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Anotace 

V předloţené práci je zpracována metodika pro zavedení controllingu do podniku 

RPS Ostrava a.s. Teoretická část zahrnuje charakteristiku podniku RPS Ostrava a.s. a je 

provedena analýza dosavadního ekonomického řízení systému podniku. Na teoretickou 

část navazuje praktická část, ve které je uvedena metodika controllingu pro konkrétní rok 

2009. Na základě této metodiky je interpretován dosaţený výsledek pomocí grafického 

znázornění a jsou doporučeny kroky k budoucímu vyuţití controllingu.  

Klíčová slova: controlling, analýza ekonomického řízení, metodika controllingu  

 

 

Summary 

The work has been prepared by the methodology for introduction of Controlling in 

the Joint stock Company, RPS a.s. The theoretical part includes description of company, 

RPS a.s. and analyzed the current system of economic management company. The 

theoretical part is followed by a practical section, which outlines the methodology for 

controlling the particular year 2009. Based on this methodology is interpreted by the result 

obtained using the graphical representation and recommended steps to controlling future 

use. 

Keywords: controlling, analysis of economic management, controlling 

methodology 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je provedení analýzy ekonomických výsledků hospodaření 

společnosti jako jednoho z rozhodujících nástrojů zpracování informací pro potřeby řízení 

podniku. Na základě analýzy bude navrhnutý systém pro controllingové postupy vedoucí 

ke zlepšení hospodaření podniku.  

RPS Ostrava a.s. je projekčně inţenýrská společnost, která působí na českém 

a zahraničním trhu. Společnost vytváří projektovou a výrobní dokumentaci, zabývá se 

engineeringem staveb, ekologizaci stávajících technologií a výrobě biopaliva a řešením 

problematiky sypkých hmot.  

Controlling je soubor nástrojů řízení, který se neustále vyvíjí v závislosti na vývoji 

ekonomického prostředí a z toho plynoucích problémů podniku. Hlavní v controllingových 

činnostech je zajišťování hospodárnosti a cílové orientace na výsledky ve stále se měnících 

trţních podmínkách.  

V teoretické části práce je proveden rozbor dosavadního systému v podniku 

v oblasti hospodaření. Dále tato část uvádí teoretické poznatky o controllingu a jeho 

začlenění do podniku. Praktická část je zaměřena na metodiku pro controllingové řízení.  

Druhy činnosti společnosti jsou rozděleny na jednotlivá střediska, u kterých je 

provedena analýza vztahující se k výši ţádoucí marţe. Výsledkem této analýzy je rozdíl 

mezi ţádoucí marţi a skutečnou marţi. Pokud by ţádoucí marţe byla vyšší neţ skutečná 

marţe, znamená to, ţe středisko splnilo plán daného období. Pokud ţádoucí marţe nebyla 

vyšší neţ skutečná marţe, znamená to, ţe středisko v daném období nesplnilo plán 

a v takovém případě, je navrhnutý plán na opatření k zlepšení negativního jevu 

k pozitivnímu. 
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Výpočetní modul je zkonstruovaný na rok 2009 podle Výkazu zisku a ztráty 

společnosti RPS Ostrava a.s.  

Celou práci doprovází grafické znázornění výpočtů a popis zjištěného výsledku. 

V závěru práce je konkretizován návrh na zlepšení dosavadního systému pomocí 

controllingu.   
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2 Charakteristika podniku 

Společnost RPS Ostrava a. s. se zaměřuje na sluţby v oblasti skladování a dopravy 

všech dostupných druhů sypkých hmot, zpracování nerostných surovin, koksárenství, 

zpracování biomasy, ekologické stavby, skladovací a dopravní zařízení. Součástí těchto 

sluţeb jsou sluţby poradenské, konzultační a zprostředkovatelská činnost.  

2.1 Historie 

Akciová společnost byla zaloţena v roce 1997 a působí jiţ řadu let na českém i 

zahraničním trhu. Hlavním předmětem podnikání je dodavatelsko- inţenýrská činnost, 

projektová činnost, provádění staveb, dodávky technologických celků a ocelových 

konstrukcí v oblasti energetiky, koksoven a úpravy nerostných surovin.  

