převládají 
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v controllingu.  U průmyslových podniků se mezinárodní normy používají v controllingu u 59 

% dotazovaných firem a 65 % podle nich sestavuje roční závěrku [68]. 

Vysoký význam je dáván komentářům k obsahu předkládané zprávy (viz Obr. 20) [68]. 

Tento význam vyplývá z rostoucí složitosti organizace a potřeby dát všechny reportované 

veličiny do logických souvislostí. 

 

Obr. 20 Význam komentářů k zprávám [68] 

Z průzkumu vyplynula spokojenost podniků s kvalitou reportingu. Kvalita 

poskytovaných dat je dobrá a podniky mají nastaveny vyhovující standardy pro reporting. 

Proces reportingu, tedy pořizování a úprava dat, je do značné míry zautomatizován. Zajímavým 

zjištěním je, že se příjemci zpráv intenzivně nezabývají obsahem zpráv. Více než polovina (51 

%) dotazovaných podniků chce sestavovat více uživatelsky přívětivější reporty. Bylo také 

zjištěno, že podniky chtějí zvýšit počet nepeněžních veličin (viz Obr. 21) [68]. 

 

Obr. 21 Nepeněžní veličiny [68] 
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Sebevnímání controllera, tedy definování jeho role v podniku, je široké. Sahá od správce 

rozpočtu až po poradce managementu (viz Obr. 22) [68]. 

 

Obr. 22 Sebevnímání controllera [68] 

Podněcovatelem pro zlepšování controllingu je nejčastěji samotný controlling (83 %), 

na druhém místě skončil finanční management/exekutivní vedení (53 %), dále je to 

management (43%), vlastníci (19%) a auditoři (7 %). U této otázky bylo možné vybrat více 

možností, proto není součet všech výše uvedených procent roven stu [68]. 

Z hlediska rozvoje controllingu je potřeba kriticky pohlížet na skutečnost, že pro řízení 

výkonu (performance management) v této oblasti prakticky neexistují řídící nástroje. Pouze 11 

% podniků sleduje procesy a výkonost controllingu pomocí ukazatelů [68]. 

V oblasti softwarové podpory controllingu bylo zjištěno, že větší nasazení softwarových 

nástrojů je prostředek s velkým potenciálem pro zvýšení efektivity controllingu. Více než 

polovina podniku usiluje o zlepšení jak v plánování (53 %), tak v reportingu (57 %). 

Nejpoužívanějšími softwarovými nástroji jsou Microsoft Office (Excel a Access) a produkty 

společnosti SAP. Vlastní vývoj IT nástrojů a specializovaná řešení, například jen pro reporting, 

hrají podřadnou roli [68].  

Controlling se podle průzkumu cítí v mnoha ohledech žádaný. Zhodnocení úkolů 

controllingu v současné době a v budoucnosti je uvedeno na obrázku 23 [68]. 
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Obr. 23 Úkolové priority controllingu [68] 

6.1.5. Průzkum zaměřený na manažerské informace a výkonnost 

Průzkum provedla v roce 2007 společnost CFO Europe Research Services mezi 193 

finančními řediteli firem působících v Evropě. Všechny dotazované firmy měly roční obrat 

vyšší než 750 miliónů dolarů. Průzkum byl zaměřen na spokojenost s finančními a nefinančními 

daty, na kvalitu poskytovaných dat a na bariéry působící proti zvyšování kvality manažerských 

informací. Za manažerskou informaci je považována taková informace, která je použita pro 

rozhodování [48]. Vzhledem k tomu, že všechny manažerské informace musí být poskytovány 

ve formě reportu, můžeme považovat tato dvě slova za synonyma. 

V průzkumu bylo zjištěno, že informace se stávají čím dál více kritické pro správná 

manažerská rozhodnutí. 70 % z dotazovaných vedoucích pracovníků uvedlo, že řídící 

pracovníci věnují více nebo významně více pozornosti informacím než před dvěma lety. 

Zároveň došlo ke zjištění, že uživatelé informací nejsou spokojení s jejich kvalitou (55 % 

dotazovaných uvedlo, že nejsou spokojeni s informacemi) [48]. 
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Dále bylo zjišťováno, co musí finanční oddělení provést, aby se stálo více váženým 

business partnerem. Na prvním místě skončila odpověď: „Zkvalitnit manažerské informace“. 

Umístění dalších odpovědí je patrné z obrázku 24 [48]. 

 

Obr. 24 Oblasti pro zlepšení finančního oddělení [48] 

Průzkum odhalil, že existuje výrazný rozdíl mezi kvalitou finančních a nefinančních 

informací (viz Obr. 25). Ačkoliv většina podniků již zahrnula nefinanční data do svých reportů, 

pouze několik z nich je spokojeno s jejich kvalitou. Ve všech třech kategoriích (relevantnost, 

aktuálnost, přesnost) byly zařazeny mezi dostačující až nedostačující. Z obrázku 24 vyplývá, 

že vedoucí pracovníci chtějí přesnější finanční ukazatele (ale zároveň je chtějí rychleji) a 

přesnější, včasné nefinanční ukazatele (ovšem jen ty, které mají souvislost s podnikáním) [48]. 

 

Obr. 25 Kvalita finančních a nefinančních dat [48] 
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Jedním z cílů průzkumu bylo provést srovnání nejvýkonnějších společností s těmi méně 

výkonnými. Rozdělení proběhlo na základě toho, zda podniky v posledních třech letech 

dokázaly splnit své finanční plány nebo ne. Průzkum odhalil tyto čtyři základní rozdíly [48]: 

1. Nejvýkonnější společnosti hodnotí samy sebe daleko lépe v oblasti relevantnosti, 

včasnosti a přesnosti finančních ukazatelů (viz Obr. 26) než ty méně výkonné. U 

nefinančních ukazatelů je tento rozdíl ještě větší. 

2. Nejvýkonnější společnosti mají více propojeny poskytované informace se strategií 

podniku (viz Obr. 27). 

3. Vedoucí pracovníci nejvýkonnějších společností věří více poskytovaným datům a 

zakládají svá rozhodnutí na těchto datech. 

4. Finanční ředitelé nejvýkonnějších společností přebírají zodpovědnost za nefinanční 

data. 

 

Obr. 26 Finanční ukazatele [48] 

Kromě většího propojení na strategii jsou informace poskytované ve výkonnějších 

společnostech doplněny o prediktivní analýzy, komentáře a dávají možnost porovnání 

s konkurencí (viz Obr. 27). 
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Obr. 27 Obsah manažerského reportu [48] 

Poslední část průzkumu byla zaměřena na bariéry tvorby kvalitních reportů. Z obrázku 

28 vyplývá, že největší bariérou bývá podnik sám zejména jeho složitost (různé produktové 

řady, struktury používaných reportů atd.). Další bariéry jsou uvedeny na obrázku 28. 

 

Obr. 28 Bariéry tvorby kvalitních reportů [48] 
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6.2.  Vlastní průzkum zaměřený na vnímání controllingu 

Průzkum zaměřený na vnímání a využití controllingu v českých průmyslových 

podnicích proběhl během 40. zasedání odborné komise ekonomické při České slévárenské 

společnosti a také za pomoci dotazníkového šetření v průmyslových podnicích působících 

zejména v Moravskoslezském kraji. 

6.2.1. Struktura zkoumaných firem 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo třicet manažerů z různých průmyslových odvětví. 

Struktura zkoumaných firem je uvedena na obrázku 29. Z grafu vyplývá, že největší zastoupení 

měli manažeři působící ve slévárnách, manažeři firem s počtem zaměstnanců do 500 a manažeři 

firem s ročním obratem nad 1 500 mil. Kč, jednalo se tedy o velké podniky. 

 

Obr. 29 Struktura dotazovaných firem 
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6.2.2. Druhy controllingu 

Otázky číslo pět, šest a sedm byly zaměřeny na zavedené druhy controllingu, 

významnost jednotlivých druhů controllingu a na ochotu podniků zavést v budoucnosti zatím 

nepoužívané druhy controllingu. Cílem bylo zjistit, na které oblasti je zaměřena pozornost 

controllingových oddělení (případně zaměstnanců, kteří se zabývají controllingovými 

aktivitami) a jakým směrem se podniky chtějí ubírat v následujících letech.  

Bylo zjištěno, že nejčastěji zavedených druhem je nákladový controlling (87 %). Na 

druhém místě skončil finanční controlling (80 %) a na třetím místě operativní controlling (77 

%). Umístění všech druhů controllingu je uvedeno v obrázku 30. 

 

Obr. 30 Zavedené druhy controllingu 

Z obrázku 30 také vyplývá, že nejméně zavedenými druhy jsou controlling rizik, 

marketingový, strategický, investiční a personální controlling, které nejsou zavedeny ve více 

než dvou třetinách podniků. 

V oblasti zavádění dosud nepoužívaných druhů controllingu bylo získáno 28 odpovědí. 

Nejvíce z nich (dvanáct) získal controlling rizik. Na dalších místech (viz Obr. 31) se umístil 

strategický controlling, personální controlling, marketingový controlling, investiční 

controlling, nákladový controlling a operativní controlling. 
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Obr. 31 Plánované druhy controllingu 

Dvacet tři manažerů odpovědělo (viz Obr. 32), že nemá zavedený a ani neplánuje zavést 

marketingový controlling. Na pokraji zájmu řídících pracovníků zůstává také investiční, 

strategický a personální controlling. Tyto druhy controllingu jsou velmi málo využívány (viz 

Obr. 30) a většina firem je ani neplánuje zavést (viz Obr. 27). Controlling rizik i po plánovaném 

zavedení, jak uvedlo dvanáct dotazovaných (viz Obr. 26), zůstane na pokraji zájmu manažerů.  

Vzhledem k tomu, že neplánované zavedení nových druhů controllingu je provedeno 

dopočtem (viz Obr. 32), nacházejí se v této oblasti také odpovědi manažerů, kteří nevědí jaké 

druhy controllingu se budou zavádět. 

 

Obr. 32 Zavedené, plánované a neplánované druhy controllingu 
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Důležitost jednotlivých druhů controllingu byla stanovena pomocí jednoduché bodovací 

metody. Za umístění na prvním místě dostal příslušný druh controllingu osm bodů, na druhém 

místě sedm bodů a za poslední místo (osmé) jeden bod. Pomocí této metody byla zjištěna 

následující důležitost jednotlivých druhů controllingu: 

1. Nákladový controlling (187 bodů) 

2. Finanční controlling (171 bodů) 

3. Operativní controlling (150 bodů) 

4. Controlling rizik (128 bodů) 

5. Strategický controlling (127 bodů) 

6. Marketingový controlling (104 bodů) 

7. Investiční controlling (103 bodů) 

8. Personální controlling (103 bodů) 

6.2.3. Controllingový proces 

Tato oblast dotazníkového šetření byla zaměřena na zjištění důležitosti jednotlivých 

činností, kterými se může zabývat controllingové oddělení (plánování, kontrola dat, analýza 

odchylek a jejich řízení, reporting). Četnost jednotlivých získaných odpovědí je uvedena 

v obrázku 33. 

 

Obr. 33 Četnost jednotlivých odpovědí 

Pro vyhodnocení důležitosti jednotlivých aktivit byla opět použita bodová metoda, kdy 

aktivita na prvním místě dostala čtyři body, aktivita na druhém místě tři body a aktivita na 
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posledním místě jeden bod. Pomocí této metody byla zjištěna následující důležitost 

jednotlivých činností: 

1. Plánování (93 bodů) 

2. Analýza odchylek a jejich řízení (71 bodů) 

3. Kontrola dat (70 bodů) 

4. Reporting (64 bodů) 

6.2.4. Systém controllingu 

V oblasti rozvoje controllingových procesů, nástrojů a systémů controllingu bylo 

zjištěno, že 63 % dotazovaných manažerů provádí v určitých intervalech audit controllingu a 

hledá nové nástroje a procesy. Podle 17 % vedoucích pracovníků se v jejich podnicích 

neprovádí žádný audit, protože to není potřeba. 20 % dotazovaných neví, zda v jejich podniku 

dochází k rozvoji controllingu. 

Schopnost s předstihem odhalit odchylky od plánovaných hodnot a jejich příčiny (viz 

Obr. 34) potvrdilo 57 % dotazovaných manažerů.  Podle 30 % dotazovaných nejsou schopni 

v dostatečném předstihu odhalit a 13 % nedokáže posoudit, zda jsou schopni odhalit odchylky 

včas. 

 

Obr. 34 Schopnost odhalit včas odchylky od plánu 

V oblasti orientace controllingu v čase bylo zjištěno, že controllingové aktivity jsou 

v průměru z 58 % zaměřeny na minulost (zpětná analýza nákladů) a ze 42 % zaměřeny na 
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budoucnost (plánování, zpřesňování plánů). V získaných odpovědích se vyskytovaly také 

extrémy, kdy byl controlling z 90 % zaměřen na minulost, nebo naopak z 80 % na budoucnost. 

V průzkumu bylo zjištěno, že 70 % manažerů je spokojeno s informacemi pocházejícími 

z controllingového oddělení, 7% není spokojeno a 22 % není rozhodnuto, zda jsou informace 

dostačující (viz Obr. 35). Zároveň si 66 % vedoucích pracovníků myslí, že controlling dostává 

všechny důležité informaci pro svoji činnost, 10 % se vyjádřilo záporně a 24 % neví, zda má 

controlling všechny potřebné vstupy. 

 

Obr. 35 Spokojenost s informacemi z controllingu 

Bylo zjištěno, že controllingové oddělení se zabývá analýzou změn v mikro a makro 

okolí podniku v 54 %. Podle 74 % manažerů není možné provést outsourcing controllingu. 

V oblasti informačních technologií bylo zjištěno, že 60 % manažerů je spokojeno se 

svým současným podnikovým informačním systémem, 27 % není spokojeno a 13 % neví, zda 

jsou spokojení s jejich používaným informačním systémem. 

6.2.5. Reporting 

Pravidelné vyhodnocování ukazatelů podstatných pro řízení firmy probíhá zejména na 

měsíční bázi (71 %).  Ostatní frekvence reportování je uvedena v obrázku 36. 
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Obr. 36 Frekvence vyhodnocování ukazatelů 

Pravidelný report, který je předkládán vedení, má nejčastěji rozsah jedné až pěti stránek 

(43 %). Na druhém místě skončil report o rozsahu více než 10 stránek (23 %). Dále se umístil 

rozsah pěti až deseti stránek (20 %). Čtyři dotazování odpověděli, že neví, kolik stránek má 

pravidelný report (13 %). Optimální rozsah pravidelného reportu záleží na mnoha faktorech. 

Z tohoto důvodu nelze stanovit, jaké množství stránek je nejvhodnější. Obecně můžeme říct, že 

čím větší společnost (jak počtem zaměstnanců, tak velikostí a složitostí výroby), tím rozsáhlejší 

report se zpracovává. Snahou by mělo být zpracování reportu s nejmenším počtem stránek při 

zachování dostatečného množství a kvality informací. 

Podle 75 % dotazovaných manažerů obsahuje pravidelný report všechny podstatné 

informace nutné pro řízení firmy. 14 % odpovědělo, že report nemá dostatečnou vypovídací 

schopnost a 11 % neví, zda je obsah reportingu vhodný pro řízení firmy (viz Obr. 37). 

 

Obr. 37 Spokojenost s obsahem reportu pro řízení firmy 
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6.3. Vyhodnocení provedených průzkumů 

Z výše uvedených průzkumů nelze určit, jestli je potenciál controllingu více využíván v 

podnicích na území České republiky nebo v Německu případně Rakousku. Jedním z důvodů je, 

že podniky, které jsou součástí nadnárodních koncernů, přejímají přístup ke controllingu od 

svých mateřských společností. Cílem vyhodnocení a srovnání průzkumů je zejména ukázka 

vývoje controllingu a jeho součásti reportingu, určení jeho současného postavení v podniku a 

definování nejdůležitějších činností. 

V Příloze 2 je uvedeno přehledné srovnání všech společných otázek. Z provedených 

průzkumu vyplynula tato nejdůležitější zjištění, která jsou detailněji popsána níže v textu: 

- Většina podniků má vybudované vlastní controllingové oddělení. 

- Podniky jsou zaměřeny na nákladový, finanční a operativní controlling. 

- Aktivity controllingu jsou zaměřeny zejména na minulost. 

- Controlling je stále spojován s kontrolou dat a ne jejich analýzou. 

- Controlling je důležitým nástrojem pro měření a řízení výkonnosti podniku. 

- Podněcovatelem pro zlepšování aktivit controllingu je on sám. 

- Podniky chtějí zvýšit počet komentářů k pravidelnému reportu, používat i nepeněžní 

veličiny a vytvářet uživatelsky přívětivější reporty. Podniky tedy usilují o rozvoj 

reportingu. 

- Existuje spojitost mezi efektivním reportingem a podnikovou výkonností. 

