
 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt 

 

Tato práce je zaměřena na využití finančního controllingu a reportingu jako nástrojů 

finančního řízení v průmyslových podnicích. Cílem finančního controllingu je zajistit finanční 

rovnováhu podniku pomocí ukazatelů likvidity, rentability a zadluženosti, dále pomocí 

plánování, organizování, kontroly a celkového hospodaření a řízení podniku. Finanční řízení 

je založeno na dosahování maximálního zisku a minimálního rizika. Hlavním úkolem 

reportingu je vytvořit komplexní systém ukazatelů a informací, které by měly vyhodnocovat 

vývoj podniku nejen jako celku ale i v jednotlivých částech, které jsou z hlediska řízení 

rozhodující. 
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Abstract 

 

This work is focused on utilisation of controlling and reporting as a tool as a financial 

governing in industrial companies. The aim of the financial controlling is to ensure financial 

company balance by the help of indicators of solidity, profitability and indebtedness, further 

by the help of planning, organizing, checking and total financial management and company 

governing. The financial governing is based on achieving maximum profit with minimum 

risk. The main aim of reporting is creating a complex system of indicators and information, 

which should evaluate company development not only as one unit, but also in its individual 

parts, which are decisive in light of company governing/running. 
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Úvod 

Finanční controlling a reporting jako nástroje finančního řízení v průmyslových 

podnicích. 

 

Cílem této práce je využití finančního controllingu a reportingu jako nástrojů finančního 

řízení, kritické zhodnocení jejich využití v rámci finančního řízení ve středních a velkých 

průmyslových podnicích. 

 

Tato bakalářská práce nám umožní dovědět se, co samotný název controlling znamená, 

jakými funkcemi prochází a jaké cíle musí dodržovat, dále čeho všeho se týká finanční 

controlling, finanční řízení a reporting. 

 

Finanční controlling se dělí na několik oblastí. Jednou z hlavních částí je finanční 

analýza, která nám umožní zajistit finančně zdravý podnik a to pomocí ukazatelů likvidity, 

rentability a zadluženosti. Dalšími důležitými faktory pro udržení finanční stability podniku je 

správné plánování, kontrola, organizování, zajištění finančních zdrojů, investic a financování 

exportu. Následujícím předpokladem pro zajištění finanční rovnováhy podniku je správné 

zvolení organizační struktury (dle velikosti, a druhu). Organizační struktury průmyslových 

podniků ČR dle velikosti se dělí na malé, střední a velké. Kategorii malých podniků tvoří 

organizační jednotky, které mají méně než 100 zaměstnaných osob a jejich roční obrat 

nepřekročil 30 mil. Kč. Kategorii středních podniků tvoří organizační jednotky, jejichž počty 

pracovníků jsou v rozmezí 100 až 500 zaměstnaných osob a jejichž roční obrat činí od 30 do 

100 mil. Kč. Kategorie velkých podniků tvoří organizační jednotky, které obsahují více než 

500 zaměstnanců a roční obrat je vyšší než 100 mil. Kč. 

Finanční controlling prochází určitými funkcemi, fázemi, mezi které patří plánování, 

realizace, kontrola a v neposlední řadě její celou aplikací, jež zahrnuje rozvahu, výkaz zisku a 

ztrát a cash flow. 
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Finanční řízení je důležitým prvkem pro celkový chod podniku. Má za úkol opatřovat 

kapitál pro potřeby podniku, rozhodovat o jeho struktuře, o umístění kapitálu (nakoupit 

aktiva, investovat kapitál do hmotného, nehmotného nebo finančního majetku), o rozdělení 

zisku a zajišťovat celkovou finanční stabilitu podniku. Činnost finančního řízení podniku je 

tedy spojena s pohybem peněz, s dosahováním co nejvyššího zisku a nejmenšího rizika, což 

vede k udržení finanční stability společnosti. Musí taktéž dodržovat určité cíle a principy 

finančního řízení. 

Hlavní cestou k úspěchu a k udržení finanční stability podniku v období finanční krize 

je snaha o zvyšování konkurenceschopnosti, které lze dosáhnout zaujmutím správné strategie, 

vhodným využíváním zdrojů (finančních, informačních i lidských) a aktivním využíváním 

systému měření a řízení výkonnosti. Podnik a s ním i systém řízení podniku je v současné 

době ovlivněn řadou změn (technických, ekonomických, sociálních a politických). Jedná se o 

změny v konkurenční situaci, v technickém vývoji, ve světě práce, ve změně postojů k 

životnímu prostředí (tlak na snižování materiální a energetické náročnosti). 

 

Hlavní úloha reportingu je vytvoření systému informací a ukazatelů, které pomáhají 

podniku vyhodnocovat jeho vývoj. Řídí se pomocí poskytování výkazů a zpráv, které by měly 

mít např. požadovanou strukturu, měly by být srozumitelné a čitelné, neměly by být příliš 

mnoho nebo příliš málo podrobné. Jejich zhotovení závisí na potřebách daného podniku. 

Podle toho, zda tyto zprávy jsou pravidelně poskytované, se reporting dělí na standardní 

(zprávy vyhotovené v pravidelných intervalech, obvykle měsíc, čtvrtletí, rok) a mimořádný 

(zprávy vyhotovované na požádání, které nejsou běžně vyhotovovány).  
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1. Controlling 

Samotný název ,,controlling“ vznikl z anglického slova ,,to control,“ který do češtiny 

překládáme jako ovládat, řídit, kontrolovat. Smyslem controllingu je zvýšit účinnost systému 

řízení pomocí neustálého srovnávání skutečnosti a předem stanoveného stavu o 

podnikatelském procesu, vyhodnocování zjištěných odchylek, nalezení jejich příčin a návrh 

opatření k jejich nápravě. 

 

Controlling má mnoho definicí dle různých autorů jako například R. Mann a E. Mayer, 

P. Preiler, atd. 

 

Dle autorů Mann a Mayer je controlling: ,,systém pravidel, který napomáhá dosažení 

podnikových cílů, zabraňuje překvapením a v čas rozsvěcuje červenou, když se objeví 

nebezpečí vyžadující příslušná opatření.“ 1 

 

1.1. Funkce controllingu 

 Plánovací funkce – koordinační, poradenská. 