V prvních letech svého působení se společnost zaměřovala na dodavatelsko-

inţenýrskou činnost, dodávky technologických částí a ocelových konstrukcí. Od roku 2001 

byla výrazně posílena o projekční sloţky. Začala se ve zvýšené míře zabývat 

předprojektovou a projektovou přípravou technologických celků v investiční výstavbě 

v oblasti úpravy a zpracování veškerých druhů sypkých hmot.  

V roce 2006 navázala společnost spolupráci s firmou DRA Mineral Projects sídlící 

v Johannesburgu (Jihoafrická republika). Jmenovaná firma je na africkém trhu lídrem 

v oblasti výstavby závodů na zpracování nerostných surovin. Ve spolupráci s uvedenou 

firmou se společnost RPS Ostrava a.s. podílí na zpracování realizační projektové a výrobní 

dokumentace úpraven nerostných surovin.  

2.2 Současnost 

Společnost rozvíjí aktivní spolupráci s Laboratoří sypkých hmot na Vysoké škole 

báňské – Technické univerzity Ostrava a v rámci této spolupráce jsou pracovníci 

společnosti schopni řešit problémy vyskytující se při skladování a manipulaci se sypkými 

hmotami. Jedná se především o poruchy toku materiálu v zásobnících a silech, klenbování, 

zalepování přesypů, odprášení přesypů apod.  
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Společnost RPS Ostrava a.s. je jedním za zakládajících členů „České společnosti 

pro sypké hmoty“, která vznikla v roce 2008 za účelem spolupráce českých firem 

zabývající se problematikou dopravy a skladování sypkých hmot.  

V současné době se společnost RPS Ostrava, a.s. podílí na realizaci řady úspěšných 

projektů pro významné partnery v České Republice i zahraničí.  

Pracovníci podniku jsou zkušenými pracovníky a vlastí příslušná oprávnění 

související s činností společnosti.  

2.3 Produkty a sluţby 

Projektová dokumentace – zpracování projektové dokumentace pro výstavbu 

investičních celků ve všech stupních, činnosti zajišťují ve všech profesích, tj. strojně – 

technologická, ocelové konstrukce včetně statistických výpočtů, stavební, elektro apod. 

Výrobní dokumentace – vypracování výrobní dokumentace strojů, technologického 

zařízení určených pro manipulaci se sypkými hmotami, např. pásové, šnekové a hrabicové 

dopravníky různých konstrukcí, výsypky, svody, kalhotové výsypky včetně ovládacích 

klap, shazovací pluhy, vyhrnovací vozy, úloţné konstrukce strojů a zařízení, skladovací 

a provozní zásobníky, uzávěry zásobníků různých konstrukcí, nádrţe, úpravy stávajících 

zařízení a ocelových konstrukcí včetně statistických výpočtů. 

Engineering staveb – poskytnutí komplexních sluţeb spojených s engineeringem 

a řízením stavby, autorský dozor, uvádění zařízení a technologických linek do provozu, 

inspekční činnosti ve výrobě, realizační obchodní činnost, činnosti související s dodávkami 

náhradních dílů, řešení problémů vznikajících při realizaci, jednání se zhotoviteli ve všech 

částech stavby a koordinace činnosti aţ po ukončení díla.  

Ekologizace stávajících technologií a výroba biopaliva – návrh úprav stávajících 

technologických a transportních zařízení, návrh technologií pro výrobu, dopravu 

a skladování biopaliva, hermetizace, zatěsnění a skrápění dopravních cest. 
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Řešení problematiky sypkých hmot – návrh řešení a dodávka speciálních zařízení 

pro usměrnění toku sypkého materiálu a minimalizující nebezpečí vzniku klenby 

v zásobníku. [7] 

  



 Bc. Markéta Lipinová: Controlling  

2011  6 

3 Analýza dosavadního ekonomického řídicího systému podniku 

Dosavadní ekonomické řízení v podniku je charakterizováno jako soubor relativně 

samostatných pracovních úseků, které tvoří, zejména v oblasti interního a externího 

prodeje svých výkonů, celý ekonomický subjekt.  

Vnitropodnikové ekonomické řízení uplatňované v podniku vychází z principu 

poskytovat práce a sluţby nebo ostatní výkony, a tím uspokojovat potřeby odběratelů. 