Ze všech analyzovaných průzkumů vyplynulo, že controlling je důležitou a nezbytnou 

součástí podnikového řízení. Z  průzkumů [65], [67], [69] vyplynula jednoznačná pozitivní 

vazba mezi efektivním controllingem a podnikovou výkonností.  Podle průzkumu 

společnosti PWC jsou výkonnější společnosti více spokojeny se svým reportingem než ty méně 

výkonné. Zároveň došlo ke zjištění, že existují značné rezervy v poskytování informací. Většina 

zkoumaných firem potvrdila, že má zájem o další rozvoj reportingu [1], [48], [65], [66], [68].  

Z výše uvedeného vyplývá, že úspěšné firmy mají vybudovaný efektivní reporting, 

který plní svou analyticko-informační funkci. Informační funkce spočívá v zobrazování 

informací relevantních pro uživatele výkazu. Analytická funkce může být definována jako 

detailní zobrazení souvislostí, které umožní uživatelům pochopit důvody současného vývoje 

reportovaných veličin. 
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Na základě těchto zjištění bude v kapitole 7 proveden návrh obecného modelu pro 

nalezení nejvhodnějších ukazatelů pro řízení firmy, tak aby reporting plnil svou analyticko-

informační funkci. Postup dle modelu by měl za pomoci analytického síťového procesu vést 

k nalezení nejvhodnějších ukazatelů. Tento navrhovaný obecný model bude dále ověřen 

v průmyslové praxi. Všechny nalezené nejpodstatnější ukazatele budou reportovány za pomocí 

dashboardu tak, aby došlo k zvýšení uživatelské přívětivosti a vypovídací schopnosti reportu. 

6.3.1. Druhy controllingu 

Podle vlastního provedeného průzkumu má většina společností zavedený nákladový (87 

%), finanční (80 %) a operativní (77 %) controlling. Tyto druhy controllingu jsou zaměřeny 

zejména na řízení nákladů, zisku a operativní porovnávání plánu vůči skutečnosti. Jedná se o 

základní druhy controllingu, které musí být zavedeny ve všech podnicích, které chtějí být 

dlouhodobě úspěšné. 

Nákladový controlling není zaveden u všech společností. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o systém plánování a analýzy nákladů, je funkční nákladový controlling základem pro 

fungování všech ostatních druhů controllingu. Pokud firmy nemají zavedený nákladový 

controlling, dochází k plýtvání s podnikovými zdroji a tím i k poklesu zisku. Na výši zisku má 

také zásadní vliv finanční controlling, který je za pomocí svých nástrojů schopen analyzovat 

výkonnost hospodaření s podnikovými financemi. Tento druh controllingu také nebyl zaveden 

u všech společností. 

Při porovnání strategického a operativního controllingu zjistíme, že většina firem je 

zaměřena zejména na analýzu současného nebo minulého stavu. Operativní controlling mají již 

zavedený u 23 manažerů, strategický controlling je zaveden jen u 7 manažerů. Z výše 

uvedeného vyplývá orientace podniků na krátkodobé cíle a ne na dlouhodobou existenci firmy. 

Nejméně zavedeným druhem controllingu je controlling rizik (zaveden u jedné 

společnosti, 12 manažerů plánuje zavedení), který se zabývá analýzou rizik spojených 

s podnikovými aktivitami. Důležitost tohoto druhu controllingu je mezi manažery vnímána, a 

proto dvanáct dotazovaných vedoucích pracovníků uvedlo, že ho mají v plánu zavést. Tato 

důležitost je potvrzena i tím, že podle Controllingového panelu 2012 bude controlling rizik 

v budoucnosti patřit mezi úkolové priority controllingu [68]. 



81 

 

Controlling rizik nabývá na významnosti zejména z důvodu potřeby podnikového 

vedení znát budoucí změny a pravděpodobnost jejich výskytu. Budoucnost je vždy spojena 

s nejistotou a rizikem výskytu neočekávaných událostí. Proto se controlling rizik zabývá 

modelováním možných situací a jejich dopadů na fungování podniku. Díky tomu je podnik 

schopen snadněji se přizpůsobit změnám prostředí. Dochází tak k naplnění jednoho z cílů 

controllingu, kterým je schopnost adaptace na změny okolí. Proto firmy, které nemají 

vybudovaný controlling rizik, oslabují schopnost adaptace na nové podmínky. 

 Z vlastního dotazníkového šetření vyplynulo, že personální, investiční a marketingový 

controlling patří mezi druhy controllingu, které nejsou výrazně zavedeny ve zkoumaných 

společnostech. Zároveň je jim přisuzován nejmenší význam pro řízení podniku. Investiční 

controlling (zaveden u sedmi dotazovaných, čtyři dotazovaní ho plánují zavést) je zaměřen na 

plánování, kontrolu a řízení investic se snahou o určení potřeby kapitálu. Tyto aktivity jsou 

s velkou pravděpodobností vykonávány ve všech podnicích. Podle mého názoru nejsou 

nazvány jako investiční controlling, ale používá se název řízení investic. Vzhledem 

k dlouhodobým dopadům investiční politiky firmy, musí být tato rozhodnutí řízena za pomocí 

nástrojů investičního controllingu. 

Lidské zdroje jsou považovány za jedinou dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. 

Proto je nutné pro řízení této oblasti implementovat nástroje controllingu. V současné době se 

ve firemní praxi používají spíše klasické personální ukazatele (počet zaměstnanců, fluktuace, 

věková struktura). Z pohledu řízení nákladů v personální oblasti je potřebné definovat 

ukazatele, které určí, jak efektivně jsou vynakládány podnikové zdroje. 

Firmy, které chtějí být úspěšné, musí investovat do marketingových aktivit. Tato 

hypotéza je potvrzena průzkumem zaměřeným na řízení výkonnosti podniků [67]. Z tohoto 

výzkumu vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších faktorů pro udržení výkonnosti podniku je 

schopnost udržení a získávání nových zákazníků. Podle odborné literatury velká část 

vynaložených nákladů na marketing nepřináší požadované efekty [30]. Vzhledem k tomu, že 

cílem controllingu je přispět k zajištění životaschopnosti podniku, musí být controlling 

orientován i na oblast marketingu. 

Náklady na marketing tvoří nemalou část celkových nákladů společnosti. Proto je 

zarážející, že jen čtyři společnosti mají zavedený marketingový controlling a pouhé tři jej 

plánují zavést. Marketingový controlling musí být orientován zejména na hodnocení 
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efektivnosti vynaložených nákladů. V současné době je marketingový controlling zaměřen 

zejména na porovnávání skutečnosti s plánem u těchto ukazatelů: 

- počet zákazníků,  

- tržní podíl,  

- spokojenost zákazníků atd. 

 Z průzkumu zaměřeného na využití a vnímání jednotlivých druhů controllingu 

jednoznačně vyplynula orientace podniků na náklady ve výrobní oblasti. Tato orientace 

vyplývá z toho, že nákladový controlling je zavedený u 87 % zkoumaných firem. Naopak 

marketingový a personální controlling má zavedeno jen 13 % respektive 27 % dotazovaných 

firem. Controlling ovšem musí soustředit svou pozornost na všechny oblasti, kde vznikají 

náklady. Cílem je hledat taková řešení alokace finančních zdrojů, aby vytvořily co největší 

přínos pro podnik. 

6.3.2. Controllingový proces 

V části dotazníku zaměřeného na controllingový proces bylo zjištěno následující pořadí 

controllingových činnosti:  

1. Plánování. 

2. Analýza odchylek a jejich řízení. 

3. Kontrola dat. 

4. Reporting . 

Zjištěné pořadí aktivit na prvních dvou místech je zcela v souladu s důležitostí 

jednotlivých aktivit ve vztahu k řízení firmy. Plánování musí skončit na prvním místě, protože 

je základem pro následné zjišťování a analyzování odchylek a další činnosti controllingového 

procesu. Na třetím místě by měl být reporting, jehož kvalita zásadně ovlivňuje fungování celého 

podniku.  

Kontrola dat, na rozdíl od výše uvedených tří controllingových činností, nemá spadat 

pod činnosti prováděné controllingovým oddělením. Kontrolu dat v informačním systému 

podniku musí provádět oddělení, které je zodpovědné za vkládání dat do systému. Controlling 

nemá za úkol ve firmě kontrolovat, zda účetní provedla zaúčtování na správných účtech, 

nákladovém středisku apod. Stejně tak při sestavování souhrnného plánu není controlling 
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schopen kontrolovat všechny dílčí plány. Pokud by se controlling věnoval těmto kontrolním 

aktivitám, tak by nemohl nikdy efektivně vykonávat činnosti, které jsou nezbytné pro optimální 

řízení firmy. Controlling zaměřený na kontrolu dat není schopen poskytovat vnitropodnikové 

poradenství nebo se podílet na řízení produktivity zdrojů. Zároveň by nebyla zajištěna podpora 

managementu při řízení podniku, tedy jednoho z cílů controllingu. 

Proto je překvapující skutečností, že v rámci provedeného výzkumu získaly aktivity 

Analýza odchylek a jejich řízení sedmdesát jedna bodů a Kontrola dat sedmdesát bodů. Tyto 

činnosti byly tedy v  podstatě zařazeny na stejnou úroveň. Dalším zajímavým poznatkem je, že 

aktivita Kontrola dat byla desetkrát zařazena na třetí místo, devětkrát na druhé místo a pětkrát 

byla dokonce považována za nejdůležitější aktivitu v rámci controllingového procesu! 

Z toho vyplývá, že controlling je mnoha manažery stále považován za nástroj kontroly, tak jak 

tomu bylo v minulosti. Není tedy využíván veškerý jeho potenciál jako nástroje pro řízení 

podniku. Takový controlling pak neplní inovační funkci v podniku a může fungovat jako brzda 

úspěšného rozvoje firmy. 

6.3.3. Systém controllingu a reporting  

V oblasti rozvoje controllingových systémů, procesů a nástrojů bylo zjištěno, že 63 % 

dotazovaných manažerů provádí v určitých intervalech audit controllingu a hledá nové nástroje 

a procesy. Audit a následný rozvoj controllingu není prováděn podle 17 % vedoucích 

pracovníků. Na otázku, zda v jejich podniku dochází k rozvoji controllingu odpovědělo 20 % 

dotazovaných, že neví. Podle průzkumu v německé jazykové oblasti, provedeného zhruba před 

dvaceti lety, se zdokonalováním controllingu zabývalo 78 % dotazovaných podniků [1]. 

Z porovnání těchto dvou průzkumů vyplývá, že došlo k poklesu podniků, které se zabývají 

rozvojem vlastního controllingu. Rozvoj controllingu je nikdy nekončící proces, proto by 

v ideálním případě měly všechny firmy neustále rozvíjet tyto aktivity. Zejména z důvodu 

neustále probíhajících změn v okolí podniku. 

Pro rozvoj controllingu je nutné definovat kritické ukazatele úspěšnosti. Proto, aby byla 

zajištěna schopnost sledovat jeho rozvoj a vývoj. Podle průzkumu v této oblasti v podstatě 

neexistují řídící nástroje, pouze 11 % podniků sleduje procesy a výkonnost controllingu pomocí 

ukazatelů [68]. 
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Základním důvodem proč neprovádět audit controllingu je podle získaných odpovědí 

spokojenost s informacemi pocházejícími z controllingového oddělení (70 % manažerů je 

spokojeno). Zároveň bylo zjištěno, že 66 % vedoucích pracovníků si myslí, že controlling 

dostává všechny důležité informace pro svoji činnost. Z toho vyplývá, že controlling je ve 

většině případů schopen naplnit svoji funkci jako poradce managementu. 

Změny v controllingu vycházejí převážně od samotného controllingového oddělení (v 

86 %) [65]. Z controllingového panelu 2012 vyplynulo, že podněcovatelem pro zlepšování je 

stále samotný controlling (83 %) [68]. Z toho vyplývá, že existuje dostatečně sebekritický 

postoj v posouzení funkce vlastního controllingu a snaha o jeho neustálé zlepšování. 

Problémem je, že většina firem nemá jasně stanoveny ukazatele výkonnosti. Pomocí těchto 

ukazatelů by mohlo být určeno, zda opravdu dochází k růstu výkonnosti controllingu. Jako 

nejjednodušší řešení se jeví použití KPI (Klíčové ukazatele výkonnosti). 

Podle 57 % dotazovaných manažerů jsou jejich podniky schopny s předstihem odhalit 

odchylky od plánovaných hodnot a jejich příčiny. Zároveň bylo zjištěno, že controllingové 

aktivity jsou v průměru z 58 % zaměřeny na minulost (zpětná analýza nákladů) a ze 42 % 

zaměřeny na budoucnost (plánování, zpřesňování plánů). Jedním z cílů controllingu je zajištění 

anticipace, tedy schopnosti předvídat budoucí změny v okolí podniku. Tohoto cíle nemůže být 

zajištěno, pokud bude controlling z 58 % zaměřen na minulost.  

Podle průzkumu zaměřeného na controllingové procesy je propočet budoucích 

očekávání jedním ze standartních nástrojů [65]. Toto zjištění koresponduje s výstupem 

z controllingového panelu 2012, že 91 % dotazovaných podniků pravidelně vyhotovuje forecast 

[68]. Z toho vyplývá snaha zkoumaných společnosti o pohled do budoucnosti minimálně 

v oblasti zisku. 

 Z vlastního průzkumu vyplynulo, že controllingové oddělení se zabývá analýzou změn 

v mikro a makro okolí u 54 % zkoumaných firem. Podle průzkumu v německé jazykové oblasti 

mělo 42 % podniků vybudovaný pevný systém analýzy podnikového okolí (konkurence, 

zákazníci, dodavatelé atd.) [1]. Z toho vyplývá nárůst podniků, které analyzují již existující 

změny okolí. Dochází tedy k splnění cíle controllingu, kterým je schopnost adaptace. Na druhou 

stranu stále existují společnosti, které neprovádějí analýzu svého okolí a nemohou se tedy 

připravit na změny vnějšího prostředí. Z analýzy vnějšího prostředí vyplývá zejména nalezení 

konkurenčních výhod v porovnání s dalšími subjekty působícími na daném trhu. Proto firmy, 
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které neprovádějí analýzu změn okolního prostředí, ohrožují svou životaschopnost. Přičemž 

zajištění životaschopnosti podniku je jedním z cílů podnikového controllingu. 

Z průzkumu v německé jazykové oblasti vyplynulo, že pouze 29 % podniků využívá 

externího controllingu a při tom se obrací na odborné svazy nebo podnikové poradce. Jednalo 

se zejména o menší podniky. Dá se tedy předpokládat, že při snižující se velikosti podniku 

přibývá míra externího controllingu [1]. Během vlastního průzkumu bylo zjištěno, že 74 % 

dotazovaných manažerů považuje využití externího controllingu jako nemožné. U menších 

firem, kde se využití vlastního controllingu jeví jako neefektivní je vhodnější využití služeb 

externího controllingu. Tím se podnikům otevře možnost soustředit se na to, co umí nejlépe a 

kde dosahují nejvyšší konkurenční výhody. 

Z výzkumu zaměřeného na controllingové procesy vyplynulo, že standartní dobou pro 

poskytování výsledků řídícím pracovníkům je jeden měsíc a zpráva má v průměru rozsah devíti 

stran [63]. Z controllingového panelu 2012 vyplynul průměrný rozsah reportu o deseti stranách. 

U průmyslových podniků se jednalo o 12,5 stránkový report [68]. Z vlastního průzkumu 

vyplynulo pravidelné vyhodnocování ukazatelů na měsíční bázi. Pravidelný report, který je 

předkládán vedení, má nejčastěji rozsah jedné až pěti stránek. Na druhém místě skončil report 

o rozsahu více než deset stránek. Z toho vyplývá snaha o co nejmenší rozsah reportu. Cílem je 

poskytovat řídícím pracovníkům jen ty nejnutnější informace a nezahlcovat je velkým 

množstvím nepodstatných informací. Případné detailnější informace si mohou potom vyžádat 

od controllingového oddělení.  

Pro zachování schopnosti poskytovat relevantní informace je nutné provádět pravidelný 

audit reportingu. Na základě toho může dojít k zjednodušení výkazů, případně může dojít ke 

zrušení nevyužívaných reportů. 

Z výzkumu provedeného v německé jazykové oblasti vyplynulo, že mezi tři 

nejvýznamnější cíle controllingu patří zajištění kontroly (ve smyslu porovnávání skutečnosti 

s plánem případně s minulými obdobími), zajištění řízení (poskytování informací nutných pro 

řízení) a zajištění harmonizace (sladění veškerých existujících plánovacích, kontrolních a 

informačních systémů a procesů). Controllingové oddělení se zabývalo zejména kontrolou 

rozpočtu (patří mezi nejintenzivněji plněné úkoly controllingu), analýzou odchylek, 

reportingem a kalkulacemi [1]. V tomto vnímání controllingu nedošlo během posledních 

dvaceti let k žádné změně. Podle průzkumu provedeného v roce 2012 se controlleři vnímají 
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jako správci rozpočtu, dodavatelé podkladů pro rozhodování a interní poradce managementu 

[68]. 

Podle hierarchického postavení bylo zjištěno, že vedoucí controllingu byl v 63 % ve 

druhé rovině podnikové hierarchie [1]. Podle průzkumu rakouského Controller-Institutu 

přibližně 68 % controllingových oddělení poskytuje informace přímo finančnímu řediteli [65]. 