 Informační funkce – zajišťovací, dokumentační, kontrolní. 

 Reporting [4] 

 

1.2. Cíl controllingu 

Cíle , resp. orientace controllingu jako nástroje řízení jsou zaměřena na tato kriteria : 

 orientace na cíle; 

 orientace na úzká místa; 

 zaměření na budoucnost; 

 zaměření na aktivit; 

 zaměření na kontinuální analytické procesy při porovnávání plánu a 

skutečnosti. 

 

 

 

 

                                                
1 Mann, R., Mayer, E.: Controlling – metoda prosperujícího podnikání,  Praha: Profit, 1992, ISBN: 80-85603-20-
9 
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Při stanovení cílů musíme respektovat nejen samotnou nutnost existence cílů jako 

možnosti ekonomického řízení podniku, ale především definování cíle a jeho konkretizaci do 

podoby: 

 obsahu cíle, tedy čeho má být dosaženo; 

 rozsahu cíle,  v jakém rozsahu má být cíle dosaženo; 

 oblasti, skupina , region, komodita atd.; 

 lhůty, resp. během jaké doby má být cíl realizován. 

 

Struktura cílů  pro potřeby podnikového řízení je dána požadavkem na optimální 

strukturovanost cílů alespoň do podoby : 

 věcnosti, kdy za věcný cíl lze požadovat minimálně účel našeho podnikání, 

resp. funkci, kterou náš podnik na trhu plní; 

 formálnosti, tj. cíle musí být kvantifikovatelné, např. rentabilita, likvidita atd.; 

 druhu, rozeznáváme minimálně taktické, operativní a strategické cíle, globální, 

oborové či autonomní a derivátové cíle. 

 

  Cílem informací controllingu je komplexní podchycení nejdůležitějších  událostí tak, 

aby byla vhodná informační základna pro řízení. Systém měření a hodnocení by měl 

zahrnovat všechny oblasti podniku, měl by být transparentní, používat objektivní a 

jednoznačné principy vyhodnocování, tzn. s předem vymezenými a prodiskutovanými 

pravidly, konkrétními kritérii měření a hodnocení. 

 

1.3. Controlling z hlediska cílové orientace 

Controlling se dělí na dva hlavní směry z ohledu na orientaci: 

 Strategický controlling - předmětem plánování a kontroly jsou strategické veličiny 

(např. výrobky, trh, výzkum apod.) a je orientován na  dlouhodobé cíle, resp. řízení 

ziskového potenciálu podniku. 

 Operativní controlling - operativní controlling pomáhá se zaměřit na budoucnost a 

v rámci jednoho roku včas řídit nápravná opatření, pokud se podnik odchýlí od 

určeného plánu. Je především základem krátkodobého řízení zisku v podniku. 
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V této části jsme se dověděli, že samotný název controlling znamená ovládat, řídit a 

kontrolovat. Byly nám objasněny funkce controllingu (plánovací, informační a reporting), 

dále cíle orientující se např. na úzká místa, budoucnost, aktivity, analytické procesy. Mezi 

hlavní směry controllingu patří strategický (orientován na dlouhodobé cíle) a operativní 

controlling (zaměřuje se na budoucnost). 

 

 

Následující kapitola, finanční controlling, se zabývá finanční analýzou, plánováním a 

kontrolou, dále jak podnik zabezpečuje finanční zdroje a investice, platební styk, financování 

exportu. Finanční controlling prochází určitými funkcemi a fázemi a na závěr samotnou 

aplikací. 

 

 

2. Finanční controlling 

Finanční controlling představuje subsystém podnikového controllingu, jehož cílem je 

zajišťování finanční rovnováhy podniku. Funkčnost finančního controllingu je dána, podobně 

jako je tomu u celopodnikového controllingu, kvalitou používaných controllingových 

nástrojů. 

 

2.1. Hlavní oblasti finančního controllingu 

Mezi hlavní oblast finančního controllingu řadíme finanční analýzu, jež využívá 

poměrové ukazatele, a to likviditu, rentabilitu a zadluženost vedoucí k finančnímu zdraví 

podniku, se kterým úzce souvisí i plánování a kontrola. K úspěšnému řízení podniku patří 

dále zajišťování finančních investic, které zabezpečují finanční zdroje ve formě vlastního 

kapitálu a ve formě cizího kapitálu např. při financování vývozu. Toto financování může 

probíhat buď hotovostním nebo bezhotovostním platebním stykem. 
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2.1.1. Finanční analýza, plánování a kontrola 

Jedná se o analýzu činností, v nichž primární úlohu hrají finance či peníze a čas. Cílem 

takovéto analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost a získané 

informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k 

řízení podniku.  

 

Cílem finanční analýzy je stanovit pomocí vhodných nástrojů diagnózu finančního 

zdraví podniku. Pojem finanční zdraví podniku se používá pro uspokojení finanční situace 

podniku. Nejobecněji za finančně zdravý podnik je možné považovat takový podnik, který je 

v danou chvíli i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence. Finančně zdravý podnik 

musí být schopen vytvářet svou činností dostatečný přebytek výnosů nad náklady - zisk. [8] 

V praxi se výraz finanční analýza používá většinou pro technickou finanční analýzu. A 

ta je mnohdy zúžena pouze na výpočet poměrových ukazatelů [2]: 

 Ukazatelé likvidity – vyjadřují schopnost podniku splácet své závazky – dluhy. 

Ukazatelé likvidity vysvětlují vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

závazky. Čím jsou ukazatelé likvidity vyšší, tím je situace podniku z hlediska jeho 

platební pohotovosti lepší. Existují tři stupně likvidity: 

 

Likvidita 1. stupně (pokladní likvidita, okamžitá likvidita) – hodnota této likvidity 

by se  měla pohybovat okolo 0,2. 