Řídicí práce spočívá v zabezpečování dostatku věcných činitelů pro výrobu a pracovních 

sil, jejichţ kombinací je zajišťovat hodnototvorný proces.  

Řídicí systémy jsou postaveny na sledování nákladů. Parametry jako je cena 

a mnoţství produkce se odvíjí od poptávky po druhu nabízených sluţeb.  

Účetní systémy vyúsťují ve zjištění konečného efektu hospodaření, kterým je 

hospodářský výsledek, coţ je účetní veličina, která  informuje o hospodářské situaci 

podniku.  

Podnik je zaměřený na poskytování sluţeb a jeho organizační struktura není 

rozsáhlá. V podniku pracují především techničtí pracovníci zabývající se projektovou 

a výrobní dokumentaci v oblasti strojního inţenýrství. Společnost je zaměřena na 

spolupráci s jinými firmami, a proto má širokou nabídku sluţeb.  

 Pro zhotovování celkové hospodářské situace podnik spolupracuje s externí účetní 

firmou, která se stará o veškeré vnitropodnikové účetnictví. Pro podnik to přináší úsporu 

ve finanční oblasti, ale také neprůhlednost ve vnitropodnikovém řízení.  

Změna organizačního a ekonomické uspořádání není v současné době 

východiskem, proto je nutné chápat podnik jako celek a vytvořit druhou informační rovinu, 

která by respektovala principy nákladového controllingu, tj. optimalizovala 

celopodnikovou marţi.  
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Metody vnitřního řízení podniku1 organizují vnitřní strukturu tak, aby se podnik 

posílil jako celek a obstál ve zvyšující se trţní konkurenci. [1] 

3.1 Pojem controlling 

V podnikové praxi i literatuře se stále častěji objevuje slovo „controlling“. Pojem 

„controlling“ je odvozený od anglického slova „to control“, které v češtině znamená nejen 

kontrolovat, ale především řídit, vést, ovládat, regulovat, případně dohlíţet. [2] 

Obsah controllingu definuje mnoho úkolů jiţ známých a dříve osvědčených. Co je 

nově dáno, je jen systematické propojení a funkční zastřešení.  

Samotný pojem controlling se odvíjí ve třech základních úrovních:  

 controlling jako podnikatelská filozofie – v teoretické úrovni, jde o změnu myšlení 

v oblasti řízení podniku, která se skládá z jednotlivých částí – plánování, výroba, 

finance a marketing, 

 controlling jako systém pravidel pro řízení podniku – napomáhá k dosaţení 

podnikových cílů, včas upozorňuje na nebezpečí a předchází neočekávaným 

událostem, vyţaduje v řízení příslušné opatření, vytváří konkrétní nástroje řízení 

vnitropodnikové ekonomiky – nákladový controlling, 

 controlling jako projekt řízení podniku – soubor vytvořených vazeb a prvků, které 

svým projevem naplňují principy controllingového systému. 

Rozlišuje se strategický a operativní controlling. V strategické oblasti se definuje 

podniková politika, poslání podniku, strategické cíle a strategie.  Časový horizont jde do 

budoucnosti a není omezen. Zisk je zde chápán jako výsledek správného strategického 

jednání a ne jako cíl, jak je tomu u operativního controllingu, který usměrňuje rentabilitu, 

likviditu a hospodárnost z krátkodobého hlediska s časovým horizontem jedna aţ tři roky 

a soustřeďuje se na kvantitativní stránku řízení. [1] 

                                                 
1
 Metody nákladového controllingu, které umoţňují určit nejniţší moţnou prodejní cenu na výstupu 

z podniku. 
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S pojmem controlling úzce souvisí pojem controller. Pro realizaci controllingu 

v úrovni filozofie řízení není naprosto nutné, aby vznikla místa, která jsou 

specializovanými nositeli této funkce. I přesto střední aţ velké podniky pociťují nutnost 

tyto specializované pracoviště zřizovat. Controlleři odpovídají za transparentnost 

podnikových výsledků, financí, procesů a strategie, přispívají k vyšší ziskovosti, koordinují 

dílčí cíle a plány a organizují systémy výkaznictví orientovaný na budoucnost, moderují 

controllingový proces, zajišťují informace potřebné k manaţerskému rozhodování, 

vytvářejí a aktualizují controllingové systémy. [2] 