Controlling je tedy umístěn na druhém stupni v podnikové hierarchii. V roce 2012 uvedlo 73 

% zkoumaných společností umístění controllingu na druhou organizační úroveň [68]. Z výše 

uvedeného vyplývá neustálý nárůst podniků, kde je controllingové oddělení umístěno na 

druhém stupni řízení. Tento nárůst koresponduje s literaturou [7,12], kde se uvádí, že účinnost 

práce controllera roste s výší hierarchické úrovně, na které působí. Zároveň se nedoporučuje 

umístit controllera na nejvyšší řídící úroveň z toho důvodu, že by posuzoval vlastní rozhodnutí. 

Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že controlling by měl být poradcem, nebo ještě 

lépe, partnerem zejména pro finančního ředitele. To znamená, že musí být kritický k jeho 

rozhodnutím. Tohoto stavu bude velmi těžko dosaženo, pokud bude controller podřízen 

finančnímu řediteli. Proto bude do budoucna vhodné vyčlenit controlling jako samostatné 

štábní oddělení, tím se zajistí lepší podpora řídících činností. 

 Před více než dvaceti lety byl controlling zaveden ve dvou třetinách zkoumaných 

společností [1]. Vzhledem k tomu, že od této doby si většina firem uvědomila potřebu zavedení 

controllingových nástrojů, dá se předpokládat nárůst firem se zavedeným controllingem. Tuto 

hypotézu potvrzuje i průzkum provedený v roce 2007 v českých a rakouských společnostech 

[65]. Z toho průzkumu vyplynulo, že téměř všechny zkoumané společnosti měly zavedeno 

vlastní oddělení controllingu (93 %). 

 Jedna třetina zkoumaných firem uvedla, že chtějí posílit počet zaměstnanců na 

controllingovém oddělení [68]. Z toho vyplývá, že firmy si uvědomují důležitost controllingu 

po fungování podniku a chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost za pomoci využití výstupů 

z oddělení controllingu. 

Z výzkumu zaměřeného na controllingové procesy [65,68] vyplynulo, že podnikové 

plánování je orientováno zejména na zisk a ne na cash-flow. Výkaz cash-flow podává informace 

o pohybu reálných peněz v podniku. Výkaz zisku a ztrát je zaměřen na zjištění účetního zisku. 

Z toho vyplývá, že za určitých okolností se mohou firmy dostat do platební neschopnosti, i když 
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plánovaly zisk. Podniky by se při plánování a reportování měly zaměřit na všechny tři základní 

účetní výkazy (výkaz zisku a ztráty, rozvaha, cash-flow). Jedině tak může být získán celkový 

finanční obraz firmy. 

Výzkum provedený Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve 

Zlíně zjistil, že controlling je důležitým nástrojem pro měření a řízení výkonnosti podniku [67]. 

Toto zjištění je v souladu s výsledky průzkumu provedeného v roce 2014 mezi Chorvatskými 

podniky, kde došlo k jednoznačnému zjištění, že efektivní controlling má pozitivní dopad na 

podnikovou výkonnost [69]. To je zároveň v souladu se zjištěním Rakouského Controller-

Institutu, že controlling je výrazně zapojen do rozhodování [65]. Controlling může řídit 

výkonnost podniku jen tehdy, pokud je zapojen do rozhodování o podnikových aktivitách, 

alokaci zdrojů apod. 

Controllingový panel 2012 odhalil, že u nadnárodních firem převládají v controllingu a 

reportingu mezinárodní standardy (u 56 % dotazovaných firem) [68]. Reportovaní nebo 

provádění controllingových činností ve dvou různých standardech by bylo neefektivní. Firmy 

volí reportování podle mezinárodních standardů proto, aby mohlo dojít k jednoduššímu 

porovnávání firem v rámci jedné skupiny a jejich následné konsolidaci. Podle stejného 

průzkumu bylo zjištěno, že 51 % dotazovaných firem chce vytvořit uživatelsky přívětivější 

reporty, zvýšit počet komentářů a reportovat také nepeněžní veličiny [68]. Z toho vyplývá, že 

podniky již zřejmě mají definovány všechny nástroje, metody a procesy pro controlling. 

Současnou snahou je nalézt takové řešení pro reporting, aby došlo ke zvýšení komfortu pro 

příjemce zpráv. 

Controlling je stále organizován zejména funkčně (40 % dotazovaných podniků), tedy 

podle jednotlivých hlavních činností. Patrný je trend k silnější organizaci dle příjemců (33 %), 

tedy přístupu podle „business partnera“ [68]. Tato změna přístupu k specializaci controllingu 

byla zaznamenána již v roce 2007, kdy společnost Ernst & Young provedla výzkum na téma 

změny role finančních controllerů [66]. To znamená, že dochází k opuštění klasického rozdělení 

controllerů na plánovače, specialistu pro reporting, apod. A z controllera se stává specialista, 

který zná a řídí z pohledu financí celý určitý proces.  
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7.  OBECNÝ MODEL TVORBY REPORTU PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU 

Při návrhu reportu a hledání nejvhodnějších ukazatelů pro řízení podniku a způsobu 

jejich zobrazení tak, aby navržený report plnil svou analyticko-informační funkci, je vhodné 

postupovat podle obecného modelu uvedeného v obrázku 38. Níže uvedený model je 

univerzální a vhodný pro sestavení reportu, případně nalezení ukazatelů pro jakoukoliv úroveň 

řízení. Vzhledem k cíli této disertační práce, kterým je navržení reportu pro nejvyšší 

management firem, budou jednotlivé kroky obecného modelu podrobněji definovány 

v návaznosti na tento cíl. 

 

Obr. 38 Obecný model pro tvorbu reportu 

7.1. Definování účelu reportu 

III.

II.

I.

Implementace a kontrola

Definování účelu reportu

Definování ukazatelů

Výběr nejvhodnějších ukazatelů

Návrh reportu/dashboardu

Ověření navrhovaného řešení
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Vzhledem k vazbě mezi cílem reportu a reportovanými veličinami, je detailní 

definování účelu reportu základem pro nalezení vhodných ukazatelů. V prvé řadě je důležité 

identifikovat uživatele výkazu, zjistit jejich požadavky a definovat všechny souvislosti a vazby. 

Teprve na základě těchto informací může dojít k nalezení vhodných ukazatelů. Ve fázi 

definování účelu reportu je tedy důležité nalézt odpovědi na tyto otázky: 

1. Kdo bude uživatelem reportu? 

2. Co je cílem reportu? 

Při navrhování analyticko-informačního reportu (dashboardu) pro nejvyšší vedení je 

cílem reportu poskytnout nejdůležitější data pro řízení podniku v uživatelsky přívětivé formě. 

Výhodou reportu pro top management je relativně malý počet jasně definovaných uživatelů. 

Nevýhodou je, že manažeři mají velmi odlišné názory na reportované ukazatele. Většinou 

dochází k preferenci ukazatelů z oblastí, které jsou pod jejich přímým řízením. 

Dashboard pro top management má jednoznačnou vazbu na strategii podniku. Ve své 

podstatě je jeho cílem ukázat zda je podnik na správné cestě k naplnění jeho cílů. Proto je nutné, 

aby měl podnik jasně definovanou strategii a kvantifikované cíle z ní vyplývající. Pokud nejsou 

cíle kvantifikovány tak potom dochází jen k informování o tom, kde se firma v současné době 

nachází, ale nejsou poskytovány informace o tom, zda je současná pozice dobrá nebo ne. 

Vzhledem k tomu, že cíle jednotlivých oddělení by měly vycházet z celopodnikové 

strategie, tak její jasné definování (včetně následného definování strategie a cílů pro jednotlivá 

oddělení) je základním krokem pro tvorbu jakéhokoliv reportu zaměřeného na podnikovou 

výkonnost. 

7.2. Definování ukazatelů 

Cílem této fáze je definování co největšího množství relevantních ukazatelů (ve 

spojitosti na strategii/výkonnost/cíle podniku), z kterých budou následně vybrány jen ty 

nejdůležitější. Definování ukazatelů je vhodné provést na základě tří kroků (viz Obr. 39). 

 

Analýza současných reportů 
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Analýza používaných reportů vede k definování ukazatelů, které jsou aktuálně 

používány. Výhodou těchto ukazatelů je, že jsou s nimi jejich uživatelé seznámeni a rozumí 

jim. Při této analýze je potřeba provést průzkum napříč všemi stupni řízení. To znamená, že 

například při navrhování reportu pro střední management je nutné zanalyzovat také reporty pro 

nejvyšší i nižší management. Při navrhování dashboardu pro nejvyšší vedení firmy je nutné 

provést analýzu reportů napříč všemi podnikovými činnostmi (výroba, logistika, HR, finance, 

nákup atd.). To vyplývá z širokého zaměření reportu.  Cílem je nalézt odpověď na otázku: 

Jaké ukazatele jsou používány? 

Požadavky uživatelů  

Pochopení požadavků budoucích uživatelů a převedení těchto požadavků na ukazatele 

je zásadní pro vytvoření úspěšného analyticko-informačního reportu. V tomto kroku dojde 

k definování velkého množství ukazatelů z toho důvodu, že každý manager má jinou představu 

o tom, co je nejdůležitější pro řízení firmy. To se neslučuje s podstatou dashboardu, který by 

měl být zaměřen jen na nejdůležitější ukazatele. Vzhledem k tomu, že v další části návrhu 

reportu dojde k aplikaci metod vícekriteriálního rozhodování pro výběr jen těch nejdůležitějších 

ukazatelů, tak toto velké množství nemusí být překážkou. Pro nalezení požadavků uživatelů je 

vhodné použít řízený pohovor, který může být definován jako jasně strukturovaný rozhovor, 

jenž vede k zjištění potřebných informací. Cílem tohoto kroku je nalézt odpověď na otázku: 

Jaké ukazatele by chtěli používat? 

Návrh ukazatelů od controllingového oddělení  

Aktivity controllingu jsou zaměřeny na celý podnik a mimo jiné na hledání a 

odstraňování úzkých míst, které negativně ovlivňují podnikovou výkonnost a tím i úspěšné 

naplnění podnikové strategie. Z toho vyplývá, že se controlling musí aktivně podílet na návrhu 

nových ukazatelů, které povedou k růstu výkonnosti podniku. Cílem tohoto kroku je nalézt 

odpověď na otázku: 

Jaké nové ukazatele by měli ještě používat? 

Při zjišťování požadavků uživatelů a návrhu ukazatelů od controllingového oddělení je 

vhodné použít některou z metod tvůrčího myšlení. Vzhledem ke své jednoduchosti a velkému 
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rozšíření doporučuji využít metodu Brainstorming. Tato metoda má za úkol vygenerovat co 

nejvíce nových, netradičních nápadů na základě interakce členů skupiny. Nalezení co 

největšího množství relevantních ukazatelů je hlavním cílem této části modelu pro tvorbu 

reportu. 

 

Obr. 39 Model pro definování a výběr ukazatelů 

7.3. Výběr nejvhodnějších ukazatelů 

V podnikové praxi neexistuje pozitivní spojení mezi množstvím informací a kvalitou 

podnikových rozhodnutí. Proto je cílem této části obecného modelu vybrat z velkého a 

nepřehledného množství ukazatelů definovaných v předcházejícím kroku jen ty nejdůležitější 

vzhledem k účelu reportu. Výběr nejvhodnějších ukazatelů se skládá ze čtyř logicky na sebe 

navazujících kroků (viz Obr. 39). 

Rozdělení do skupin  

Ověření

Analýza současných reportů
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Návrhy od controllingu
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Výběr nejvhodnějších 
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Jedná se o uspořádání ukazatelů do jednotlivých klastrů podle jejich vzájemných vazeb. 

Způsob rozdělení ukazatelů vyplývá z preferencí jednotlivých podniků a zejména ze způsobu 

jakým měří a řídí svou výkonnost. Může dojít k níže uvedenému rozdělení: 

- Finance – Zákazník – Interní procesy – Učení se a růst 

Výše uvedené rozdělení vyplývá z modelu BSC (Balanced Scorecard). Jedná se o 

jednu z nejznámějších a nejvyužívanějších koncepcí pro měření výkonnosti 

podniku. BSC může být definován jako vědomě vybraný souhrn ukazatelů, které 

vyplývají z podnikové vize a strategie [70]. Vzhledem k srozumitelnosti a 

provázanosti s podnikovou strategií je vhodné použít výše uvedené perspektivy při 

hledání nejvhodnějších ukazatelů pro nejvyšší vedení podniku. Perspektivy, na které 

se zaměřuje model BSC, mohou být definovány následovně [71]: 

 Finance – tato oblast obvykle obsahuje tradiční finanční výkonové ukazatele, 

které jsou většinou spojeny se ziskovostí. 

 Zákazníci – v této oblasti dochází ke sledování výkonnosti v oblasti tržního 

podílu, spokojenosti zákazníků atd. 

 Interní procesy – tato oblast je zaměřena na interní podnikové procesy, které 

mají největší dopad na podnikání. Jde tedy zejména o procesy, které vytvářejí 

konkurenční výhodu podniku. 

 Učení se a růst – hlavním cílem je sledovat procesy (jejich výkonnost), které 

zajistí dlouhodobý růst a zlepšování podnikových výsledků. Jedná se zejména o 

oblast lidských zdrojů. 

- Vedení – Lidé – Strategie – Partnerství a zdroje – Procesy, produkty a služby – Výsledky 

vzhledem k zaměstnancům – Výsledky vzhledem k zákazníkům – Výsledky vzhledem 

ke společnosti – Klíčové výsledky. 

Jedná se o perspektivy pro hodnocení výkonnosti podniku podle komplexního 

modelu od EFQM (European Foundation for Quality Management) [72] 

- Rozdělení vyplývající z různých modelů pro řízení a měření výkonnosti [73]: 

 Kvalita – Dodávky – Náklady – Flexibilita – Inovace. 
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 Spokojenost zákazníků – Integrace se zákazníky – Kvalita – Dodávky – Doba 

výrobního cyklu – Náklady na aktivity bez přidané hodnoty – Technologie – 

Vzdělávání. 

 Náklady - Závislost na dodávkách – Zaměstnanci – Flexibilita – Kvalita - 

Využití zdrojů. 

Předvýběr ukazatelů  

V rámci definování možných ukazatelů dojde k nalezení velkého množství možných 

ukazatelů. Tento velký počet ukazatelů včetně jejich vazeb v podstatě znemožňuje použití 

metody ANP. Její správná aplikace pro příliš složité a počtem kritérií a ukazatelů rozsáhlé 

rozhodovací problémy je vysoce časově náročná, což bude managementem podniku, který má 

předvýběr provést, považováno zpravidla za nepřijatelné. Proto je vhodné provést předvýběr 

ukazatelů za pomocí některé z časově méně náročnějších metod pro vícekriteriální rozhodování 

(viz. kapitola 5.2. Vícekriteriální metody rozhodování). Vzhledem k využití metody ANP pro 

výběr ukazatelů je nejvhodnější použít pro předvýběr metodu AHP, která je jednodušší protože 

neobsahuje síťové vazby. Pokud v rámci  definování ukazatelů dojde k nalezení malého počtu 

ukazatelů tak není nutné provést předvýběr ukazatelů. 

Při párovém porovnání (provedeném při použití metody AHP a ANP) je potřeba provést 

porovnání daných ukazatelů a rozhodnout, kolikrát má daný ukazatel větší spojitost s cílem 

reportu. V případě reportu pro top management půjde o spojitost se strategií firmy. V případě 

reportu pro vedoucí jednotlivých oddělení půjde o spojitost s cíli daného oddělení atd. 

Ukazatelé, které nemají spojitost s cíli (ať přímou, nebo nepřímou), nemají žádný význam pro 

řízení a nesmí se objevit v reportu. Při hledání vhodných ukazatelů je tedy důležité zhodnotit, 

jak velkou vypovídací schopnost má daný ukazatel vzhledem k potřebám uživatelů a účelu 

reportu.  

 

Aplikace ANP  

 

Tato metoda je vhodná pro řešení komplexních rozhodovacích problémů, které obsahují 

vzájemné vazby a závislosti. Jedná se například o vazby mezi jednotlivými ukazateli napříč 

různými skupinami. Proto byla metoda ANP zvolena jako nástroj pro výběr nejvhodnějších 

ukazatelů. Detailní popis metody, její výhody a postup při její aplikaci je uveden v kapitole 5.4. 

Analytický síťový proces. 
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Ověření výsledků  

Na závěr hledání nejvhodnějších ukazatelů je nutné ověřit zjištěné výsledky. Jedná se 

zejména o logické ověření, zda nedošlo k chybám při definování možných ukazatelů, nebo 

aplikaci metod AHP/ANP. Toto ověření provádí samotný controlling bez pomoci dalších 

uživatelů reportu. 

Po provedení výběru nejvhodnějších ukazatelů je nutné stanovit jejich cílové hodnoty, 

aby mohlo v reportu dojít k vyhodnocení jejich plnění. 

7.4. Návrh reportu/dashboardu 

Nekvalitní návrh (design) snižuje nejen hodnotu reportu, ale také práci controllera. 