 

 

 

Krátkodobý finanční majetek je charakteristický vysokou likvidností, bezprostřední 

obchodovatelností a splatností do jednoho roku. Tímto majetkem se rozumí hotovost (peníze, 

šeky), ceniny (poštovní poukázky, kolky, stravenky), vkladové účty (běžný účet, devizový 

účet), majetkové cenné papíry (cizí či vlastní akcie splatné do jednoho roku), dlužné cenné 

papíry. [2] 

 

Mezi závazky, patřící do cizích zdrojů krytí majetku, řadíme např. závazky vůči 

dodavatelům za materiál, práce, služby. Závazky jsou členěny dle času na dlouhodobé 

(splatnost delší než jeden rok) a krátkodobé (splatnost do jednoho roku). Dále pak jsou 

z obchodních vztahů, za společníky, za řízenými společnostmi, ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění, za zaměstnanci a z dani. [2] 
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Likvidita 2. stupně (pohotová likvidita) – hodnota by se měla pohybovat mezi 1 – 

1,5. 

 

Likvidita 3. stupně 

(běžná likvidita) – u zdravé firmy by se tato likvidita měla pohybovat v rozmezí 2 

– 3. 

 

 

Pohledávky představují dluh vůči podniku vzniklý nezaplacením dodaných výrobků, 

prací a služeb. V podniku vznikají především pohledávky z obchodních styků, z investování 

kapitálu. Pohledávky se rozdělují dle času stejně jako závazky. [2] 

 

 Ukazatelé finanční stability – vypovídají o skladbě kapitálu a míře zadluženosti 

podniků. Pro hodnocení krytí stálých aktiv jsou uplatňovány dva ukazatele: 

 

 

 

 Čím jsou průmyslové podniky více stabilnější ze strany financí, tím jsou více 

nezávislé. Na cizích zdrojích dokážou tyto ukazatele udržet ve správném rozmezí 

 

 

Dalšími ukazateli finanční stability jsou ukazatelé zadluženosti: 

 

 

Ukazatelé zadluženosti informují o struktuře zdrojů používaných k financování 

podniku. V jakém rozsahu používá k financování svých aktiv dluhy, neboť čím 

více má podnik dluhů, tím je větší zadluženost. 

 

 

Pokud je vyšší podíl dlouhodobých závazků větší než krátkodobých, podnik se 

nemusí obávat okamžitého požadavku věřitelů na splácení závazků. 
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 Ukazatelé aktivity – vyjadřují využití majetku. Ukazatelé aktivity - obratu 

charakterizují, jak efektivně podnik využívá jednotlivé složky aktiv. Čím vyšší je 

hodnota ukazatele, tím lépe.  

 Je možné i vyjádření v čase – ukazatelé doby obratu. Čím méně dní obratu, tím 

lepší hodnota ukazatele. 

 

 

 

 Ukazatelé rentability - rentabilita nebo-li výnosnost vloženého kapitálu je 

měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím 

investičního kapitálu. 

 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – zjišťuje vlastníkům míru ziskovosti 

vlastního kapitálu (zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos). 

  

 

 Rentabilita tržeb (ROS) – jaký podíl z tržeb zaujímá zisk. 

  

 

 

Jednou z prioritních funkcí řízení podniku je plánování. Je to komplexní rozhodovací 

proces, spočívající v navrhování, hodnocení a výběrů či i odpovídajících projektů k jejich 

dosažení. Plán chápeme jako moderní nástroj řízení. Bezpodmínečným požadavkem 

podnikových plánů je vazba na podnikové cíle a strategie a respektování obou již 

zmiňovaných základních požadavků – likvidity a ziskovosti.  

 

V oblasti realizace lze kontrolou, resp. porovnáním skutečnosti a plánu, identifikovat 

chyby a nedostatky v podnikových prováděcích a řídících činnostech, odhalit jejich příčiny a 

navrhnout opatření k jejich nápravě. V oblasti plánování umožňuje kontrola ověřit a zvýšit 

kvalitu plánu. Porovnáním skutečných a plánovaných veličin lze posoudit reálnost plánu, 

resp. reálnost předpokladů uvažovaných při jeho tvorbě. Poznání změn původních 

předpokladů umožňuje zkvalitnit budoucí plánovací proces. Čím dříve se změna 

v předpokladech rozpozná, tím dříve je možné plány aktualizovat a učinit reálnými. 
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K dosažení finanční stability podniku záleží spoustu faktorů. Především záleží na 

dosažení úrovně likvidity a rentability. Dále jsou to ukazatelé prosperity a úspěšnosti podniku, 

které by měly vykazovat hodnoty co nejvyšší. Oproti tomu ukazatelé zadluženosti hodnoty co 

nejnižší.  

Správně navržená organizační struktura, a tím i organizování, je jedním ze základních 

předpokladů pro úspěšné řízení a fungování podniku, ale je též důležitým nástrojem při řízení 

lidských zdrojů. Dalším důležitým faktorem v neposlední řadě je hospodaření podniku. Jak už 

jsem zmínila v úvodu mé práce, mezi organizační struktury podniků dle velikosti řadíme 

malé, střední a velké. Organizační struktura je tvořena organizačními jednotkami, které jsou 

vytvořeny určitým počtem pracovníků, podřízených jednomu vedoucímu pracovníkovi, kteří 

se svěřenými výrobními prostředky zajišťují část nebo celý hlavní i transformační proces. [7]  

Organizační struktura se vytváří dvěma způsoby. Buď je navržena ještě dříve, než 

organizace vůbec začne fungovat, anebo se vyvíjí za chodu organizace, dle jejího aktuálního 

stavu a potřeb. Organizační struktury tedy rozlišujeme na liniové a štábní: 

 Liniová – prosazuje se v malých ale i ve středních organizacích, kde jsou 

jednoznačné vazby mezi podřízenými a nadřízenými. 