3.2 Poţadavky na controllingový systém 

Zatímco informační systém zaloţený pouze na účetnictví má určitá omezení pro 

vyuţívání vnitropodnikových nástrojů řízení a postačuje pro splnění zákonných 

poţadavků, musí manaţerský informační systém operativního controllingu poskytovat 

manaţerům správné, na problémy orientované a potřebně koncentrované informace, které 

manaţeři potřebují k řízení nápravných opatření a dosahování cílů. [3] 

Pokud se uvaţuje o zavedení controllingu, mohou být stanoveny poţadavky na 

controllingový systém: 

 vytváří se nový systém plánování se záměrem splnění cílů v budoucnosti, systém 

umoţňuje sestavit plán a vyhodnotit i dosaţenou skutečnost s plánem v přehledné 

formě a nabízí řešení vedoucí k eliminaci odchylek skutečnosti od plánu,  

 nový systém nabízí výstup pro finanční plánování, umoţňuje na základě výstupu 

a dalších plánovaných údajů sestavit plánovaný Cash Flow a včas předpovídat 

přechodný přebytek nebo nedostatek volných finančních prostředků,  

 tento systém nejen včas upozorňuje na odchylky plynoucí ze skutečnosti a plánu, ale 

také je v přehledné a srozumitelné formě prezentuje a příslušní pracovníci potom na 

základě toho zahajují tzv. odchylkové řízení vedoucí k eliminaci důsledků těchto 

odchylek, 

 systém v oblasti prodeje výrobků zcela respektuje výsledky marketingových 

průzkumů trhu a je schopen tyto výsledky vyhodnotit z hlediska ekonomického 

dopadu do podniku, 
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 systém umoţňuje prezentaci vývoje jednotlivých jednotek 2 a včas upozorňuje na 

jednotky, u kterých bude nutno hledat řešení, nebo opatření ke zvládnutí nepříznivého 

vývoje, 

 v oblasti poptávky, kalkulace nebo nabídky umí tento systém stanovit prodejní cenu 

v několika úrovních a poskytuje tak podklad pro rozhodnutí o stanovení ceny,  

 systém při konkurenčních bojích umí nabídnout přesný podklad pro strategické 

rozhodnutí s prezentováním přesného dopadu do ekonomiky podniku, stejný podklad 

nabízí i při expanzi na nové trhy, nebo posilování pozic na jiţ zpracovaném trhu, kde 

působí konkurence nebo při likvidaci konkurence na určitém segmentu trhu,  

 systém je nápomocen v oblasti kapacitních propočtů tak, aby v případě zvýšených 

poţadavků mohly být včas dostupné informace vedoucí ke správnému rozhodnutí, 

zejména v oblasti lidských zdrojů. [1] 

3.3 Základní  veličina pro řízení  

Obecné pojetí controllingu znamená řízení jakékoliv ekonomické oblasti (finanční, 

bankoví apod.). 

Od obecného pojetí se odlišuje uţší pojetí, které pod pojmem controlling skrývá 

systém, který na základě výsledků průzkumu trhu a parametrů výroby pomáhá 

optimalizovat hlavní řídicí ukazatel, kterým je celopodniková marţe (příspěvek na úhrad u 

fixních nákladů a tvorbu zisku).  Toto pojetí dává nároky na řídící informace zespoda a je 

zpravidla totální změnou informačního systému podniku. [1,4] 

Příspěvek na úhradu v dalších částech  kalkulace neúplných nákladů má vliv na 

kombinaci výrobek – trh. Tímto způsobem je dáno rozhraní ke strategickému 

controllingu. [4] 

Širší pojetí controllingu je dáno nároky na řídící informace seshora a nemění 

zásadním způsobem celý přístup. Odpovídá širokým definicím pojmu „controlling“.  

                                                 
2
 Jednotky výroby, odpovědnostní okruhy, zákazníci apod. 
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Podnik vede vedle druhového třídění nákladů také členění nákladů podle účelu, na 

který byly vynaloţeny. Z toho vzniká poměrně rozsáhlá informační struktura ve formě 

plošné matice. 