Z tohoto důvodu je nutné vytvořit report tak, aby jeho design podporoval důležitost a význam 

jednotlivých uvedených informací. Cílem je tedy nalézt co nejvhodnější grafické řešení, které 

obsahuje tabulky, grafy, podmíněné formátování apod. Je nutné si uvědomit, že při tvorbě 

reportu nejde jen o výběr vhodných ukazatelů, ale že jen kvalitně graficky zpracovaný report 

bude podporovat analyticko-informační funkci controllingu. 

Důležitou součástí dashboardu jsou grafy. Při výběru vhodných grafů je nutné zohlednit 

jejich velikost (dashboard má mít rozsah pouze jedné stránky) a vypovídací schopnost (některé 

typy grafů nejsou vhodné pro prezentaci určitých dat). Speciálně pro dashboardy byl navržen 

Bullet graf, jako odpověď na problémy s budíkovými grafy. Problém „budíkových“ (a jim 

podobných) grafů je zejména v jejich poměru velikost a vypovídací schopnost. Bullet graf má 

větší vypovídací schopnost než ostatní používané grafy (budíkové, teploměrové atd.). Je 

navržen tak, aby zobrazil skutečnou hodnotu v porovnání s cílovou hodnotou. Při použití osy 

s měřítkem, případně různých barev je na první pohled jasné, zda je hodnota sledovaného 

ukazatele v pořádku, nebo je mimo stanovené hranice [74]. 

 

 

Hlavní přínosy, které vyplývají ze správného designu reportů a dashboardů, jsou [75]: 
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- Rychlost orientace v datech - čím lépe je report navržen, tím rychleji v něm uživatel 

najde informace, které potřebuje. 

- Přehlednost - ze správně navržených reportů uživatel snadno získá informace. 

- Omezení chybného výkladu – design má být takový, aby podporoval jedinou správnou 

interpretaci dat. 

- Přesnost – výběr a formátování grafických komponent reportů má velký vliv na to, jak 

přesná data z nich uživatelé získají. 

- Používanost – přehledné a jasné reporty, ve kterých uživatele rychle najdou, co 

potřebují, budou používány více než reporty, které tato kritéria nesplňují. 

- Interní marketing – controlling se musí ve firmě mimo jiné „prodávat“ a profesionální 

reporty tomu mohou efektivně pomoci. 

- Podpora rozhodování – čím méně je uživatel nucen přemýšlet nad metodikou a formou 

zpracování reportů, tím více času může věnovat na to, proč report vlastně dostává – na 

rozhodování. 

Z výše uvedeného vyplývá, že při grafickém návrhu reportu je nutné využít i poznatky 

z psychologie. Zejména se jedná o kognitivní psychologii, která se zabývá lidským myšlením 

a vnímáním. Pro tvorbu reportu je nejdůležitější oblastí zrakové vnímání, kde se zjišťuje, jak 

jsou vnímány velikosti, tvary a barvy.  

7.5. Ověření navrhovaného řešení 

Před zavedením nového reportu do praxe je potřeba provést ověření návrhového řešení. 

Tohoto ověření se musí zúčastnit všichni budoucí uživatelé. Cílem je zjistit, zda report obsahuje 

všechny důležité ukazatele a zda jim uživatelé rozumí. V průběhu ověřování může dojít ke třem 

základním námitkám (viz dříve Obr. 38): 

I. Nespokojenost se vzhledem reportu. I při dodržení všech zásad pro tvorbu efektivního 

reportu může dojít k nespokojenosti s jeho vzhledem. To může částečně vyplývat z toho, 

že uživatelé byli zvyklí na „něco“ jiného. Vzhledem k tomu, že cílem je sestavení 

uživatelsky přívětivého reportu, je tedy vhodné pokusit se zapracovat dané připomínky 

do nového řešení. Cílem je nalézt takové řešení, které přinese maximální užitek co 

největšímu počtu uživatelů. 

II. Nespokojenost s výběrem ukazatelů. Jedná se o nespokojenost s ukazateli, které byly za 

pomocí metod AHP/ANP vybrány jako nejdůležitější. V tomto případě je potřeba 
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provést kontrolu provedeného párového porovnání definovaných ukazatelů a zejména 

definovaných vzájemných vazeb. Tento problém může nastat, zejména pokud určení 

vah prováděl pouze controlling. Uživatelé reportu mohou mít rozdílný názor na 

významnost jednotlivých ukazatelů. 

III. Nespokojenost s definováním ukazatelů. V průběhu ověřování může dojít ke zjištění, že 

nedošlo k výběru nejvhodnějších ukazatelů, protože ty nebyly definovány v druhém 

kroku obecného modelu pro tvorbu reportu. Tato chyba může vyplynout zejména 

z nedostatečné analýzy požadavků uživatelů. V tomto případě je nutné provést nové 

zjištění požadavků uživatelů a všechny následné kroky. 

V průběhu ověřování navrhovaného řešení zcela určitě dojde k nalezení oblastí, kde 

nebude existovat shoda všech uživatelů. Vyplývá to zejména ze subjektivních preferencí 

jednotlivých uživatelů. Při řešení těchto neshod se projeví jedna z výhod metody ANP, kterou 

je transparentnost. Na základě použití metody ANP může být všem uživatelům jasněji a rychleji 

vysvětleno, proč došlo k výběru konkrétních ukazatelů, než při využití jiných metod pro 

vícekriteriální rozhodování, případně výběru na základě expertního odhadu. 

7.6. Implementace a kontrola 

V průběhu implementace nového reportu je potřeba definovat zejména v jakém časovém 

intervalu bude výkaz tvořen a v jaké formě bude distribuován uživatelům. Během používání 

reportu je vhodné vyžadovat od uživatelů zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že v průběhu času 

dochází ke změnám strategie, podnikatelského prostředí a preferencí uživatelů je nutné 

provádět pravidelné kontroly zaměřené na aktuálnost reportu. Frekvence těchto kontrol musí 

být nastavena tak, aby náklady spojené s revizí reportu nepřevýšily očekávané přínosy. Pokud 

dojde ke zjištění, že report z jakéhokoliv důvodu nesplňuje požadavky uživatelů, případně 

nenaplňuje účel výkazu, je nutné znovu provést všechny kroky modelu pro tvorbu reportu. 

V rámci implementace nového reportingu je nezbytné projít se všemi uživateli použité 

ukazatele a vysvětlit je. Tím dojde k zamezení nesprávné interpretace použitých ukazatelů.   
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8. VERIFIKACE NAVRŽENÉHO MODELU 

Z kapitoly 6. Průzkumy v oblasti controllingu a reportingu vyplynula snaha podniků o 

zlepšení výstupů z controllingu. Jedná se zejména o zintenzivnění využívání komentářů, nárůst 

nefinančních ukazatelů, zvýšení uživatelského komfortu. Zjistilo se také, že nejvýkonnější 

podniky jsou více spokojeny se svým reportingem. Z toho vyplývá spojitost mezi kvalitou 

reportingu a výkonností firmy. 

V následujících kapitolách bude provedena analýza současného stavu a návrh nového 

reportingu ve společnostech Huisman Konstrukce, s.r.o. a Třinecké slévárny, a.s. Cílem je, za 

pomoci modelu uvedeného v kapitole 7., navrhnout takový analyticko-informační report, který 

bude uživatelsky přívětivý, co nejmenšího rozsahu a zároveň bude obsahovat všechny důležité 

informace pro řízení podniku. 

8.1. Huisman Konstrukce, s.r.o. 

Společnost Huisman má celosvětovou působnost a rozsáhlé zkušenosti v oblasti designu 

a výroby těžké techniky pro vedoucí světové firmy operující na pevnině i na moři. Byla 

založena v roce 1929 v Holandsku jako firma pro výrobu ocelových konstrukcí. Později došlo 

ke spojení s projekční kanceláří. Tím došlo k možnosti vyvíjet nové produkty zcela pod 

vlastním vedením, od konceptu až po dodání. Vlastní konstrukční oddělení, prostory pro 

výrobu, testování, uvádění do provozu a instalaci umožňují dodávat zařízení na klíč, přesně 

podle požadavků zákazníka. Projekty společnosti Huisman zahrnují jak samostatné 

komponenty, tak vysoce konstrukčně náročné integrované systémy (příklad viz Obr. 40). 

Vyráběný sortiment produktů může být rozdělen do šesti hlavních kategorií [76]:  

- zařízení pro těžké zdvihy,  

- vrtné soupravy,  

- zařízení pro pokládání potrubí,  

- uvazovací systémy,  

- designy lodí,  

- speciální projekty.  
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Obr. 40 Komplexní řešení společnosti Huisman [77] 

Společnost Huisman klade důraz na kvalitu výroby a služby zákazníkům. Všechny 

výrobky společnosti Huisman jsou projektovány a vyráběny v souladu s mezinárodními 

normami a mají certifikaci od institucí Lloyd´s, DNV, ABS, NMD, TüV, API atd [76]. 

Působení na globálním trhu vyžaduje řešení jak na globální, tak na lokální úrovni. 

Z tohoto důvodu nizozemská společnost Huisman v roce 1997 rozšířila své projektové a 

výrobní kapacity do Sviadnova v České republice a nedávno také do Fujianu v Číně, čímž 

získala téměř 100 000 m2 celkové výrobní plochy. Oba výrobní závody jsou významnou 

součástí výrobní síly skupiny Huisman. Pobočky společnosti v Riu de Janeiro (Brazílie) a 

v Houstonu (USA) poskytují podporu pro místní prodej a projektovou činnost.  Společnost 

působí také na Slovensku a v Singapuru [76]. 

Huisman Konstrukce, s.r.o 

Huisman Konstrukce, s.r.o. se nachází ve Sviadnově v České republice.  V rámci 

skupiny Huisman má významnou pozici nejen v oblasti projektové, ale i výrobní. Výrobní 

portfolio tvoří jak kompletní produkty, například stojanové jeřáby, vrtná souprava LOC 400, 

tak součásti větších celků, které jsou potom zkompletovány do finálního produktu ve výrobním 

závodě ve Schiedamu [76].  

Navzdory hospodářské krizi a jejímu dopadu na průmyslové firmy po celém světě 

společnost Huisman Konstrukce, s.r.o. pokračovala v roce 2012 v růstu nastartovaném 

v minulých letech. V minulých letech došlo k dokončení výstavby nové lakovny, což umožnilo 
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zvýšit kapacitu tryskacího boxu pro lakování velkých svařenců. Dále byla dokončena výstavba 

nové montážní haly a administrativní budovy, kde vzniklo zázemí pro vývojové a konstrukční 

aktivity společnosti. Toto posilování výrobních a konstrukčních kapacit je nutné z důvodu růstu 

výroby komplexních inovativních projektů [76]. 

Společnost Huisman Konstrukce, s.r.o. má vlastní vývojové a konstrukční centrum, ve 

kterém pracuje více než sto vysoce specializovaných pracovníků. Toto oddělení je rovněž 

hlavním vývojovým centrem pro celou skupinu Huisman v oblasti pozemních vrtných souprav 

určených primárně pro ropný a plynárenský průmysl [76]. 

Společnost Huisman Konstrukce je jedna ze základních výrobních kapacit holdingu 

Huisman. Pro svou vysokou technickou úroveň a kvalitu výrobků je často vybírána jako 

technologický partner pro náročné a rizikové operace. Příkladem může být technologie pro 

vyzdvižení ponorky Kursk, technologie pro rozřezání a vyzdvižení trajektu Tricolor z průlivu 

La Manche nebo horské dráhy pro síť tématických parků Walta Disneyho. Mezi další typické 

produkty patří různé typy lodních jeřábů se širokou škálou nosností (až 2 700 t) a dosahů, 

systémy pro pokládku potrubí a kabelů nebo instalaci zařízení na mořské dno a průzkumné 

vrtné soupravy [77]. 

Tab. 5 Rozvaha Huisman Konstrukce, s.r.o. [77] 

 

 

Majetková struktura firmy je uvedena v tabulce 5. Nárůst objemu zakázek a s tím 

spojený nárůst výroby se projevil v nárůstu výkonů, jak je patrné z tabulky 6. 

Rozvaha v tis. Kč 2010 2011 2012

Aktiva 1 474 927 1 746 118 1 623 152

Dlouhodobý majetek 209 895 416 562 127 884

Oběžná aktiva 1 264 435 1 328 768 1 494 245

Časové rozlišení 597 788 1 023

Pasiva 1 474 927 1 746 118 1 623 152

Vlastní kapitál 572 166 626 994 563 299

Cizí zdroje 900 837 1 117 415 1 059 375

Časové rozlišení 1 924 1 709 478



100 

 

Tab. 6 Výkaz zisků a ztrát Huisman Konstrukce, s.r.o. [77] 

 

Počet zaměstnanců na konci roku 2012 dosáhl počtu 463, to znamená nárůst o 76 nových 

zaměstnanců oproti roku 2011. Tohoto nárůstu se podařilo dosáhnout navzdory všeobecnému 

nedostatku kvalifikovaných pracovníků zejména v technických oblastech. Společnost Huisman 

Konstrukce, s.r.o. by ráda získala více než sto nových zaměstnanců [77]. 

8.1.1. Účel reportu 

Růst společnosti Huisman a nutnost implementovat nová globální účetní a reportingová 

pravidla vedl k požadavku na změnu finančního reportingu. Proto byla provedena analýza 

aktuálního stavu, během které došlo k nalezení těchto zásadních nedostatků současného 

reportingu: 

- Report neobsahuje všechny informace potřebné k řízení firmy vzhledem k 

jejímu životnímu cyklu. 

- Výkaz zisků a ztrát se vytváří podle globálních i lokálních pravidel. 

- Rozvaha se vytváří podle globálních i lokálních pravidel. 

- Nedostatek komentářů k zjištěným odchylkám. 

- Nejedná se o uživatelsky přívětivý report. 

- Report je zaměřen na historická data. 

- Využití jen finančních ukazatelů. 

- Orientace jen na celou firmu. 

Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč 2010 2011 2012

Výkony 951 208 1 376 038 1 539 911

Tržby 771 786 1 383 090 1 147 705

Výkonová spotřeba 709 632 1 062 764 1 235 983

Přidaná hodnota 241 576 313 274 303 928

Osobní náklady 146 597 184 173 222 912

Daně a poplatky 411 440 777

Odpisy 34 058 40 526 42 140

Ostatní výnosy 28 221 13 723 7 279

Provozní výsledek hospodaření 88 731 101 858 45 378

Finanční výnosy 29 848 12 097 14 207

Finanční náklady 27 294 43 351 15 221

Finanční výsledek hospodaření 2 554 -31 254 -1 014

Daň z příjmů za běžnou činnost 17 665 15 804 6 840

Výsledek hospodaření za účetní období 73 620 54 800 37 524
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Uživateli nového reportu budou všichni členové nejvyššího vedení firmy. Jedná se o 

generálního, finančního, nákupního a výrobního ředitele. Dále o vedoucího přípravy výroby, 

strojní konstrukce a konstrukce (odpověď na otázku Kdo bude uživatelem reportu?). Cílem 

reportu je poskytnout všechny podstatné informace pro řízení firmy (odpověď na otázku Co je 

cílem reportu?) s ohledem na velký počet uživatelů bez ekonomického vzdělání (pět manažerů 

z celkového počtu sedmi). 

Současná strategie celé skupiny Huisman může být definována pomocí tří základních 

pilířů: 

1. Stát se jednou z nejvíce inovativních a nejspolehlivějších firem. 

 Zajištění udržitelného růstu za pomoci vývoje nových výrobků. 

 Všechny produkty a služby musí dosahovat Huisman standardu. 

 Dodávky dle dohodnutých podmínek 

2. Být oddaným partnerem svým zákazníkům během celého životního cyklu výrobku. 

3. Zkvalitňování interních procesů. 

Vzhledem k tomu, že navrhovaný report je určen pro lokální management, je nutné 

globální strategii celého holdingu upravit na lokální podmínky. Lokální strategie musí 

samozřejmě vycházet z globální koncepce a sloužit k naplnění cílů celého holdingu. Strategie 

společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o., vzhledem k její výrobní a vývojové funkci v rámci 

holdingu, je definována následovně: 

„Zajištění dostatečného počtu výrobních zdrojů (lidských, technologických, 

materiálových) tak, aby byla naplněna potřeba výrobních a vývojových kapacit 

související s rostoucí zakázkovou náplní.“ 

8.1.2. Definování ukazatelů 

Definování možných ukazatelů bylo provedeno na základě analýzy současných reportů, 

řízeného pohovoru s budoucími uživateli a vlastního návrhu od controllingového oddělení. 

Ukazatelé, které mohou být použity pro analyticko-informační dashboard jsou uvedeny 

v Příloze 3. Nedošlo k definování detailních ukazatelů (například ROI, ROS atd.), ale 

k definování ukazatelů o stupeň výše (ukazatele aktivity, rentability atd.). Při definování 

detailních ukazatelů by muselo dojít v rámci metody AHP/ANP k porovnání stovek ukazatelů. 
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To by výrazně ztížilo, až znemožnilo využití těchto metod. Velkým problémem by bylo udržet 

potřebný koeficient konzistence. Zároveň by časová náročnost spojená s aplikací metody 

AHP/ANP byla manažery, podílejícími se na výběru ukazatelů hodnocena velice negativně.  