 

 

 

 

 

 

 

 Štábní – štábní organizace je rozšířená ve velkých podnicích. Štábní útvar 

vykonává informační, poradenské a kontrolní funkce pro liniové místo. Bez linií 

nemůže štáb existovat. Tento štáb přímo nerozhoduje, jen v některých případech 

odlehčí práci liniovému pracovníkovi, ke kterému je přiřazen (většinou vyšší 

úrovní řízení, které jsou nejvíce zatíženy). 

Dle mého názoru štábní struktura je snadněji finančně kontrolována než liniová. 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S organizační strukturou úzce souvisí Organizování vedoucí k uspořádání prvků a 

vztahů mezi nimi, a také směřuje k zavedení určitého řádu v organizovaném objektu. Tedy 

posláním organizování je zajistit stanovené cíle jednotlivců či kolektivů a to pomocí 

specializace (dělby práce a koordinace práce lidí, kteří ji vykonávají), napomáhá udržovat 

pořádek a zabraňuje vzniku chaosu v organizaci, zefektivňuje fungování řízených 

organizačních jednotek, vytváří hierarchické stupně (rozpětí) řízení jednotlivých 

organizačních jednotek s daným vedoucím v čele. [8] 

Rozpětí řízení vyjadřuje počet podřízených podléhajících jednomu člověku, který na ně 

dohlíží. Toto rozpětí se člení na:  

 Úzké - málo podřízených, umožňuje větší kontrolu nad podřízenými činnostmi. 

Mezi toto rozpětí patří strmá struktura, která vyžaduje větší počet stupňů řízení. 

[8] 

 

 

 

 

 

 Široké - mnoho podřízených, ztěžuje dohled nad podřízenými, má výhodu ve 

snižování nákladů na udržování mnoha pracovních míst pro kontrolory. Do této 

oblasti patří plochá struktura s méně stupni řízení. [8] 
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2.1.2. Zajišťování finančních zdrojů 

Finanční zdroje jsou zabezpečovány jak ze strany vlastních zdrojů podniku tak i ze 

strany cizích zdrojů. Mezi vlastní zdroje řadíme základní kapitál, kapitálové fondy, zisk, 

fondy ze zisku. Cizí zdroje obsahují krátkodobé bankovní úvěry, obchodní úvěry (závazky u 

dodavatelů), závazky u zaměstnanců, závazky z neodvedených daní, dlouhodobé bankovní 

úvěry a rezervy. 

Při podnikání dochází k určitým činnostem, kdy dochází k jejich vzniku: 

 ze zákona musí firma povinně tvořit ZK, fondy 

 podnikáme za účelem dosažení zisku 

 při nedostatečném financování z vlastních zdrojů musíme zažádat o krátkodobý 

nebo dlouhodobý úvěr 

 obchodní úvěry mohou vznikat při obchodování s obchodními partnery 

 zaměstnanci dostávají mzdy měsíčně pozadu - stálý krátkodobý zdroj 

 daně zaplacené se zpožděním 

 vytvořené rezervy 

 

 

Velmi důležitým zdrojem prostředků poskytovaných dočasně podniku (dlužníkovi) 

věřitelem jsou úvěry. Úvěry můžeme členit podle několika hledisek, ale nejdůležitější 

hledisko je doba, na kterou se úvěr poskytuje. Podle toho lze rozlišit úvěry krátkodobé (kratší 

než 1 rok), střednědobé (od 1 roku do 4-6 let) a úvěry dlouhodobé (trvání více než 4-6 let). 

[15] 
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2.1.3. Zajišťování finančních investic 

Cílem financování investiční činnosti je zabezpečit finanční zdroje na efektivní 

investování s co nejnižšími náklady na obstarání kapitálu a nenarušit finanční riziko podniku. 

[9] 

Mezi finanční investice patří cenné papíry a vklady majetkového charakteru (představují 

určitý podíl na základním kapitálu podniku), cenné papíry úvěrového charakteru (představují 

dluh podniku, který je vydal), nemovitosti, zlato, šperky, umělecké předměty apod., které 

podnik nakoupil za účelem obchodování nebo pronájmu, půjčky podnikům ve skupině, ostatní 

dlouhodobé půjčky. [13] 

 

Pro některé druhy podniků jsou finanční investice hlavní náplní jejich činnosti, výnosy 

z finančních investic jsou hlavní složkou výnosů, hospodářského výsledku. Jedná se zejména 

o banky, pojišťovny a investiční společnosti. Ostatní podniky investice pořizují za účelem 

ovládání jiné účetní jednotky (získání vlivu v podniku) nebo za účelem výhodného uložení 

volných peněžních prostředků. [13] 

Finanční investice uskutečňujeme buď se záměrem dlouhodobého držení majetku nebo 

se záměrem krátkodobého (dočasného) umístění volných peněžních prostředků. Z tohoto 

hlediska rozlišujeme: - finanční majetek dlouhodobý, finanční majetek krátkodobý. [13] 
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2.1.4. Platební styk 

Platební styk se dělí na hotovostní a bezhotovostní.  

Hotovostní platební styk se provádí úhradou pomocí hotových peněz (mincí bankovek). 

Při tomto platebním styku se používají ve styku s pokladnou: 

 Příjmový pokladní doklad - používá se pro příjem peněz do pokladny, vyhotovuje 

se ve dvou stejnopisech - účetní doklad jako originál a stvrzenka jako kopie (je 

určena jako doklad plátců). 

 Výdajový pokladní doklad - používá se pro výdej peněz z pokladny a vyhotovuje 

se jen v jednom provedení 

Bezhotovostní styk probíhá pohybem peněz mezi účty, tzv. příkaz k úhradě (majitel účtu 

dá příkaz bance, banka pošle výpis k účtu), příkaz k inkasu (věřitel dá příkaz na základě 

povolení). 

Běžnější je bezhotovostní platební styk, některé subjekty 

však prodávají převážně za hotové (obchod, osobní doprava, služby provozované 

individuálními podnikateli), takže je u nich hotovostní platební styk rozšířenější. 

V hotovosti platí podniky v případech, kdy je bezhotovostní platba neproveditelná. 