Současné informační technologie vyţadují značné podrobnosti nejen ve sledování, 

ale také ve vykazování těchto informací. Přílišná podrobnost vede k nepřehlednosti. 

Problém, který z toho vyplývá, není v získání informací, ale v rozpoznání, které z nich jsou 

relevantní pro účely řízení, a dále v jakých hodnotách se mají pohybovat.  

Podnik je řízen na základě několik hlavních ukazatelů, o který se vedoucí 

pracovníci domnívají, ţe jsou pro podnik podstatné. V analýze ukazatelů jde ale jít ještě 

dál a řídit se pomocí jediného ukazatele, a tím je marţe. Marţe je rozdíl mezi prodejní 

cenou a variabilními náklady. Tento ukazatel lze rozdělit podle výrobků, segmentů trhu 

a míst odpovědnosti.  

Pro řízení podniku je nezbytné přejít od obecného pojetí spíše k uţšímu pojetí 

a zvyšovat tak celkovou marţi. V případě poklesu celkové marţe je třeba analyzovat 

jednotlivé výše jmenované úseky a zjistit, kde dochází k poklesu marţe a provést opatření 

k nápravě. [1,5] 

3.3.1 Marţe jako základní veličina  

Anglosaské teorie o marţi vycházejí z kapacitního3 třídění nákladů. Kapacitním 

tříděním nákladů se myslí rozdělení nákladů na variabilní a fixní.  

K výše zmíněným nákladům je zavedení třetího třídění nákladů (kapacitního) 

poměrně náročné. Kaţdý náklad je nutno zatřídit druhově, účelově a kapacitně. Třídění pak 

uţ není dvourozměrné, ale trojrozměrné a vzniká prostorová matice.  

                                                 
3
 Tento pojem vychází z toho, ţe při realizaci určitého projektu se rozhodne o jeho kapacitě a tím i o 

výši fixn ích nákladů. 
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S přidáním třetího třídění vzniká několik dalších problémů: 

 pojem „variabilní“ a „fixní“ náklady, nebo jejich ekvivalentní pojmy neznají 

legislativní předpisy České republiky,  

 dále „náklady“ v teoriích o marţi představují všechny poloţky, které ať uţ přímo nebo 

nepřímo vstoupily do výrobního procesu, a pokud nemají odpovídající trţby, pak se 

eliminují na straně výnosů pomocí zvláštní pseudovýnosové poloţky (změna stavu),  

 z výše uvedeného odstavce vyplývá, ţe pseudovýnosovou poloţku (změnu stavu) lze 

obejít zařazením do nákladů s pouţitím opačného znaménka, pokud se tato poloţka 

zařadí, musí být rozhodnuto, zda je to pseudonáklad variabilní či fixní, 

 náklady neexistují jen variabilní a fixní v čisté formě, ale existuje celá řada tzv. 

kombinovaných nákladů. [1] 

3.3.2 Nákladový controlling 

Nákladový controlling je pojem, kterému se podsouvá různý obsah. Jedná se 

o samostatnou větev ekonomického řízení vycházející z údajů účetnictví zaloţených na 

kalkulaci neúplných nákladů (obsahující náklady pouze variabilní), přičemţ optimalizuje 

jak z celopodnikového hlediska, tak podle výrobků, segmentu trhu a míst odpovědnosti 

příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku. Na základě toho provádí také 

kalkulaci cen, čímţ se stává mimo jiné praktickým nástrojem marketingu. Nejen ţe se 

snaţí odhalovat skrytá místa pro úsporu nákladů, ale má také řadu dalších výstupu, které 

pomáhají řešit finanční situaci podniku, dále je nástrojem pro mimoúčetní zpracování 

účetních informací určených pro taktická ekonomická rozhodnutí.  

Základním úkolem je vytvořit nový systém plánování se záměrem splnění cílů 

v budoucnosti. Nákladový controlling je systém, který musí umoţňovat vyhodnotit 

dosaţenou skutečnost s plánem (odchylky) v přehledné formě a nabízet tak řešení vedoucí 

k eliminaci odchylek skutečnosti od plánu. [1,6] 
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3.4 Výpočetní  modul 

Výpočetní modul představuje přehled o základních přístupech k controllingové 

části. 