Proto bylo rozhodnuto, že metoda ANP bude použita pro výběr nejvhodnějších skupin 

ukazatelů a nejvhodnější detailní ukazatelé budou následně definovány oddělením controllingu. 

8.1.3. Výběr nejvhodnějších ukazatelů 

Pro nalezení nejvhodnějších ukazatelů bude použit program Super Decisions, vytvořený 

společností Creative Decisions Foundation. Tento software umožňuje vytvořit jakoukoliv síť, 

která charakterizuje řešený problém a výrazně zjednodušuje aplikaci metody AHP/ANP [53]. 

Rozdělení ukazatelů definovaných v předcházející kapitole bude provedeno na základě 

modelu BSC (Příloha 3). Tento model se nejvíce přibližuje způsobu měření a řízení výkonnosti 

ve společnosti Huisman Konstrukce.  

Při definování ukazatelů pro analyticko-informační report bylo nalezeno 54 možných 

ukazatelů (Příloha 3), proto dle modelu pro výběr ukazatelů (Obrázek 14) bude proveden 

předvýběr ukazatelů za pomocí metody AHP. Model AHP je uveden v Příloze 4. Během metody 

AHP dojde k: 

1. Porovnání jednotlivých klastrů (Finanční perspektiva, Zákaznická perspektiva, Vnitřní 

procesy a Učení se a růst) vzhledem k cíli (výběr nejdůležitějších ukazatelů). 

2. Dále dojde k párovému porovnání všech ukazatelů v rámci jednotlivých klastrů. 

Během párového porovnání by nemělo dojít k tomu, že některý ukazatel bude v rámci 

svého klastru výrazně dominovat nad ostatními. Obecně se doporučuje používat měřítko jedna 

až tři, kdy hodnota tři znamená, že daný ukazatel je 3x významnější než ten, s kterým je 

porovnáván. Pokud by muselo dojít k použití měřítka většího než 3, znamená to, že daný klastr 

není dostatečně homogenní [78]. 

Pro aplikaci metody ANP byly použity jen ty ukazatelé/informace, které mají 

kumulativní součet vah 50 % (viz Tab. 7). Kompletní výstup z metody AHP je uveden v Příloze 

5, kde je vidět seřazení všech ukazatelů/informací podle zjištěných vah. 
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Tab. 7 Výstup z metody AHP - HK 

 

Pro aplikaci metody ANP, která dokáže více zohlednit realitu, je nutné namodelovat 

vazby mezi ukazateli a tím vytvořit síťovou strukturu. Mezi ukazateli (viz Tab. 7) byly nalezeny 

a nadefinovány tyto nejdůležitější vazby (Příloha 6): 

1. Počet odpracovaných hodin má vazbu s Výkazem zisků a ztrát – zvyšuje jeho 

vypovídací schopnost. Od výše odpracovaných hodin se odvíjejí jak výnosy 

(odpracované hodiny jsou propláceny mateřskou společností), tak náklady (počet hodin 

má přímou souvislost s výší variabilních nákladů) HK. 

2. Externí výroba – výroba v kooperacích vysvětluje nižší spotřebu uvedenou ve Výkazu 

zisků a ztrát (materiálovou, mzdové náklady, energie). 

3. Stav zásob na skladě – podle globálních účetních pravidel platných ve všech pobočkách 

společnosti Huisman, je materiál zarezervovaný na projekty zahrnutý ve VZZ. Z toho 

vyplývá, že informace o stavu zásob na skladě zvyšuje vypovídací schopnost VZZ. 

4. Počet odpracovaných hodin zvyšuje vypovídací schopnost ukazatele Hodinová sazba. 

Nižší nebo případně vyšší hodinová sazba může být vysvětlena větším nebo menším 

počtem odpracovaných hodin. 

5. Poměr přímých a nepřímých zaměstnanců zvyšuje vypovídací hodnotu ukazatele počet 

zaměstnanců. Počet zaměstnanců je důležitý ukazatel pro společnost, která neustále 

roste. Zároveň je důležité znát poměr přímých a nepřímých zaměstnanců, který může 

poukazovat na rostoucí administrativní zátěž. 

6. Investice zvyšují vypovídací schopnost VZZ. Firma Huisman Konstrukce, s.r.o. je 

rostoucí společností, která neustále investuje do nového technologického vybavení.  

Název ukazatele Normalizováno podle klastru Limitní Kumulativně %

VZZ 0,13017 0,054432 5%

Hodinova sazba 0,12691 0,053068 11%

Pocet odpracovanych hodin 0,15412 0,041722 15%

Externi vyroba 0,11392 0,03084 18%

Pomer primych a neprimych zamestnancu 0,10776 0,02917 21%

KPIs 0,06847 0,028631 24%

Produktivita 0,10412 0,028185 27%

Stav zasob na sklade 0,10392 0,028131 29%

HV jednotlivych stredisek/provozu 0,06727 0,028129 32%

Zjednodusene CF 0,0655 0,027391 35%

Zjednodusena Rozvaha 0,06435 0,026907 38%

Pocet zamestnancu 0,13489 0,025714 40%

Pomer vlastnich a agenturnich zamestnancu 0,12795 0,024392 43%

Investice 0,12586 0,023993 45%

Dodrzovani terminu dodavek 0,19852 0,023922 47%

Vydaje na nove technologie 0,12345 0,023534 50%
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7. Externí výroba zvyšuje vypovídací schopnost počtu zaměstnanců. Větší výroba 

v kooperacích vysvětluje menší potřebu vlastních zaměstnanců. 

Na základě výše uvedených vazeb byl definován model ANP, který je uveden v Příloze 

7. Po provedení nového párového porovnání bylo zjištěno následné pořadí ukazatelů (viz Tab. 

8).  

Tab. 8 Výstup z metody ANP - HK 

 

Na závěr hledání nejvhodnějších ukazatelů je nutné ověřit zjištěné výsledky. Jedná se 

zejména o logické ověření, zda nedošlo k chybám při definování možných ukazatelů nebo 

aplikaci metod AHP/ANP. Při kontrole zjištěného pořadí ukazatelů nedošlo k nalezení žádných 

chyb. 

8.1.4. Návrh reportu/dashboardu 

Tvorba reportingu pro management je jednou z důležitých aktivit controllingu. Jádro 

ovšem neleží jen v pouhé tvorbě reportu, ale zejména v provádění analýz a vytváření 

komentářů. Tyto komentáře, které dávají do souvislostí finance a podnikatelskou činnost, jsou 

jednou z nejdůležitějších součástí interního reportingu. 

Pořadí Název ukazatele

Normalizováno 

podle klastru Limitní Kumulativně %

1 Pocet odpracovanych hodin 0,41719 0,146141 15%

2 Investice 0,49977 0,118171 26%

3 Dodrzovani terminu dodavek 1 0,10834 37%

4 Hodinova sazba 0,30236 0,092193 46%

5 VZZ 0,28197 0,085976 55%

6 Pomer primych a neprimych zamestnancu 0,20939 0,073348 62%

7 Externi vyroba 0,17753 0,062189 69%

8 Pocet zamestnancu 0,21277 0,05031 74%

9 Stav zasob na sklade 0,13907 0,048715 79%

10 Pomer vlastnich a agenturnich zamestnancu 0,18108 0,042817 83%

11 KPIs 0,1235 0,037657 87%

12 Zjednodusena Rozvaha 0,10079 0,030731 90%

13 Zjednodusene CF 0,10079 0,030731 93%

14 HV jednotlivych stredisek/provozu 0,09059 0,027622 95%

15 Vydaje na nove technologie 0,10638 0,025155 98%

16 Produktivita 0,05682 0,019904 100%
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Ukazatelé uvedené v tabulce 8, jsou seřazeny podle důležitosti pro řízení firmy. 

Vzhledem k tomu, že dojde k návrhu pouze jednostránkového reportu, nemusí dojít k použití 

všech ukazatelů z tabulky 8. 

Všechny tři základní výkazy (rozvaha, cash-flow, výkaz zisků a ztrát) jsou sestavovány 

podle globálních pravidel. Tím se zabraňuje zdvojování výstupů z controllingu a otvírá se 

prostor pro provádění analýz a formulování doporučení. Aktuální stav je vždy porovnáván 

s plánem a minulým rokem. 

Vzhledem k tomu, že oficiálním firemním komunikačním jazykem je angličtina, je 

návrh reportu proveden v anglickém jazyce. Pro top management byl definován „dashboard“ 

(Příloha 8) o rozsahu jednoho listu A4, který obsahuje: 

1. Počet odpracovaných hodin (Project hours) – pro firmu, která se zabývá zakázkovou 

výrobou, je důležité sledovat počet odpracovaných hodin podle jednotlivých 

nákladových středisek a jejich srovnání s plánem. Zejména z důvodu provázanosti 

s cash-flow, hospodářským výsledkem a ziskovou marží. 

2. Investice (Investments) – v současné době pokračují ve firmě velké investiční akce jak 

v oblasti výstavby nových hal, skladovacích prostor, tak v oblasti modernizace 

výrobních technologií. Proto je součástí reportu část, ve které je zobrazeno kolik ze 

svého ročního rozpočtu již vyčerpala jednotlivá nákladová střediska. 

3. Dodržování termínu dodávek (Delivery dates) – skupina Huisman se vždy snaží 

v maximální možné míře uspokojit požadavky svých zákazníků. Mezi nejdůležitější 

požadavky patří dodržení stanovených termínů dodávek. Včasné dodání výrobku do 

mateřské společnosti je základem pro dodržení dodacích lhůt ke konečnému 

zákazníkovi. 

4. Hodinová sazba (Man hour cost price) – jedná se o zjednodušenou kalkulaci hodinové 

sazby výrobních zaměstnanců tak, aby byly pokryty všechny nepřímé náklady, které 

v podniku vzniknou. Pokud dochází k nárůstu hodinové sazby, je potřeba tento jev 

zohlednit při kalkulaci ceny jednotlivých produktů. 

5. Výkaz zisků a ztrát (Profit/Loss Statement) – výsledek hospodaření bude pro manažery 

vždy základní informací. Výkaz obsahuje údaje za daný měsíc, období od začátku roku, 

plán na období od začátku roku, srovnání s plánem, roční plán a výhled na budoucí 

období (forecast). Z důvodu větší vypovídací schopnosti je srovnání aktuálního stavu 

s plánem uvedeno v procentech. Důležitou součástí výkazu zisků a ztrát je forecast, 
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který je sestavován jako výhled ke konci roku. Podstata forecastu spočívá v zobrazení 

situace na konci roku na základě současných informací. Při porovnání s ročním plánem 

je možné zjistit, jak bude pravděpodobně plán naplněn. Výkaz zisků a ztrát je rozdělen 

do následujících základních částí: 

- Výnosy (Revenues) – poskytuje základní informaci o výši výnosů 

z dokončených projektů, z nedokončené výroby a ostatních výnosů. 

- Přímé náklady na projekty (Direct project cost) – vyjádření nákladů, které 

mohou být přímo přiřazeny k výrobním projektům. Obsahuje i náklady na práci 

(Labour costs), které jsou stanoveny jako součin odpracovaných hodin a 

hodinové sazby. 

- Nepřímé náklady (Indirect cost) – jedná se o náklady, které mají spojitost 

s výrobou, ale nemohou být přímo přiřazeny jednotlivým projektům. Největší 

část tvoří odpisy a spotřeba energií. Ve své podstatě se jedná o výrobní režii. 

- Náklady na prodej, administrativu, výzkum a vývoj (SG&A and R&D activities) 

– náklady, které nemají spojitost s výrobou. Zahrnuje zejména náklady na 

propagaci, na konzultanty, styk s veřejností a spotřební zboží pro administrativu. 

Jedná se o správní a odbytovou režii. 

- Mzdové náklady (Payroll cost) – náklady, které mají spojitost s odměňováním a 

vzděláváním zaměstnanců. 

-  Pokrytí jednotlivých nákladových druhů (Recovery) – jedná se o ukazatel 

pokrytí jednotlivých výše uvedených nákladových druhů. Informuje o tom, zda 

je stanovená hodinová sazba schopna pokrýt nákladové druhy tak, jak bylo 

naplánováno. Recovery je opačnou hodnotou Labour costs, které spadají do 

přímých výrobních nákladů. 

- Finanční operace (Financial and Other revenues/costs) – v této části jsou 

zohledněny veškeré náklad a výnosy, které vznikají z finančních operací, a daň 

z příjmů fyzických osob.  

- Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) – jedná se o finanční ukazatel, který se 

vypočítá jako rozdíl mezi provozními výnosy a náklady. Jedná se tedy ve své 

podstatě o provozní zisk.   

6. Poměr přímých a nepřímých zaměstnanců (Indirect/direct staff). Nepřímí zaměstnanci 

(režijní) jsou pro firmu důležití, ale firma za jejich práci nedostává zaplaceno. Jedná se 

zejména o zaměstnance personálního oddělení, finančního oddělení, IT atd. Z tohoto 
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důvodu je důležité sledovat, jestli nedochází k nekontrolovanému nárůstu režijních 

zaměstnanců. 

7. Externí výroba (Subcontracting/In house production) – tento ukazatel vyjadřuje poměr 

výroby, která je kooperovaná a vlastní výroby. Tento ukazatel vyjadřuje, z kolika 

procent musí být výroba zajištěna externími dodavateli zejména z důvodu nedostatku 

vlastních kapacit nebo z důvodu nedostatečného technologického vybavení. 

8. Počet zaměstnanců (Number of personnel) – vzhledem k potřebám podniku sladit růst 

výroby s počtem zaměstnanců, je v této oblasti sledován počet zaměstnanců v členění 

na vlastní a agenturní a porovnáván s plánem. Lidské zdroje jsou ve firmě Huisman 

považovány za jednu z hlavních konkurenčních výhod. Proto se do budoucna plánuje 

definovat ukazatele, které určí, jak efektivně jsou v této oblasti vynakládány podnikové 

zdroje, zejména se jedná o ukazatel rentability. 

9. Stav zásob na skladě (Raw steel material quantity, Free/reserved stock) – materiál na 

skladě váže finanční prostředky podniku, proto je vhodné sledovat jeho výši. V návrhu 

finančního reportu je tedy věnována pozornost hlavně hutnímu materiálu (plechy, 

trubky, profily a kulatina), který tvoří největší část skladové zásoby. Druhý graf 

zobrazuje množství materiálu, které je rezervováno na jednotlivé projekty a materiál, 

který je volně k dispozici. Společnost Huisman se zabývá zakázkovou výrobou, a proto 

je materiál nakupován na jednotlivé projekty (zarezervován). Snaha o optimalizaci 

skladových zásob by měla vést ke snížení hladiny materiálu na skladě. Z toho vyplývá, 

že do budoucna by měl růst poměr rezervovaného materiálu na úkor materiálu 

nakupovanému do zásoby.  

V současné době není stanoveno žádné časové kritérium pro obrátku zásob a ani 

nedochází k výpočtu tohoto ukazatele. Pozornost je soustředěna zejména na sledování 

výše zásob a na poměr materiálu zarezervovaného na zakázky vůči materiálu 

nezarezervovanému. 

10.  Poměr vlastních a agenturních zaměstnanců (% Contracted staff) tento ukazatel 

vyjadřuje kolik je zaměstnáváno agenturních zaměstnanců v procentech. Agenturní 

zaměstnávání se využívá zejména z důvodu pokrytí výroby při nárůstu nových zakázek. 

Výhodou využívání agenturních zaměstnanců je menší administrativa, snižují se 

náklady na nábor a agenturní zaměstnanci jsou flexibilnější. Pomáhají také snižovat 

fluktuaci zaměstnanců a v mnoha případech jsou také výkonnější. Při vyšším využití 

agenturních zaměstnanců se daná firma může stát závislá na agenturních zaměstnancích. 

To může vést k nevýhodnému postavení při vyjednávání s pracovními agenturami a 



108 

 

v konečném důsledku k možnému narušení plynulé výroby. Poměr vlastních a 

agenturních zaměstnanců je uveden jak v absolutním vyjádření (own staff, contracted 

staff) tak v relativním vyjádření (% contracted staff). 

Komentáře (Comments) – ke všem výše uvedeným oblastem jsou uváděny komentáře. 

Toto je část, kde zaměstnanci controllingu vytváří „přidanou hodnotu“. Vygenerování dat 

z účetního, případně manažerského informačního systému, je relativně jednoduchou záležitostí. 

Podstatou řádného analyticko-informačního reportu jsou komentáře, které dávají všechny 

zjištěné informace do souvislosti tak, aby manažeři mohli optimálně rozhodovat.  

Vzhledem k omezení reportu jednou stránkou nedošlo k použití ukazatelů/informací 

KPIs, Zjednodušená Rozvaha, Zjednodušené cash-flow, HV jednotlivých středisek/provozů, 

Výdaje na nové technologie a Produktivita, které byly určeny (za pomocí metody ANP) jako 

méně významné pro řízení firmy. 