 

2.1.5. Financování exportu 

Financováním vývozu se rozumí krátkodobé a dlouhodobé financování a poskytování 

vývozních úvěrů, úvěrů na financování výroby pro vývoz, úvěrů na investice a na projektové 

financování a krátkodobé a dlouhodobé poskytování finančních služeb souvisejících s 

vývozem, a to formou: 

 Refinančních úvěrů bance vývozce na financování vývozu, bance vývozce a bance 

výrobce na financování výroby pro vývoz, bance investora na financování 

investice, bance vývozce na projektové financování a přímých úvěrů vývozci nebo 

zahraniční osobě na financování vývozu, vývozci a výrobci na financování výroby 

pro vývoz, investorovi na financování investice a vývozci na projektové 

financování. 

 Finančních služeb souvisejících s vývozem, které zahrnují především - bankovní 

záruky, otevírání akreditivů a platební styk a zúčtování. Zajišťovací 

operace,financování místních nákladů v zemi sídla nebo trvalého pobytu dovozce. 
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Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní 

podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou 

součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je poskytovat státní podporu 

vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem 

souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování 

vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, 

které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak 

nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu 

za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence. 

 

V dnešní době, v době recese (pokles zaměstnanosti, investic, zisků společností,…), 

banky nejsou ochotny půjčovat peníze. Za to Česká exportní banka  nadále poskytuje 

podnikům úvěry. 

 
Financování vývozu investičních celků a jiných velkých exportních zakázek: 

Při získávání zakázek většího objemu je pro vývozce zpravidla klíčové přesvědčit 

odběratele, že je schopen požadované zboží vyrobit v odpovídající kvalitě, nabídnout cenu 

minimálně srovnatelnou s cenovou nabídkou konkurence a předložit konkurenceschopnou 

nabídku financování.  

ČEB umí vývozce podpořit ve všech klíčových bodech. Již při vstupu vývozce do 

výběrového řízení se banka zaručí za jeho schopnost dostát svým závazkům v případě, že 

bude vybrán zadavatelem jako vítěz. ČEB je také schopna nabídnout odběrateli nebo jeho 

bance exportní odběratelský úvěr se státní podporu, a to s plným využitím možností, které 

umožňují pravidla podpory vývozu a obezřetného bankovního podnikání. Současně banka 

garantuje řádné splnění závazků exportéra, které vyplývají z podepsané smlouvy o vývozu. V 

případě potřeby může vývozce čerpat u banky výhodné předexportní financování na pokrytí 

svých výrobních nákladů. 
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Projektové financování: 

Banka je připravena pomoci českým vývozcům při vytváření struktury exportního 

projektového financování. Projektové financování je zvláštní případ úvěrování obchodního 

(vývozního) případu, který se používá především u velkých, investičně náročných celků. Při 

snaze investora získat dostatečné množství finančních prostředků na realizaci těchto projektů, 

naráží často na problém kvalitního zajištění formou zástavy majetku. Toto lze řešit metodou 

projektového financování, kdy jsou zárukou za investované prostředky aktiva pořízená v 

rámci projektu a očekávané výnosy z vlastní investice. 

 

2.1.6. Daně a pojistné 

Vybíraní daní je neefektivní a co se týče samotného výběru, tak je vysoký. Podniky 

musí platit daně (jako např. daň z nemovitosti, silniční, spotřební, DPH) a tedy i počítat 

s těmito výdaji. 

Daň z nemovitosti platí každý majitel nemovitosti a její výše je závislá na velikosti 

zastavěné nebo podlahové plochy. Silniční daň se platí za měsíce, ve kterých jsme auto my 

nebo kdokoliv jiný použili aspoň na den pro podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou 

činnost. Není důležité, zda je auto zařazené do obchodního majetku nebo jakým způsobem 

uplatňujeme výdaje. Spotřební daň je nepřímá daň, jako i DPH, kterou zavádí stát za účelem 

regulovat cenu určitých komodit na trhu. Účelem může být buď zvýšit příjmy státního 

rozpočtu (jako je tomu například u pohonných hmot) nebo snížit prodávané množství 

škodlivého zboží (tabák, alkohol). DPH platí firma státu zpětně za určité období (čtvrt roku 

nebo měsíc). Taktéž zpětně je odváděno sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (včetně 

zákonného pojištění placeného za zaměstnance firmou). 

Kdyby tyto daně nezaplatili, byly by postihováni sankcemi. Všechny podniky mají vždy 

nějaké finanční rezervy na odvod daní.  

 

2.2. Funkce finančního controllingu 

 Získávání finančních zdrojů – zdroje podnik získává od zákazníků a 

z kapitálového trhu, část těchto zdrojů je užita v podobě rezerv likvidity a část 

slouží na provoz, investice, daně, splátky dluhů. 

 Správa finančních zdrojů. 

 Užití finančních zdrojů. 
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2.3. Fáze finančního controllingu 

Fáze finančního controllingu jsou spojeny s funkcemi. Patří sem: 

 Plánování – plánování finančního controllingu zahrnuje tvorbu finančního plánu 

(je součástí souboru podnikových plánů), zajištění finančních zdrojů pro krytí 

očekávaných podnikových činností. Při plánování podnikových aktivit a jejich 

finančního krytí musíme respektovat potřebu zachování likvidity jako podmínky 

dlouhodobé existence podniku. 

 Realizace - zahrnuje aktivity nutné pro realizaci plánu. 

 Kontrola – kontrola ověří porovnání plánu a skutečnosti (reálnost plánu), 

identifikace a analýzu odchylek a návrhy regulačních opatření. 

 

2.4. Aplikace finančního controllingu 

Celá aplikace vychází ze tří základních výkazů: 

 Rozvaha - rozvaha, nebo-li bilance je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. 

Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojů jeho 

krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni), 

informuje o stavu a složení majetku a umožňuje tak posoudit finanční pozici 

podniku.  