3.4.1 Základní přístup 

Pří řízení účetní jednotky musí být silný rozhodovací nástroj v oblasti kalkulací, ale 

musí se respektovat dva zásadní přístupy: 

1. Přístup z hlediska procesu rozhodovacího – rozhoduje se na základě výkonové marţe, 

v úvahu se bere pouze prodejní cena a variabilní náklady, pracuje se bez fixních 

nákladů a s cílem optimalizovat zisk.  

2. Proces kalkulace ceny – méně důleţitý přístup, kdy z důvodů stanovení ceny výkonů 

se musí rozpustit i fixní náklady a zisk aţ na jednotlivé výkony. Tato cenová kalkulace 

je pouze orientační záleţitostí, protoţe o ceně výkonů rozhoduje trh, na který se to 

uplatní. Marketingové průzkumy v souladu s cenovou kalkulací pomáhají stanovovat 

obchodní strategie a podporovat jednotlivá obchodní jednání. V účetní jednotce je 

bezpodmínečně nutné mít k dispozici výsledky marketingových průzkumu, případně 

údaje z minulosti, které sestavení reálných prodejních plánů umoţní.  

Z hlediska cenové tvorby výsledná cena není cena, za kterou se výkon musí 

prodávat, aby podnik dosáhl zisku, ale je to absolutní hodnota, nýbrţ cena, za kterou se 

výkon musí prodávat, aby podnik dosáhl plánovaných výsledků, tedy i plánované ztráty.  

Rozhodovací procesy zaloţené na rozlišení variabilních a fixních nákladů vycházejí 

ze základního vzorce: 

HV + F =     pi - vi Qi       (1) 

Výraz představuje na pravé straně celkovou marţí podniku, kde fixní náklady F vede 

k maximalizaci zisku maximalizace celkové marţe pomocí vhodné marketingové politiky 

podniku. V podniku nejde vţdy jen o maximalizaci zisku, ale o jeho zachování 
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v okamţiku, kdy podnik sleduje jiné cíle, neboli plánovaný zisk podniku se nezmění, 

jestliţe se dosáhne takového sníţení pi a jemu příslušejícímu Qi, které zachová dosavadní 

velkost marţe. To platí pro podnik, který má za cíl dobytí trhu při zachování zisku a jeho 

zvyšování klade aţ na další místo.  

Vzorec (1) lze tedy upravit do této podoby: 

HV + F =   (p1 - v1) Q1 +  (p2 - v2) Q2  + (p3 - v3) Q3    (2) 

HV … Hospodářský výsledek  

F … Fixní náklady 

p … Jednotková odbytová cena  

v … Jednotkové variabilní náklady 

Q … Objem produkce 

Plocha vymezena jako pi, vi a Qi je celková marţe i-tého produktu.  

 

Schéma č. 1 Grafické vyjádření marţe a fixních nákladů     

   

 

 

 

 

 

Zdroj: [1]  

Ze schéma č. 1 je zřejmé, ţe u výrobků A lze zvyšovat mnoţství produkce Q 

a sniţovat odbytovou cenu p. Zvýšení objemu produkce Q dochází ke sníţení variabilních 

nákladů z důvodů mnoţstevních slev při nákupu vstupů, ale dojde i k rozloţení fixních 
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nákladů do většího objemu produkce. Kaţdé rozhodnutí, které zvětší nebo alespoň zachová 

marţi je správné. [1] 

3.4.2 Rozpad fixních nákladů na dvě úrovně  

Fixní náklady se ve skutečnosti rozpadají na dvě úrovně, na fixní náklady I a fixní 

náklady II. Pro zjednodušení se dá říct, ţe fixní náklady I jsou fixní náklady příslušného 

střediska a fixní náklady II jsou fixní náklady podniku. Fixní náklady I obsahují fixní 

náklady I a fixní část kombinovaných účtů. Podíl fixních nákladů je nutno přiřadit 

prostřednictvím zvolené základny, výrobní hodiny (Z1).  

V prvním kroku se přiřazuje podíl fixních nákladů I daného výrobku. Takto zjištěné 

fixní náklady se přiřazují přes kaţdý výrobek v poměru celkového objemu Z1 na výrobku 

vytvořených za rok (vychází se z plánu prodeje) a obsahu Z1 ve výrobku obsaţené. Tímto 

je zajištěno, ţe v ţádném případě se do výrobku nedostává podíl fixních nákladu I 

ostatních výrobků.  