8.1.5. Ověření navrhovaného řešení 

Reporting navržený v této disertační práci je v současné době již několik měsíců 

používán ve společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. Pro vyhodnocení spokojenosti 

managementu firmy bylo zvoleno písemné dotazníkové šetření, které obsahovalo tyto otázky: 

1. Obsahuje měsíční finanční report všechny důležité informace? 

2. Pokud ne, popište prosím, které informace Vám scházejí. 

3. Jedná se o uživatelsky přívětivý report? 

4. Máte nějaké další komentáře, připomínky? 

Pomocí dotazníku bylo osloveno sedm manažerů na nejvyšším stupni řízení společnosti. 

Podařilo se získat šest odpovědí, to znamená, že návratnost odpovědí byla ve výši 86 %.  

Získané informace jsou zpracovány v následující tabulce (viz Tab. 9). Z ní vyplývá 

celková vysoká spokojenost s novým finančním reportingem. Všechny odpovědi na otázky 

číslo 1 a 3 byly pozitivní. 

Tab. 9 Vyhodnocení spokojenosti s reportingem 

Název pozice Otázka č. 1. Otázka č. 2 Otázka č. 3 Otázka č. 4 
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Generální ředitel neodpověděl neodpověděl neodpověděl neodpověděl 

Finanční ředitel ano - ano - 

Výrobní ředitel ano - ano - 

Vedoucí přípravy výroby ano - ano - 

Ředitel nákupu ano - ano - 

Vedoucí strojní 

konstrukce 

ano - ano Více zvýšit 

uživatelskou přívětivost 

Vedoucí konstrukce ano - ano - 

Vysoká spokojenost s navrhovaným reportem vyplývá zejména z toho, že během celého 

procesu návrhu a tvorby nového výkazu byly všechny obsažené oblasti konzultovány 

s budoucími uživateli (top management).  

Na základě výše uvedeného vyhodnocení dotazníků je možné konstatovat, že vedení 

společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. je spokojeno s novým finančním reportingem. To 

znamená, že navržený měsíční report obsahuje všechny důležité informace k řízení firmy. 

Jedinou zjištěnou připomínkou bylo zvýšit uživatelskou přívětivost. Proto bude nutné zaměřit 

se na tuto oblast při dalším rozvoji reportingu.  

8.1.6. Implementace a kontrola 

Pro hladký průběh implementace změn byl vytvořen tým, který se skládal z finančního 

ředitele, hlavní účetní a controllera. Cílem bylo vytvořit co nejjednodušší manažerský report 

při zachování dostatečné vypovídací schopnosti. Zavedení nových účetních a reportingových 

pravidel je jednou z jednodušších změn, které probíhají v podniku. V průběhu zavádění nového 

reportingu nedošlo k výskytu typického problému při implementaci nových nástrojů, kterou je 

výrazný odpor vůči změně. Je to zejména z důvodu dopadu změny na menší počet zaměstnanců 

a ne na celý podnik.  A také proto, že všichni zúčastnění chápali nutnost změny. 

Bylo rozhodnuto, že controlling bude dashboard pro firemní management připravovat 

na měsíční bázi. Report bude distribuován jak v elektronické tak v tištěné podobě. Pravidelná 

kontrola zda report obsahuje všechny informace pro řízení firmy, bude prováděna na půl roční 

bázi. Takto krátký časový úsek byl stanoven zejména z důvodu výskytu velkých změn ve 

společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. 
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V rámci dalšího zlepšování controllingu ve společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. 

dojde v budoucnu k definování KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) jak pro celou firmu, tak pro 

její jednotlivé nákladové střediska. Tyto klíčové ukazatele výkonnosti jsou zásadní pro měření 

výkonnosti a napomáhají firmám/nákladovým střediskům k dosažení předem stanovených cílů. 

Reportování jednoznačně definovaných KPI povede k růstu výkonnosti celé organizace. 

8.2. Slévárny Třinec, a.s. 

Slévárenství v Třinci mělo vždy důležité místo ve výrobním toku skupiny firem 

Třinecké železárny a Moravia Steel. Prvních třicet let existence železáren bylo veškeré surové 

železo vyrobené ve vysokých pecích zpracováváno právě ve slévárnách. Později začaly 

slévárny plnit úlohu obslužnou, takže jejich technologický a technický rozvoj byl spojen 

s potřebami hutě a postupem času i dalších hutních projektů v Československu. Po roce 1989 

došlo k nutné orientaci na jinou výrobu než hutní a slévárny se změnily z obslužné na ryze 

komerční společnost [79]. 

V současné době jsou Třinecké Slévárny, a.s. součástí skupiny Třinecké železárny – 

Moravia Steel. Tuto skupinu tvoří řada firem, které jsou součástí výrobkových řetězců 

Třineckých železáren, a.s. nebo poskytují služby v rámci skupiny i mimo ni. Mezi další 

nejdůležitější výrobní společnosti patří Energetika Třinec, a.s., Strojírny a Stavby Třinec, a.s., 

Sochorová Válcovna TŽ, a.s., Řetězárna, a.s. VÚHŽ, a.s., Hanácké železárny a pérovny, a.s., 

ŽDB Drátovna, a.s., Metalurgia, S.A., D&D Drótáru zrt. [80] 

Slévárny Třinec, a.s. se v současné době řadí mezi nejvýznamnější slévárny v České 

republice. Podle dostupných statistických údajů patří se svým více jak 60% podílem na výrobě 

odlitků z oceli a téměř 14% podílem odlitků z litiny mezi jedny z největších hráčů na 

slévárenském trhu v ČR. Výroba je soustředěna do sléváren litin a slévárny oceli. Společnost 

se skládá ze střediska výroby neželezných kovů a střediska opracování odlitků. Disponuje také 

vlastní dřevomodelárnou a kovomodelárnou [79]. Organizační struktura podniku je uvedena 

v Příloze 9.  

V roce 2012 bylo společností Slévárny Třinec, a.s. vyrobeno 36 158 tun odlitků pro 

široký okruh zákazníků. Oproti roku 2011 se jedná o pokles ve výši 5 038 tun [81]. Více než 

50 % objemu výroby je exportováno. Neustálé investice do lidských zdrojů, technického a 
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technologického zařízení a ochrany životního prostředí posouvají společnost Slévárny Třinec, 

a.s. k lídrům ve slévárenském oboru. Mezi základní výrobní portfolio (viz Obr. 41) patří [79]: 

- odlitky pro strojírenství,  

- odlitky pro automobilový průmysl,   

- odlitky pro zemědělství,   

- sériově vyráběné odlitky, 

- olejové vany, skříně, víka, kostry elektromotorů,  

- ocelárenské a kovárenské kokily,   

- hutní válce pro různé válcovací tratě,  

- opotřebitelné díly pro stroje na úpravu kamene a uhlí,   

- podkladnice a železniční srdcovky,   

- odlitky dle specifikace zákazníka.  

 

 

Obr. 41 Základní výrobní portfolio Sléváren Třinec, a.s. [81] 

Klíčovou podnikatelskou aktivitou společnosti Slévárny Třinec, a.s. je výroba a prodej 

odlitků. Hlavním motivem činnosti podniku je uspokojovat potřeby a požadavky stávajících i 

budoucích zákazníků.  Pro uspokojení zákaznických požadavků byly definovány tyto přístupy 

a zásady [79]: 

- Partnerství – zejména rozšiřování spolupráce s klíčovými partnery v oblasti 

nejnáročnějších sortimentů odlitků z oceli, litiny s kuličkovým a lupínkovým grafitem. 

- Technologie – rozvoj výrobní, technologické a výzkumné základny je zaměřen na 

zvyšování úrovně kvality výrobků a zavádění nových produktů a technologií. 

- Lidé – neustálé zvyšování intelektuálního kapitálu, který je základním prvkem v řízení 

lidských zdrojů. Dále se jedná také o zvyšování vědomí o odpovědnosti za kvalitu 

výrobků a polotovarů. 
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- Řízení – posilování principů procesního přístupu. Neustálá reakce na měnící se potřeby 

a přání zákazníků a vytváření podmínek pro finanční stabilitu.  

Pokles výroby v roce 2012 (v porovnání s rokem 2011) byl eliminován snižováním 

nákladů ve všech oblastech podnikatelské činnosti a zvyšováním produktivity práce. Tyto 

faktory se projevily především v dosažení kladného hospodářského výsledku za rok 2012 (viz 

Tab. 10). Přestože se nepodařilo naplnit všechny cíle roku 2012, lze jej podle managementu 

firmy, vzhledem k trvajícím výkyvům poptávky po odlitcích, hodnotit jako úspěšný [81]. 

Tab. 10 Výkaz zisků a ztrát Třinecké Slévárny, a.s. [81] 

 

V roce 2012 se vyráběl sortiment s vyšší přidanou hodnotou než v roce 2011. Díky tomu 

bylo možné navzdory poklesu výroby dosáhnout srovnatelného hospodářského výsledku jako 

v předcházejícím roce. Prioritním úkolem bylo řízení výkonové spotřeby tak, aby se eliminoval 

přetrvávající tlak odběratelů na ceny odlitků. Významnějších úspor bylo dosaženo ve srovnání 

s plánem v oblasti energií a také oprav a údržby zařízení [81]. 

Hodnota aktiv společnosti (viz Tab. 11) během roku 2012 klesla v netto vyjádření o 38 

632 tis. Kč. Z důvodu snížení výroby došlo i ke snížení oběžných aktiv o 33 513 tis. Kč. 

Krátkodobé pohledávky poklesly o 12 951 tis. Kč v netto hodnotě. U dlouhodobého hmotného 

majetku došlo ke snížení o 4 629 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek byl navýšen o 1 226 tis. 

Kč. Na pořízení investic byla vynaložena částka 37 943 tis. Kč. Společnost splácí investiční 

Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč 2010 2011 2012

Výkony 995 219 1 180 608 1 123 858

Tržby 975 429 1 155 231 1 118 606

Výkonová spotřeba 685 492 868 126 816 309

Přidaná hodnota 309 727 312 482 307 549

Osobní náklady 233 932 251 416 251 868

Daně a poplatky 1 214 1 049 1 056

Odpisy 54 627 48 280 42 660

Ostatní výnosy -7 370 -8 188 -3 123

Provozní výsledek hospodaření 12 584 3 549 8 842

Finanční výnosy 7 210 10 319 9 103

Finanční náklady 13 385 11 261 15 493

Finanční výsledek hospodaření -6 175 -942 -6 390

Daň z příjmů za běžnou činnost 1 713 713 1 009

Výsledek hospodaření za účetní období 4 696 1 894 1 443
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úvěr na Automatickou formovací linku. Celková výše splátek v r. 2012 činila 28 125 tis. Kč. 

Celkové výdaje společnosti na vědu a výzkum za rok 2012 činily 220 tis. Kč. [81]. 

Tab. 11 Rozvaha společnosti Třinecké Slévárny, a.s. [81] 

 

Personální politika Sléváren Třinec, a.s. se zabývala dosažením takové úrovně a 

struktury zaměstnanosti, která by vedla ke zvyšování produktivity práce. Vývoj zaměstnanosti 

byl ovlivněn zejména zakázkovou náplní. Z toho titulu došlo k poměrně vysoké fluktuaci 

zaměstnanců hlavně ve fyzicky náročných profesích. V průběhu roku 2012 ukončilo pracovní 

poměr celkem 31 zaměstnanců. Za stejné období nastoupilo do Sléváren Třinec, a.s. celkem 14 

nových zaměstnanců. Nedílnou součástí personální práce je oblast ochrany zdraví zaměstnanců, 

která je zaměřena na snižování rizik pracovních úrazů a nemocí z povolání [81].  

Slévárny Třinec, a.s. úzce spolupracují s vysokými školami v ČR (VŠB-TUO, VÚT 

Brno) a Svazem sléváren České republiky. Studentům středních a vysokých škol umožňuje 

vykonávat odbornou praxi a poskytuje konzultace při tvorbě bakalářských a diplomových prací. 

Za pomocí těchto aktivit se snaží dosáhnout vhodné struktury zaměstnanců [81]. 

Základem environmentální politiky je snaha vytvořit a udržovat postupy, které jsou 

v souladu s platnou legislativou ČR. Cílem je řídit činnosti tak, aby vliv a dopady na životní 

prostředí nebyly významné, a zároveň zajišťovat jejich minimalizaci. 

Vysoká kvalita výrobků a procesů je základním stavebním kamenem podnikatelského 

úspěchu Třineckých Sléváren, a.s. Systém kvality je zabezpečován mimo jiné vysokou úrovní 

užitných vlastností výrobků, která je deklarována atestacemi a certifikacemi. Společnost je 

mimo jiné certifikována [81]: 

- TŰV NORD 

Rozvaha v tis. Kč 2010 2011 2012

Aktiva 754 047 756 193 717 561

Dlouhodobý majetek 428 964 392 762 388 045

Oběžná aktiva 323 613 362 348 328 835

Časové rozlišení 1 470 1 083 681

Pasiva 754 047 756 193 717 561

Vlastní kapitál 539 679 541 573 541 733

Cizí zdroje 214 368 214 620 175 828

Časové rozlišení 0 0 0
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- Lloyd´s Register 

- Det Norske Veritas 

8.2.1. Účel reportu 

Společnost Slévárny Třinec, a.s. se v rámci neustálého zlepšování svých procesů 

rozhodla inovovat svůj pravidelný měsíční finanční reporting, tak aby více naplňoval 

analyticko-informační funkci. V současné době jsou měsíční finanční výsledky prezentovány 

vedení na pravidelné poradě finančním ředitelem. Manažeři společnosti nedostávají ucelený 

report před poradou. Všechny podstatné finanční informace se tedy dozvídají až během porady. 

Při analýze současného stavu reportingu byly zjištěny následující oblasti, v kterých by mělo 

dojít ke zlepšení: 

- nejedná se o uživatelsky přívětivý report, 

- jedná se zejména o výkazy zaměřené na minulost, 

- neexistuje jeden ucelený report (zpracovává se více dílčích reportů), 

- nedostatečný výskyt komentářů k zjištěnému stavu, 

- zaměření zejména jen na výkaz zisků a ztrát,  

- neobsahuje informace o vývoji trhu a struktuře prodeje, 

- neobsahuje KPI vyplývající ze strategie, 

Uživateli reportu budou Generální ředitel, Ředitel pro technologii a kvalitu, Ředitel pro 

obchod, Ředitel pro ekonomiku a personalistiku a Ředitel pro výrobu (odpověď na otázku Kdo 

bude uživatelem reportu?). Cílem a podstatou nového reportu bude jednoduše a přehledně 

informovat členy nejvyššího vedení o všech podstatných oblastech nutných k řízení firmy 

(odpověď na otázku Co je cílem reportu?). Nový report musí odstranit nedostatky současně 

používaných reportů.  

Hlavním motivem činnosti podniku je uspokojovat potřeby a požadavky stávajících i 

budoucích zákazníků. Smysl a podstata podnikání společnosti je zhodnocování materiálových 

vstupů prvovýroby TŽ mimo skupinu Třinecké železárny – Moravia Steel. Cílem společnosti 

je být spolehlivým partnerem zákazníků pro dodávky odlitků ve všech významných segmentech 

trhu, s výsledky, jež jsou zajímavé pro vlastníky, management i zaměstnance. Strategie podniku 

je tedy zaměřena na čtyři klíčové oblasti [79]: 

- Partnerství – posilování postavení na trhu, konkurenceschopnost 
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- Řízení – finanční stabilita, trvalý růst produktivity 

- Lidé – spolupracující tým orientovaný na zákazníka 

- Technologie – jakost, inovace technologií a trvalé zlepšování 

8.2.2. Definování ukazatelů 

Definování možných ukazatelů bylo provedeno na základě analýzy současných reportů, 

řízeného pohovoru s budoucími uživateli a vlastního návrhu od controllingového oddělení 

(Příloha 3). Dále byly použity stejné principy jako při definování ukazatelů pro společnost 

Huisman Konstrukce, s.r.o. (kapitola 8.1.2.). 

8.2.3. Výběr nejvhodnějších ukazatelů 

Výběr nejvhodnějších ukazatelů byl proveden podle modelu definovaného v kapitole 8. 

Pro nalezení nejvhodnějších ukazatelů bude opět použit program Super Decisions. Klíčové 

oblasti partnerství, řízení, lidé a technologie spolu s hodnotami, které jsou pro společnost 

Slévárny Třinec, a.s. důležité (spokojený zákazník, motivovaný zaměstnanec, kvalita, 

odpovědnost, týmová práce), jsou v přímé spojitosti s modelem BSC. Tato metoda se zároveň 

používá pro řízení a měření výkonnosti. Z těchto důvodů budou ukazatele rozděleni podle 

perspektiv používaných v BSC (Příloha 3). 