 Rozvaha je tedy uspořádaný přehled majetku účetní jednotky z hlediska jeho 

složení a zdrojů financování v peněžním vyjádření. Tento dvojí pohled na majetek 

se označuje jako bilanční princip a rovnost úhrnu majetku a zdrojů jeho 

financování nazýváme bilanční rovnicí. Rozvaha je důležitým informačním 

zdrojem pro posouzení finančně majetkové struktury účetní jednotky a její 

hospodářské a finanční stability (tj. dosahování vyšší likvidity, co nejnižší 

zadluženosti, vysoké rentability...). 

 Výkaz zisků a ztrát - Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně Výsledovka) ukazuje, 

jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované a minulé období. 

Výkaz zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky. 

 Forma výkazu zisku a ztráty je v ČR upravena, používá se buď ve zkrácené nebo 

plné verzi. Zájemce z ní získá základní přehled o hospodaření společnosti, 

velikosti tržeb, nákladů v základním členění (materiálové, mzdové, odpisy…) a 

výši zisku. 
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 Výkaz peněžních toků (Cash flow) - peněžní tok, nebo také cash flow, je 

jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité 

období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto 

období. 

 V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti 

podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také 

jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů.  

 

Tyto výkazy lze analyzovat např.: 

 Z hlediska času – dle data případu nebo dle období stavu nebo za více účetních 

období (roků). 

 Organizační struktury a jednotlivých středisek – buď na úrovni celé organizace 

nebo za vybrané útvary a zakázky nebo nákladové okruhy a to od typu aktiva či 

pasiva celkem až na úroveň jednotlivých syntetických a analytických účtů. 

 

Aplikace finančního controllingu se dále zabývá ukazateli, hodnotí čistý pracovní 

kapitál, sleduje finanční zdraví podniku z pohledu rentability, aktivity, zadluženosti a 

likvidity, v rámci něhož sleduje koeficienty samofinancování. 

 

 

Závěrem této kapitoly můžeme říci, že cílem finančního controllingu je zajišťování 

finanční rovnováhy podniku, která je zabezpečována dosahováním správné likvidity, 

rentability a zadluženosti.  

Plánovací proces nám slouží k navrhování, hodnocení a výběru projektu. Hlavním 

požadavkem podnikového plánu je orientace na podnikové cíle, strategie, respektování 

likvidity a ziskovosti.  

Kontrola nám zajišťuje porovnání skutečnosti s plánem, odhalí nám jeho reálnost, 

pomůže  nám objasnit příčiny a nedostatky a doporučit správné opatření k jejich nápravě. 

Pro bezproblémový chod podniku je nezbytné zajišťování finančních zdrojů a to jak 

vlastních tak cizích. Cizí zdroje jsou v podobě bankovních a obchodních úvěrů. 

Celá aplikace finančního controllingu vychází ze tří výkazů. A to je rozvaha, která 

podává přehled o aktivech a pasivech, výkaz zisků a ztrát prokazující se hospodářským 

výsledkem (zisk či ztráta) za dané období a v neposlední řadě cash flow, které nám říká 

rozdíly mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období. 
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Další část kapitoly budeme věnovat finančnímu řízení. Veškerá činnost finančního 

řízení podniku je spojena s pohybem peněz, dosahování co nevyššího zisku, nejmenšího rizika 

podnikání a udržení finanční stability. K úspěšnému fungování činností podniku je důležité 

vycházet ze základních principů finančního řízení. 

 

 

3. Finanční řízení 

Klíčovým nástrojem finančního řízení, a tedy i likvidity je řízení peněžních toků (Cash 

flow). Peněžní toky zobrazují pohyb, změnu (jak přírůstky tak úbytky) a proměnu peněžních 

prostředků na ostatní druhy aktiv, a obráceně, v rámci hodnotového řetězce podniku od 

předvýrobní fáze až po fázi realizace. [9] 

Finanční řízení je tedy vedoucím činitelem při řízení podniku (veškerá činnost podniku 

je spojena s pohybem peněz - zakládání, provoz, ukončení, spojení či rozdělení firmy). 

Základem měření úspěšnosti podniku jsou finance, ale také maximalizace zisku. Všechny 

podniky, které chtějí úspěšně fungovat si stanovují finanční cíle. 

 

3.1. Cíle finančního řízení 

Mezi cíle finančního řízení patří: 

 Strategické - udržení finanční stability. Podniky se snaží maximalizovat tržní 

hodnoty firmy a zisk (a to jak pro zájmy vlastníků, zaměstnanců a tak pro 

zákazníky), dosahovat co nejnižší rizika podniku, a respektovat časový faktor 

z hlediska hodnoty peněz. 

 Integrace činností - uspokojení zákazníků. 

 Dosahovat stálé likvidity (schopnost podniku splácet závazky)  
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3.2. Principy finančního řízení 

K úspěšnému zajišťování cílů je nutné se opírat o základní principy finančního řízení: 

 Princip peněžních toků - zdůrazňuje, že pro finanční. řízení jsou důležité peněžní 

toky (jak podnik získává příjmy a jak je vydává). Podnik může vykazovat zisk, ale 

také může být ve špatném finančním stavu. 

 Princip čisté současné hodnoty - mělo by se investovat jen do činností, které 

vykazují hodnotu kladnou (pozitivní). 

 Princip respektování faktoru času - v bezinflačním prostředí = koruna, kterou mám 

teď nemá stejnou hodnotu, jako zítřejší. 

 Princip zohledňování rizika - v každém podnikání existuje riziko. 

 Princip optimalizace kapitálové struktury - musí se najít optimální bod mezi 

vlastním a cizím kapitálem. 

 Princip zohledňování stupně efektivnosti kapitálového trhu - vychází z teorie 

efektivnosti kapitálových trhů (tři stupně efektivnosti = vysoce efektivní, středně 

efektivní, neefektivní). 

 Princip plánování a analýzy finančních údajů - při finančním řízení se musí 

plánovat a jejich plnění analyzovat. [9] 

 

 

Hlavním podkladem pro podnikové řízení jsou podnikové normy, které ovlivňují vnitřní 

uspořádání podniku. Efektivnost výroby pak vychází z forem uspořádání výrobního procesu. 

Výrobní rozhodování a projektování výrobků i služeb jsou rozhodovací činností z hlediska 

prosperity firmy. Součástí podnikání je naplňování podnikatelské strategie. Podnik, který se 

snaží udržet si a upevnit svoje postavení na trhu musí i současně realizovat vhodnou inovační 

politiku, která by mu měla dosáhnout výhodnějšího postavení a porovnání s konkurencí. 
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4. Reporting 

Reporting je velmi důležitým nástrojem při řízení a tvorbě podnikové strategie. 

Napomáhá nejen strategickému řízení, ale také operativnímu plánování. Způsob, jakým je 

reporting v podniku využíván, výrazně ovlivňuje jeho konkurenceschopnost a výkonnost. 

 

Úkolem reportingu, jako jedné z velmi důležitých částí controllingu, je vytvořit relativně 

komplexní systém ukazatelů a informací, které by měly vyhodnocovat nejen vývoj podniku 

jako celku, ale v takových dílčích částech a pohledech, které jsou z hlediska řízení 

rozhodující. Výkazy a zprávy by měly být uspořádané podle potřeb jejich uživatelů, 

vedoucích pracovníků na jednotlivých úrovních řízení takovým způsobem, aby poskytovaly 

potřebné informace usnadňující rozhodování. [11] 

 

Výkazy a zprávy : 

 Měly by mít požadovanou strukturu, která usnadní a urychlí rozhodování. 

 Neměly by být příliš mnoho nebo příliš málo podrobné. Podrobnosti informací 

souvisí s úrovní podnikové hierarchie, která je má využívat.  

 Měly by být srozumitelné a přehledné. Vhodné je využití grafických prostředků 

pro zvýšení názornosti. 

 Měly by vyhodnocovat pouze ovlivnitelné veličiny, kvantifikované v peněžním i 

naturálním vyjádření. [11] 

 

 

Zprávy a v nich obsažené výkazy slouží nejen vedoucím pracovníkům na různém stupni 

podnikové hierarchie jako nástroj při rozhodování, ale i jako nástroj vrcholového řízení, který 

má umožnit rozpoznat jak dalece jsou plně či neplně jednotlivé předem stanovené cíle, a to na 

každém stupni podnikové hierarchie a v každé oblasti podnikání. Do systému výkaznictví by 

měly být zahrnuty všechny oblasti a stupně existující v podniku, tzn. v podniku by nemělo 

existovat žádné ,,bílé místo.“ [11] 
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Obsah, úprava a četnost vyhotovování výkazů a zpráv závisí na potřebách konkrétního 

podniku. Podle toho, zda jde o pravidelně poskytované zprávy nebo ne, se reporting dělí na: 

 Standardní reporting 

Jedná se o zprávy vyhotovované v pravidelných intervalech, které mají předem 

stanovenou strukturu (např. informace o skutečných hodnotách, o odchylkách, analýzy 

odchylek atd.). Obvyklé je měsíční, čtvrtletní a roční podávání zpráv, ale v případě potřeby 

nelze vyloučit ani týdenní nebo čtrnáctidenní cyklus vyhotovování výkazů. [11] 

 Mimořádný reporting 

Jedná se o zprávy vyhotovované na požádání, které mohou být mimořádné z hlediska 

termínu vyhotovení, ale se standardní strukturou, nebo může jít o obsahově zcela mimořádné 

zprávy a analýzy (např. analýza rizik atd.), které nejsou běžně vyhotovovány. [11] 

 

 

Velmi často se pro interní potřeby řízení sestavují i výkazy s vybranými ukazateli, 

jejichž úkolem je informovat vedoucí středisek o pořadí uvnitř společnosti. Vedle porovnání 

skutečných a plánovaných hodnot běžného období je účelné, pokud to informační systém 

umožňuje, porovnání i se skutečností minulého roku a původními plány. Tím se zvyšuje 

vypovídací schopnost srovnání a usnadňuje se plánovací proces. [11] 

 

Základem řízení běžného roku je měsíční porovnání plánovaných a skutečných hodnot. 

Odchylka od požadovaného stavu je výrazem nedosažení nebo překročení sjednaných cílů. 

Důležitá je analýza těchto odchylek, jejímž cílem je zajistit příčiny těchto odchylek a následně 

nalézt příčinně oprávněná protiopatření. Čím intenzivněji a pečlivěji je tato fáze prováděna, 

tím menší je nebezpečí, že příslušné protiopatření bude působit pouze na okolní vlivy a ne na 

hlavní příčinu. [11] 
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4.1. Účetní informace v reportingu 

Cílem účetních informací finančního účetnictví je zobrazit podnikatelský proces pro tzv. 

externí uživatele, kteří stojí mimo hodnocený subjekt (banky, kapitálové trhy, obchodní 

partnerství, atd.). 

Externí uživatelé se zajímají především o vývoj celkové finanční pozice podniku a jeho 

dlouhodobou efektivnost. Výkazy finančního účetnictví obsahují tyto informace: 

 Rozvaha – zachycuje ke konkrétnímu datu celkovou výši aktiv podniku a zdroje 

jejich financování, a pasiv jednak podle vlastníků kapitálu (vlastní a cizí kapitál) 

a dle lhůty splatnosti dluhů (krátkodobé, dlouhodobé). 

 Výkaz zisku a ztrát – zobrazuje hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu) za 

sledované účetní období v členění na provozní, finanční a mimořádný. 