Předvýběr ukazatelů (v rámci definování možných ukazatelů došlo k nalezení 54 

alternativ) byl proveden za pomocí metody AHP. Model je uveden v Příloze 10. Pro aplikaci 

metody ANP budou použity jen ty ukazatelé/informace, které mají kumulativní součet vah 50 

% (viz Tab. 12). Kompletní výstup z metody AHP je uveden v Příloze 11. 
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Tab. 12 Výstup z metody AHP - SL 

 

 Pro aplikaci metody ANP, která na základě síťového zohlednění dokáže reálněji zobrazit 

realitu, je nutné namodelovat vazby mezi ukazateli. Mezi ukazateli (viz Tab. 12) byly nalezeny 

a nadefinovány tyto nejdůležitější vazby (Příloha 12): 

1. Informace o ceně výrobků zvyšuje vypovídací schopnost VZZ. Cena výrobků ovlivňuje 

výši výnosů a tím i zisku. Proto je nutné znát cenu výrobků pro správnou interpretaci 

údajů obsažených ve VZZ. 

2. Velikost výroby zvyšuje vypovídací schopnost VZZ. Velikost výroby ovlivňuje výši 

nákladů a konečného zisku. Proto je nutné znát velikost výroby pro správnou 

interpretaci údajů obsažených ve VZZ (větší objem nákladů v porovnání s plánem může 

být vysvětlen větší výrobou apod.). 

3. Produktivita zvyšuje vypovídací hodnotu HV jednotlivých středisek/provozů. 

Produktivita práce je sama o sobě velmi důležitým ukazatelem pro řízení firmy. Zároveň 

výše produktivity pomáhá vysvětlit HV jednotlivých středisek/provozů. 

4. Jakost výroby ovlivňuje vypovídací hodnotu HV jednotlivých středisek/provozů. Nižší 

jakost než plánovaná má negativní dopad na HV jednotlivých středisek/provozů (a 

naopak). 

5. Stav zásob na skladě zvyšuje vypovídací hodnotu rozvahy. Podnikové zásoby na skladě 

vážou peněžní prostředky a zároveň tvoří jednu z největších částí rozvahy. 

6. Produktivita zvyšuje vypovídací hodnotu ukazatele ceny výrobků. S růstem nebo 

poklesem produktivity je spojena výše finální ceny výrobků. 

Název ukazatele

Normalizováno 

podle klastru Limitní Kumulativně %

Zjednoduseny VZZ 0,11157 0,044093 4%

Detail nedokoncene vyroby 0,10386 0,041047 9%

Zjednodusene CF 0,10211 0,040356 13%

Jakost vyroby 0,1346 0,037428 16%

HV jednotlivych stredisek/provozu 0,09033 0,035701 20%

KPIs 0,09005 0,035587 23%

Produktivita 0,12415 0,034523 27%

Naklady na opravy a udrzbu 0,1031 0,028668 30%

Rozvaha 0,06719 0,026553 32%

Velikost vyroby 0,09475 0,026346 35%

Stav zasob na sklade 0,09376 0,026072 38%

Uhrada zavazku ve splatnosti 0,08408 0,023379 40%

Vyvoj cen vstupu 0,05471 0,021622 42%

Ukazatele zadluzenosti 0,05337 0,021091 44%

Novi zakaznici 0,1282 0,020943 46%

Cena vyrobku 0,12369 0,020206 48%

Spokojenost zakazniku 0,12233 0,019984 50%
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Na základě výše uvedených vazeb byl nadefinován model ANP, který je uveden 

v Příloze 13. Po provedení nového párového porovnání a zohlednění všech vazeb bylo zjištěno 

následné pořadí ukazatelů (viz. Tab. 13). 

Tab. 13 Výstup z metody ANP - SL 

 

V rámci logického ověření, zda nedošlo k chybám při definování možných ukazatelů 

nebo aplikaci metod AHP/ANP, nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. 

8.2.4. Návrh reportu/dashboardu 

Při návrhu reportu (Příloha 14) ve společnosti Třinecké Slévárny, a.s. bylo cílem 

vytvořit co nejvíce uživatelsky přívětivý report. Z tohoto důvodu jsou v reportu ve velké míře 

použity: 

- grafy (vodopádový, bullet, liniový), 

- podmíněné formátování (červená barva pro negativní odchylku, zelená případně modrá 

barva pro pozitivní odchylku). 

V souladu s pravidly pro poskytování informací jsou nejdůležitější údaje uvedeny ve 

vrchní části reportu. Navrhovaný report má za úkol informovat jen o nejdůležitějších oblastech 

podnikatelské činnosti společnosti Třinecké Slévárny, a.s. Nadále bude docházet k tvorbě 

detailnějších reportů pro potřeby jednotlivých vedoucích. Report neobsahuje údaje za daný 

Pořadí Název ukazatele

Normalizováno 

podle klastru Limitní Kumulativně %

1 Produktivita 0,37026 0,170251 17%

2 Cena vyrobku 0,57293 0,098178 27%

3 Velikost vyroby 0,19968 0,091817 36%

4 Zjednoduseny VZZ 0,20329 0,074981 44%

5 Stav zasob na sklade 0,15182 0,069807 51%

6 Jakost vyroby 0,12818 0,058937 56%

7 KPIs 0,15171 0,055954 62%

8 Detail nedokoncene vyroby 0,13915 0,051321 67%

9 HV jednotlivych stredisek/provozu 0,13915 0,051321 72%

10 Zjednodusene CF 0,13915 0,051321 77%

11 Naklady na opravy a udrzbu 0,10457 0,048083 82%

12 Novi zakaznici 0,21354 0,036592 86%

13 Spokojenost zakazniku 0,21354 0,036592 90%

14 Rozvaha 0,07585 0,027977 92%

15 Ukazatele zadluzenosti 0,07585 0,027977 95%

16 Vyvoj cen vstupu 0,07585 0,027977 98%

17 Uhrada zavazku ve splatnosti 0,04549 0,020915 100%
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měsíc, protože větší vypovídací schopnost mají informace o celém reportovacím období. Dále 

se ve většině případů uvádí srovnání plánu a skutečnosti, forecast na celý rok a srovnání ročního 

plánu s výhledem do konce roku. Navrhovaný report obsahuje tyto oblasti (Příloha 14): 

1. Produktivita práce – tento ukazatel definuje, jak efektivně je využíván daný výrobní 

faktor, v tomto případě lidská práce. Ukazatel se stanoví jako podíl výkonů (vyjádřený 

v tisících Kč) a počtu odpracovaných hodin. Produktivita práce se sleduje za jednotlivé 

provozy a pro větší vypovídací schopnost byl zvolen bullet graf. Pokud je současná 

hodnota v červeném poli, je produktivita nižší, než bylo naplánováno. Plánované 

hodnoty jsou v grafu uvedeny jako čísla v závorkách (toto platí i u dalších bullet grafů). 

2. Průměrné ceny odlitků – na základě průměrných cen odlitků a očekávaného množství 

prodeje se stanovují plánované tržby. Pro správné vyhodnocení odchylek v tržbách 

(plánované a skutečné hodnoty) je tedy mimo jiné nutné sledovat aktuální průměrné 

ceny odlitků. Výše průměrných cen odlitků také informuje o vývoji na trhu odlitků. 

Červený pruh v bullet grafu znázorňuje plánované průměrné ceny odlitků podle 

jednotlivých provozů. 

3. Výroba – velikost výroby ovlivňuje veškeré variabilní náklady a výkony podniku. Proto 

je nutné sledovat výši výroby v detailnějším členění podle jednotlivých provozů.  

4. Výkaz zisků a ztrát – výsledek hospodaření je pro vedoucí pracovníky vždy tou první 

informací, která je zajímá. V reportu je navržen velmi zjednodušený výkaz zisků a ztrát, 

který obsahuje tyto nejdůležitější části: 

- Výkony – zjednodušeně můžeme říct, že se jedná o peněžní vyjádření 

vyrobených výrobků (součet tržeb, změny stavu zásob vlastní výroby a 

aktivaci). 

- Výkonová spotřeba – je rozdělena na spotřebu materiálu, energie a služeb. Jedná 

se o vyjádření všeho, co bylo nakoupeno a spotřebováno pro dosažení výkonů. 

- Přidaná hodnota – rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou. Poskytuje 

informaci o tom, kolik podniku zbývá k úhradě dalších nákladových položek 

(osobní náklady, odpisy dlouhodobého majetku, daně a poplatky, ostatní 

provozní náklady, rezervy, opravné položky). Jedná se o vyjádření hodnoty, 

která byla přidána vstupům při jejich zpracování v podniku. 

- Provozní výsledek hospodaření – tento ukazatel souvisí s hlavní činností 

podniku. Poskytuje informaci o tom, jaký zisk/ztrátu podnik vytvořil ze své 

hlavní podnikatelské činnosti. 
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- Výsledek hospodaření před zdaněním – jedná se o ukazatel výkonnosti podniku, 

který neobsahuje vliv daně z příjmu právnických osob (ať již negativní, nebo 

pozitivní). 

- EBITDA – zisk před zdaněním, úroky a odpisy, také někdy nazýván hrubý 

provozní zisk ukazuje provozní výkonnost společnosti (nepočítá s náklady na 

financování, zadlužeností a s nákupem aktiv). 

Navrhovaný výkaz zisků a ztrát neobsahuje finanční výsledek hospodaření, mimořádný 

výsledek hospodaření a výsledek hospodaření po zdanění. Tyto ukazatele, které se 

vyskytují v standardním výkazu zisků a ztrát, nemají přímou spojitost s hlavní 

podnikatelskou činností. Proto v zájmu vykazování jen těch nejdůležitějších údajů 

nebyly zahrnuty. 

5. Vývoj zásob – zásoby vážou finanční prostředky podniku, proto je nutné sledovat jejich 

výši a porovnávat ji s plánovanými hodnotami. Odchylky výše aktuálních zásob oproti 

plánovaným mohou znamenat neefektivní nákup, nárůst nedokončené výroby případně 

hotových výrobků z důvodu sníženého prodeje atd. Vývoj zásob v podrobnějším členění 

(ostatní režijní materiál, šrot, surové železo, feroslitiny, písky, žáromateriál, keramické 

hmoty, ostatní suroviny, atd.) je analyzován v rámci detailního reportu zaměřeného na 

zásoby. 

6. Jakost výroby – tento ukazatel se stanoví jako zmetkovitost v procentech. Kvalita 

výroby ovlivňuje hospodářský výsledek a produktivitu práce, proto je tomuto ukazateli 

věnována velká pozornost. Jakost výroby se sleduje po jednotlivých provozech a 

hodnoty v modrém poli jsou považovány za přijatelnou zmetkovitost. Do budoucna 

budou ztráty spojené s nekvalitní výrobou vyjadřovány také v korunách. Ukazatel je 

vhodné stanovit jako součet nákladů na výrobu zmetků a výnosů ztracených příležitostí 

(ušlý zisk). 

7. KPI – klíčové ukazatele výkonnosti vycházejí z vize společnosti, která je 

charakterizována těmito slovy: Partnerství, Řízení, Lidé, Technologie. 

- Produktivita – tento ukazatel vyplývá z klíčové oblasti řízení. Stanoví se jako 

podíl výkonů (vyjádřený v tisících Kč) a počtu odpracovaných hodin za celou 

firmu. Poskytuje informaci o tom, jak efektivně je využívána lidská práce. 

- Úhrada závazků ve splatnosti – tento ukazatel vyplývá z klíčové oblasti 

partnerství. Pokud chce firma budovat dlouhodobé partnerství se svými 

dodavateli, musí hradit své závazky včas. Schopnost úhrady závazků včas 
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vypovídá o finančně stabilní a silné společnosti. Také dochází k posílení 

dobrého jména společnosti. 

- Investice – tento ukazatel vychází z klíčové oblasti technologie. Firma musí 

obnovovat a inovovat výrobní technologické zázemí. Pokud by společnost 

Třinecké slévárny, a.s. neinvestovala do svých výrobních kapacit, stala by se 

brzy nekonkurenceschopnou. Správně zvolené investice mají také dopad na 

produktivitu podniku a snižování zpracovacích nákladů. 

- Finanční stabilita – tento ukazatel vychází z klíčové oblasti řízení. Jako ukazatel 

finanční stability byla zvolena zadluženost, která vypovídá o dlouhodobé 

finanční stabilitě. Zadluženost se stanoví jako poměr cizích zdrojů k celkovým 

aktivům společnosti. Vyjadřuje, jak je majetek firmy pokryt cizími zdroji. 

- Jakost výroby – tento ukazatel vyhází z klíčové oblasti technologie. Slévárny se 

snaží dodávat co nejkvalitnější výrobky a minimalizovat nekvalitní výrobu. 

Proto byl mezi klíčové ukazatele výkonnosti zařazen ukazatel jakosti výroby, 

který vyjadřuje zmetkovitost výroby v procentech. 

- Počet odpracovaných hodin – vyplývá z klíčové oblasti lidé. Tento ukazatel byl 

zvolen místo tradičnějšího ukazatele „Počet zaměstnanců“. Důvodem je 

zaměstnávání agenturních pracovníků, kteří nemusejí pracovat osm hodin 

denně. Z tohoto důvodu má ukazatel počet odpracovaných hodin větší 

vypovídací schopnost. U tohoto ukazatele nebyl stanoven plán (případně limit), 

protože počet odpracovaných hodin je ovlivněn mnoha faktory (počet zakázek, 

výkonnost zaměstnanců, kvalita výroby, technologické vybavení apod.). Pro 

správnou interpretaci ukazatele je nutné dát všechny tyto souvislosti dohromady. 

Poměrové/finanční ukazatele – poměrové ukazatele dávají do souvislosti více různých 

veličin a tím zvyšují jejich vypovídací schopnost. Pro jednodušší orientaci, zda je 

očekávaná hodnota v souladu s plánovanou, jsou použity barevné značky (červený nebo 

zelený kruh). Pro potřeby řízení společnosti byly definovány tyto ukazatele: 

- ROS – jedná se o ukazatel rentability, který ukazuje, jak velký zisk dokáže 

podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb (stanoví se jako zisk/tržby). Pro větší 

vypovídací schopnost bude pro výpočet používán zisk před úroky a daněmi. 

- ROCE – ukazatel rentability investovaného kapitálu. Tento ukazatel vyjadřuje 

míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím 

dlouhodobým kapitálem. Lze říct, že komplexně vyjadřuje efektivnost 
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hospodaření společnosti [82]. Vypočítá se jako zisk před zdaněním a úroky 

(EBIT)/(Aktiva-Krátkodobá pasiva). 

- Běžná likvidita – ukazatel běžné likvidity vyjadřuje kolikrát je podnik schopen 

uhradit pohledávky, kdyby proměnil všechna oběžná aktiva na peněžní 

prostředky (stanoví se jako oběžná aktiva/krátkodobé závazky). 

- Prodej – ukazatel prodaných výrobků je vyjádřen jak v tunách, tak v tis. Kč za 

tunu (průměrná cena). Poskytuje informaci o tom, jak velké množství produkce 

bylo prodáno a jaká byla jeho průměrná cena. 

- Odlitá výroba – ukazatel, který vyjadřuje velikost výroby v tunách. Jedná se o 

vyjádření celkové produkce a je potřeba sledovat ho ve srovnání s prodejem 

v tunách. Toto porovnání vysvětluje výkyvy v nedokončené výrobě. 

- Stav pohledávek po lhůtě splatnosti – Třinecké Slévárny, a.s. se snaží o budování 

dlouhodobých kvalitních vztahů se svými odběrateli. Jedním z pilířů pro 

budování partnerství je včasná úhrada pohledávek. Úhrada pohledávek ve 

splatnosti má také vliv na cash-flow a finanční řízení podniku. Nárůst 

pohledávek po lhůtě splatnosti signalizuje klesající platební morálku odběratelů 

a rostoucí riziko nedostatku vlastních peněžních prostředků. 

8. Nedokončená výroba jednotlivých provozů – sledování a řízení této oblasti se 

v současné době stává jednou z priorit vedení společnosti. Zejména z důvodu snahy o 

uvolnění co největšího možného objemu finančních prostředků. 

9. Hospodářský výsledek jednotlivých provozů – výroba v Slévárnách Třinec, a.s. je 

členěna na několik výrobních provozů. U všech těchto provozů dochází ke sledování 

výše hospodářského výsledku. Rozdělení podniku na profit centra umožňuje 

podrobnější sledování, zda dochází k naplnění cílů ve finanční oblasti (zejména nákladů 

a výnosů). Sledování hospodářského výsledku v podrobnějším členění na jednotlivé 

provozy umožňuje rychlé nalezení ztrátových nebo méně ziskových provozů a 

definování vhodných nápravných opatření.  

10. Cash-flow – jedná se o tok peněz zjištěný jako rozdíl mezi peněžními příjmy a výdaji. 

Vzhledem k tomu, že někdy nejsou schopni nefinanční manažeři zorientovat se v tomto 

výkazu, byl pro znázornění změn peněžních prostředků použit vodopádový graf. 

Vodopádový graf jednoznačně informuje o tom, v které oblasti došlo k použití nebo 

generování peněžních prostředků. 

11. Opravy – náklady na opravy jsou sledovány v členění na materiál, opravy externí a 

opravy interní. Růst nákladů na opravy může znamenat velké opotřebení případně 
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zestárnutí technologického vybavení podniku. Růst nákladů v této oblasti může být 

signálem pro nutnost nových investic do technologického vybavení. Modrý pruh 

v bullet grafu znázorňuje plánované hodnoty. 

Vzhledem k omezení reportu jednou stránkou nedošlo k použití ukazatelů/informací 

Noví zákazníci, Spokojenost zákazníků, Rozvaha, Ukazatele zadluženosti, Vývoj cen vstupů, 

Úhrada závazků ve splatnosti, které byly určeny (za pomocí metody ANP) jako méně významné 

pro řízení firmy. 

Komentáře – podstatou komentářů je vysvětlení všech podstatných odchylek od 

plánovaných hodnot. Případně slovní vysvětlení zjištěných údajů. V navrhovaném reportu je 

jen malý prostor pro komentáře. Má sloužit jen k vysvětlení těch nejdůležitějších událostí, které 

ovlivnily fungování společnosti Třinecké slévárny, a.s. Detailnější vysvětlení bude poskytnuto 

finančním ředitelem na pravidelné schůzi vedení společnosti. 

8.2.5. Ověření navrhovaného řešení 

Ověření spokojenosti managementu Třineckých Sléváren, a.s. proběhlo za pomoci 

řízeného pohovoru s finančním ředitelem společnosti. Cílem bylo získat odpovědi na 

následující otázky: 

1. Obsahuje měsíční finanční report všechny důležité informace? 

Odpověď:  „Návrh obsahuje všechny podstatné informace, které jsou nezbytné pro 

řízení firmy. Má znaky širokého použití pro řízení firmy v jejím 

současném životním cyklu.“ [83] 

 

2. Pokud ne, popište prosím, které informace Vám scházejí. 

Odpověď: „Nemám žádné pozměňující připomínky ani komentáře. Z důvodu 

zachování přehlednosti bych výkaz nedoplňoval o žádné další 

informace.“ [83] 

3. Jedná se o uživatelsky přívětivý report? 
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Odpověď: „Poměr grafických a číselných údajů v reportu je vyvážený. Velmi 

zajímavě působí grafické zpracování cash-flow, které má velkou 

vypovídací schopnost i pro neekonomické manažery. Na základě výše 

uvedeného musím konstatovat, že se jedná o uživatelsky velmi přívětivý 

report.“ [83] 

4. Máte nějaké další komentáře, připomínky? 

Odpověď: „Navrhovaný report splňuje požadavky společnosti Třinecké Slévárny, 

a.s.“ [83] 

8.2.6. Implementace a kontrola 

Pravidelný reporting bude probíhat jednou měsíčně a podklady pro poradu budou 

zasílány minimálně tři dny před plánovanou poradou. Tento přístup umožní vedoucím 

pracovníkům připravit si případné dotazy k reportovaným ukazatelům. Dashboarad bude 

vedoucím pracovníkům zasílán jak v elektronické podobě, tak v tištěné verzi. 

Kontrola zda manažerský dashboard naplňuje svou analyticko-informační funkci, bude 

prováděna jednou ročně. Oddělení controllingu vždy na začátku roku provede řízené pohovory 

s vedoucími pracovníky. Pokud dojde k definování nových ukazatelů nebo ke změně preferencí 

u jednotlivých ukazatelů bude následně proveden výběr nejvhodnějších ukazatelů za pomocí 

metod AHP a ANP. 

8.3. Srovnání navrhovaných reportů 

Interní reporting na rozdíl od externího (který je svázán zákony a předpisy) může a musí 

být upraven naprosto podle představ příjemců dané informace. Při návrhu reportu je nutné brát 

v úvahu, v jaké fázi životního cyklu se podnik nachází a které oblasti jsou klíčové pro řízení 

podniku. 

Společnost Huisman Konstrukce, s.r.o. působí na trhu výrobků pro ropný průmysl (který 

nebyl výrazně postižen krizí), patří mezi lídry trhu a neustále se rozvíjí. Skupina firem Huisman 

je hlavním inovátorem na trhu pokládkových systémů, zdvihacích a vrtných zařízení. Po 

aplikaci metody ANP bylo zjištěno, že mezi tři nejdůležitější ukazatele patří (viz Tab. 14) Počet 

odpracovaných hodin, Investice a Dodržování termínu dodávek. To je jednoznačně v souladu 
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s podnikovou strategií, kterou je zajištění dostatečného počtu výrobních zdrojů (hodiny, 

investice) a dodávky dle dohodnutých podmínek (dodržování termínu dodávek).  

Navržený dashboard není zaměřen na efektivitu využívání podnikových zdrojů 

(produktivita), ale jen na jejich absolutní výši. To vyplývá ze zaměření podniku na kusovou 

výrobu, výzkum a vývoj a ze současné fáze životního cyklu firmy, kterým je růst. 

Tab. 14 Srovnání ukazatelů použitých v dashboardu 

 

Společnost Třinecké Slévárny, a.s. (jedna z největších a nejstabilnějších sléváren v ČR) 

působí ve výrazně turbulentním vnějším prostředí, kde slévárny musí čelit odlivu svých 

zákazníků. Proto se musí snažit cíleně působit na ekonomickou efektivnost. Jedná se zejména 

o prověřování a řízení nákladů ve všech fázích výroby [84]. Dashboard společnosti Třinecké 

Slévárny, a.s. není zaměřen jen na celou společnost, ale většina ukazatelů je rozdělena podle 

jednotlivých provozů. To přináší detailnější pohled na podnik. Po aplikaci metody ANP bylo 

zjištěno, že mezi nejdůležitější tři ukazatele patří Produktivita, Cena výrobků a Velikost výroby. 

To je v souladu se současnou podnikatelskou filozofií společnosti Třinecké Slévárny, a.s., 

kterou je efektivní využívání zdrojů. 

Navrhované dashboardy obsahují 11 ukazatelů (Slévárny Třinec, a.s.) a 10 ukazatelů 

(Huisman Konstrukce, s.r.o.). To je v souladu s doporučením pro tvorbu dashboardů, kde se 

uvádí, že přidaná hodnota dashboardu je v jeho schopnosti zaměřit pozornost jen na skutečně 

důležité ukazatele. Doporučený počet reportovaných veličin by měl být okolo 15. 

Obecně může být konstatováno, že report Třineckých Sléváren, a.s. je zaměřen 

zejména na poskytování informací o efektivitě využívání zdrojů a ve velké míře využívá 

grafů. To vede k jednodušší orientaci příjemců informací. Dashboard společnosti Huisman 

Slévárny Třinec, a.s. Huisman Konstrukce, s.r.o.

1 Produktivita Pocet odpracovanych hodin

2 Cena vyrobku Investice

3 Velikost vyroby Dodrzovani terminu dodavek

4 Zjednoduseny VZZ Hodinova sazba

5 Stav zasob na sklade VZZ

6 Jakost vyroby Pomer primych a neprimych zamestnancu

7 KPIs Externi vyroba

8 Detail nedokoncene vyroby Pocet zamestnancu

9 HV jednotlivych stredisek/provozu Stav zasob na sklade

10 Zjednodusene CF Pomer vlastnich a agenturnich zamestnancu

11 Naklady na opravy a udrzbu
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Konstrukce, s.r.o. je více zaměřen na počet zaměstnanců, množství odpracovaných hodin 

a výši investic. Společným znakem obou reportů je poskytnutí informací vyplývajících 

z výkazu zisků a ztrát a reportování výše zásob.  
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9. ZÁVĚR 

Podniky, které chtějí zůstat úspěšné a zajistit si svou dlouhodobou existenci, musí 

neustále hledat nové způsoby řízení. Jako velmi účinný nástroj pro zajištění úspěšné existence 

podniku se jeví controlling. Controlling se zabývá analýzami vnitřního a vnějšího prostředí. Na 

základě těchto analýz potom formuluje doporučení pro management, který se jimi ovšem 

nemusí řídit. Využití controllingu v podniku vede zejména k růstu produktivity využívaných 

zdrojů. 

Z rešerše odborné literatury vyplynulo, že efektivní controlling musí být zaměřen na 

získávání informací a mít koordinační funkci. Dále musí být orientován na cíle (podílí se na 

plánování a definici cílů), na úzké profily (oblasti, které jsou překážkou pro plnění cílů) a hlavně 

se musí dívat dopředu (orientace na budoucnost). Jedině pokud dojde ke splnění výše 

uvedených podmínek je controlling schopen pozitivně ovlivňovat fungování podniku. 

 V rámci disertační práce došlo k definování využití controllingu v průmyslových 

podnicích na základě analýzy průzkumů (kapitola 6) a zpracování rešerše odborné 

literatury (kapitoly 3 a 4). Dále bylo analyzováno šest průzkumů zaměřených na controlling. 

Z provedených a vyhodnocených průzkumů vyplynulo, že si firmy uvědomují zásadní 

roli controllingu pro řízení výkonnosti podniku. Přesto se stále vyskytuje názor, že 

controlling je hlavně nástrojem kontroly. Pokud nedojde ke změně tohoto vnímání, tak 

controlling nebude v těchto firmách schopen fungovat jako nástroj pro podporu řízení.  

Všeobecně panuje spokojenost s výstupy z controllingu. V současné době vidí podniky 

prostor ke zlepšování zejména v oblasti reportingu. Cílem je vytvořit co nejvíce uživatelsky 

přívětivé reporty.  

Žádný podnikatelský subjekt nemůže fungovat bez sdílení klíčových informací. 

Podstatou controllingu je vybudování informačního systému, který bude poskytovat dostatečné 

množství kvalitních dat, které budou sloužit k řízení. Na základě toho informačního systému 

dojde k zajištění schopnosti reakce, kdy zodpovědný management může reagovat na odchylky 

od požadovaného stavu. Efektivní controlling tedy musí především nalézt jednoduché ukazatele 

úspěšnosti ve všech podstatných oblastech fungování společnosti. Vedoucí pracovníci 

jednotlivých útvarů musí mít k dispozici jednoduché ukazatele, kterým rozumí. Tyto ukazatele 
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je potřeba reportovat v takové formě, která je srozumitelná všem uživatelům. Výběr a 

reportování těch nejdůležitějších ukazatelů je náročnou a složitou činností.  

Hlavním cílem této disertační práce bylo navrhnout model reportingu pro nejvyšší 

vedení firmy splňujícího požadavky účinné analyticko-informační funkce controllingu 

průmyslového podniku. Včetně definování metodického postupu při aplikaci navrženého 

modelu na podmínky konkrétního průmyslového subjektu. Reporting byl definován v kapitole 

4. Následně byl navržen obecný model pro tvorbu reportu za pomocí metody AHP a ANP 

(kapitola 7). Ten byl prakticky ověřen na dvou průmyslových subjektech (kapitola 8). Na 

základě pozitivního ověření spokojenosti managementu firem s navrhovaným 

dashboardem, může být konstatováno, že došlo k naplnění hlavního cíle této disertační 

práce. Spokojenost s navrženým dashboardem ve společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. je 

také potvrzena tím, že navrhovaný report je v současné době používán. 

 Je důležité si uvědomit, že reporting, stejně jako controlling, se neustále vyvíjí a musí 

být podřízen aktuálním potřebám firmy. Proto musí být v pravidelných intervalech prováděn 

audit systému reportingu s cílem zajistit co nejlepší informovanost managementu. 

Při stanovení cílových hodnot ukazatelů, použitých v dashboardu je možné 

managementu ukázat, jak si stojí firma celkově. Toho lze dosáhnout za pomocí celkového 

ukazatele, který by byl stanoven na základě zjištěných vah jednotlivých ukazatelů. Dále je 

možné jednoznačně určit, na které ukazatele je nutné se zaměřit, aby bylo dosaženo co 

nejrychlejšího přiblížení se této cílové hodnotě. Nalezení jediného ukazatele může být cílem 

dalšího zkoumání v této oblasti. 
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CONCLUSION 

Businesses that want to remain successful and secure its long-term existence must 

constantly seek for new ways of managing. As a very powerful tool for ensuring successful 

business existence seems to be controlling. Controlling deals with the analysis of internal and 

external environment. Based on these analyzes controlling department, makes 

recommendations to management, that they do not need to follow. The use of Controlling in 

the company primarily leads to its resources productivity growth. 

The literature search revealed that effective controlling must be focused on collecting 

information and have a coordinating function. It must be aimed to company´s goals (participate 

in the planning and definition of targets) on bottlenecks (areas that are an obstacle to the 

fulfillment of objectives) and mainly must look ahead (future orientation). Only if the above 

conditions are met controlling is able to positively affect the performance of the company. 

In this thesis was defined the use of controlling in industrial enterprises based on 

the analysis of surveys (Chapter 6) and processing literature search (Chapters 3 and 4). It 

also analyzed six surveys in the area of controlling.  

Conducted and evaluated surveys revealed that businesses are realizing the crucial 

role of controlling for performance management. Yet the view still exists that controlling is 

primarily an instrument of control. If this perception will not change, controlling in these 

companies will not be able to be a tool for management decisions support.  

There is a general satisfaction with the outcomes from controlling. Currently, businesses 

see room for improvement especially in reporting. The aim is to create the most user-friendly 

reports. 

No business entity can not operate without sharing key information. The essence of 

controlling is a creation of an information system that provides sufficient amount of  high-

quality data, which will serve to control. On the basis of this information system ability of the 

reaction of responsible management will be ensured. Effective controlling therefore must first 

find simple key indicators of success in all the important areas of business. Executives of 

individual departments must have simple indicators, which they understand. These indicators 



129 

 

need to report in a form that is understandable to all users. Selecting and reporting the most 

important indicators is a demanding and complex activity. 

The main objective of this thesis was to design a general model of reporting for top 

management, that meets analytical and information function of controlling an industrial 

enterprise. Including the definition of a methodological procedure for applying the proposed 

model to the specific conditions of the industrial entity. Reporting was defined in Chapter 4. 

Subsequently, a general model for the report creation was proposed using methods AHP and 

ANP (Chapter 7). The model was practically tested on two industrial companies (Chapter 8). 

Based on the positive verification of satisfaction with the proposed corporate management 

dashboards, it can be stated that there was a fulfillment of the main goal of this 

dissertation. Satisfaction with the proposed Dashboard at Huisman Construction Ltd. is also 

confirmed that the proposed report is currently used. 

It is important to realize that reporting, as well as controlling, is constantly evolving and 

must be subject to the current needs of the company. Therefore, it must be periodically audited 

reporting system to ensure the best possible information management. 

By determining the target values of the indicators used in the management dashboard 

firm overall position could be showed. This can be achieved by using the one overall indicator, 

which would be determined on the basis of established weighting of indicators. It is also 

possible to clearly determine which indicators need to be highlighted in order to achieve the 

fastest approximation to the target value. Finding a single indicator may be the target of further 

exploration in this area. 
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Business – podnikání. 

Cash-flow – Tok peněz. 

Comments – komentáře. 

Comptrollera – původní název controllera 
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General Electric Company – celosvětově působící společnost. 
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Indirect cost – nepřímé náklady. 
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Investments – investice. 

IT –Information Technology – Výpočetní technika. 

Junior – použito ve významu začínajícího pracovníka. 

Kč – měna používaná v České Republice. 

KPI – Key Performance Indicator – Klíčový ukazatel výkonnosti. 
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Metalurgia, S.A. – Výrobní společnost působící v Polské republice zaměřená zejména na 

výrobu taženého drátu. 

Microsoft Office (Excel a Access) – Programové vybavení počítače používané pro 

administrativu. 

NMD – Mezinárodní certifikační společnost. 

Number of personnel – počet zaměstnanců. 

ORESTE – metoda pro vícekriteriální rozhodování 

Outsourcing – vyčlenění aktivit mimo podnik. Například využití externích účetních firem. 

Payroll cost – Mzdové náklady. 

Performance management – řízení společnosti zaměřené na zvyšování výkonu. 

Profit/Loss Statement – Výkaz zisků a ztrát. 

PRIAM – metoda pro vícekriteriální rozhodování. 
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Project hours – hodiny strávené na projektech. 

PROMETHEE - metoda pro vícekriteriální rozhodování. 

Raw steel material quantity – množství hutního materiálu. 

Recovery – Pokrytí jednotlivých nákladových druhů. 

Reporting – tvorba výkazů určených pro řízení podniku případně pro poskytování informací. 

Report - výkaz 

Revenues – Výnosy. 

ROCE – Return on Capital Employed – výnosnost zapojeného kapitálu. 

ROI - Return on Investment – Návratnost investovaných prostředků. 

ROMI - Return on Marketing Investment – Návratnost prostředků vložených do marketingu. 

ROS – Return on Sales – rentabilita tržeb. 

s.r.o – společnost s ručením omezeným 

SG&A and R&D activities – Sales General and Administration and Research and Development 

activities – Náklady na prodej, administrativu, výzkum a vývoj. 

SAP – Podnikový informační systém. 

Subcontracting – subdodavatel. 

Software – programové vybavení počítače. 
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To control – český překlad – řídit. 

Top management – Nejvyšší vedení firmy. 

TOPSIS - metoda pro vícekriteriální rozhodování. 
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TüV – Mezinárodní certifikační společnost. 

USA – United States of America – Spojené státy americké 
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