 Výkaz peněžních toků (Cash flow) – informuje o hlavních příčinách vývoje 

peněžních prostředků ve sledovaném účetním období, s rozdělením na běžnou 

provozní a mimořádnou, investiční a finanční činnost. [11] 

 

Příčiny výsledků mohou hodnotit externí uživatelé pouze globálně, pomocí sytému 

ukazatelů finanční analýzy, které jsou využívány především pro syntetickou analýzu faktorů 

ovlivňujících výnosnost, rentabilitu kapitálu a schopnost podniku hradit své závazky, jeho 

solventnost a likviditu. [11] 

 

Při vedení finančního účetnictví a sestavení účetních výkazů je nutno dodržovat určitá 

pravidla, která garantují externím uživatelům vypovídací schopnost účetních informací, jejich 

srovnatelnost v čase a mezi podniky. Při splnění těchto požadavků externích uživatelů 

nemohou informace finančního účetnictví zároveň splňovat požadavky řídících pracovníků 

(interní uživatelé). Řídící pracovníci potřebují informace pro řízení vývoje podnikatelského 

procesu (operativní řízení), pro rozhodovací úlohy spojené s vývojem situace na trhu (taktické 

řízení), pro rozhodovací úlohy o budoucím vývoji (strategické řízení). Cílem těchto informací 

je detailní zobrazení hospodářských operací, podrobné analytické sledování základních 

faktorů, které ovlivňují celkové výsledky podniku. [11] 
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Z hlediska časové orientace zobrazují informace finančního účetnictví výsledky 

dosažené v minulosti, posuzované z hlediska základních tendencí vývoje podniku. Na těchto 

výsledcích  závisí růst hodnoty podniku, výše vyplacených dividend, rozdělení zisku, výše 

daňové povinnosti. Řídící pracovníci požadují informace nejen s minimálním zpožděním za 

jejich skutečným průběhem, ale zároveň i vyhodnocení jejich průběhu na základě porovnání 

skutečnosti s předem stanoveným vývojem. Toto porovnání, které je u menších podniků 

prováděno zpravidla mimoúčetně, vyžaduje ve větších podnicích systém informací 

manažérského účetnictví (controllingu). Pokud jsou informace o skutečném a žádoucím 

průběhu zobrazeny v účetním systému, dostává se hodnotové řízení na kvalitativně vyšší 

úroveň. Srovnání skutečnosti s předpokládaným, plánovaným či žádoucím stavem, je 

podkladem nejen pro operativní krátkodobá hodnocení a rozhodnutí, ale je i základem řízení 

taktického a strategického. [11] 

Dokumenty k reportingu nejsou přesně definované, neboť záleží na každé organizační 

struktuře jak si je stanoví a také na její velikosti. 
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5. Závěr 

 
Na závěr bych se chtěla věnovat shrnutí celé mé bakalářské práce. 

Už tedy víme, že samotný pojem controlling znamená řídit či kontrolovat. Controlling 

obsahuje funkce, ať už plánovací, informační a reporting, cíle zaměřující se na budoucnost, 

plánované aktivity, cílové orientace, mezi které patří strategický controlling (orientován na 

dlouhodobé cíle) a operativní controlling zaměřující se na budoucnost.   

 

Hlavním cílem finančního controllingu je zajišťování finanční rovnováhy podniku, 

kterou sleduje celá jeho aplikace skládající se z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a cash flow. 

Společnost finanční stabilitu získá dosažením správné úrovně likvidity, rentability s co 

nejnižší zadluženosti. Dále na zajištění finančního zdraví podniku závisí spousta činitelů, 

mezi které patří: správně navržená organizační struktura (plochá, strmá), organizování, 

plánování, kontrola a celkové hospodaření a řízení podniku. 

 

Finanční řízení podniku je tedy spojeno s pohybem peněz, dosahování minimálního 

rizika a maximálního zisku. K úspěšnému řízení a fungování podniku se společnost musí 

držet finančních cílů (strategické, integrace, dosahování stálé likvidity) a základních principů 

finančního řízení. 

 

Reporting, jakožto jedna z podstatných částí controllingu, je důležitým nástrojem při 

řízení a tvorbě podnikové strategie, pomáhá strategickému řízení a operativnímu plánování. 

Na podniku závisí, jak reporting bude využívat, od čeho se odvíjí jeho konkurenceschopnost a 

výkonnost. Reporting se řídí dle poskytování výkazů a zpráv, které udělují potřebné 

informace usnadňující rozhodování. Tyto zprávy také odhalí, jak daleko jsou plněny předem 

stanovené cíle na každém stupni podnikové hierarchie. Obsah vyhotovování výkazů a zpráv 

závisí na potřebách konkrétního podniku. Podle toho, zda jde o pravidelně poskytované 

zprávy nebo ne, se reporting dělí na standardní (zprávy vyhotovované v pravidelných 

intervalech, mají předem stanovenou strukturu, podávání zpráv je měsíční, čtvrtletní a roční) a 

mimořádný (zprávy vyhotovované na požádání, mohou být mimořádné z hlediska termínu, 

které nejsou běžně vyhotovovány). 
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Díky zpracování této bakalářské práce je mi téma finanční controlling a reporting o něco 

bližší, jasnější a více se v ní orientuji. Tímto bych chtěla věnovat pozornost ještě vlastním 

získaným poznatkům fungování controllingu a reportingu v průmyslových podnicích. 

 

Průmyslový podnik tedy vydá opatření finančního ředitele ke zpracování plánů na 

budoucí období, což jsou termínované úkoly pro jednotlivé společnosti podniku. Celá ,,akce“ 

má několik částí. V první řadě se předá návrh plánů na vedení holdingu (společnosti). Po té se 

tyto plány projednávají, kde jsou obhájeny, popř. jsou provedeny úpravy těchto plánů, a poté 

dochází k jejich schválení. Plnění těchto plánů na controllingu společnosti je sledováno 

formou měsíčních reportingů, ve kterých se sleduje plnění ekonomických a finančních 

výsledků, což je zpráva o hospodaření společnosti. Ta se měsíčně předkládá na controllingový 

útvar společnosti po ukončení účetní uzávěrky.  

Tato zpráva o hospodaření podniku zahrnuje přehled ukazatelů (jako jsou tržby za 

prodej, obchodní tržby, výkony, osobní náklady, investice,…), bilance (porovnání aktiv a 

pasiv majetku), výkaz zisků a ztrát, personální výkaz a doplňující ukazatelé (např. produktivní 

investice, neproduktivní investice, výrobní opravy, externí a interní opravy,…). 
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