Ve druhém kroku se přiřazuje výrobku podíl fixních nákladů I ostatních výrobků. 

Suma zjištěných fixních nákladů I se přiřadí výrobku v poměru celkového objemu Z1 a Z1 

ve výrobku obsaţené.  

Fixní náklady II stejně jako fixní náklady I ostatních středisek se přiřazují do 

výrobku v poměru celkové Z1 a Z1 ve skupině obsaţené. 
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Schéma č. 2 Grafické vyjádření principu FI a FII 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1] 

FI … Fixní náklady prvního stupně přiřaditelného produktu 

FII … Fixní náklady druhého stupně přiřaditelného podniku 

Plocha vymezená jako pi, vi, Qi je marţe i-tého produktu. [1] 

Platí: 

 HV+FI+FII=  ( pi-vi Qi)      (3) 

3.4.3 Přiřazování zisku 
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a toto rozdělení se musí plánovat. Z vykázaného zisku se platí daně, coţ představuje 

prostředky, které jsou pro podnik ztraceny. Je nutné si uvědomit, ţe zisk je přírůstek aktiv 

v jakékoliv formě i ve formě zásob (i neprodaných výrobků), pohledávek (neodbytné 

pohledávky). Vykázaný zisk v nepeněţní formě vyvolává platbu v hotovosti.  
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Schéma č. 3 Grafické vyjádření principu FI a FII a blok zisku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1] 

Zisk se plánuje a fixuje v optimální výši. 

Objem zisku se přiřazuje výrobku na základě sestaveného plánu na bázi zjištěného 
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Bude- li se postupovat po linii cenových procesů, kdy se opět rozpouští fixní 

náklady a zisk na jednotlivé výkony z důvodu určení ceny výkonu, pak se musí najít 

vhodná základna, tzv. vztaţná základna, pro jejich rozpuštění. Dále se musí respektovat 

skutečnost, ţe fixní náklady se rozpadají na fixní náklady I a fixní náklady II.  

Fixní náklady I zahrnují část kombinovaných účtů, coţ jsou náklady, které jsou 

dokumentovány jedním účetním dokladem, ale ve skutečnosti se rozpadají na část 

variabilní a část fixní.  

V praxi se tyto náklady nejčastěji objevují jako vyfakturované celkové náklady za 

elektrickou energií. Tato faktura pro podnik znázorňuje náklady fixní i variabilní. Fixní 

náklady v tomto případě jsou náklady za elektrickou energií pouţitou pro osvětlení 

a variabilní část nákladů je chápaná jako ta část nákladů, která vznikla s vyuţitím strojů 

pro výrobu hlavní náplni podniku.  

Variabilní část, nazvaná zvláštní jednicové náklady (ZJN), se musí určit propočtem 

pomocí vztaţných základen, tedy veličiny, na níţ je závislá výše variabilní části 

kombinovaného nákladu, a přiřadit ji k variabilním nákladům.  

Podíl fixních nákladů se přiřadí prostřednictvím zvolené základny. Přiřazuje se 

podíl fixních nákladů I daného výkonu. Zjištěné fixní náklady se přiřazují přes kaţdý 

výkon, a to v poměru celkového objemu Z1 na výkonu vytvořených za rok a obsahu Z1 ve 

výkonu obsaţené. Tímto se v ţádném případě do výkonu nedostává podíl fixních nákladů I 

ostatních výkonů.  

Fixní náklady II se přiřazují do výkonu v poměru celkové Z1 a Z1 ve skupině 

obsaţené. 

Míra zisku se přiřazuje na základě sestaveného plánu, a to na bázi zjištěného nebo 

plánovaného hospodářského výsledku z výkazu zisku a ztrát. Přiřazení míry zisku se 

provádí prostřednictvím Z1 v poměru celkového objemu Z1 k Z1 ve skupině obsaţeném.  
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Platí: 

HV+FI+FII=  ( pi-vi Qi)      (4) 

 

Schéma č. 4 Grafické vyjádření procesu cenové kalkulace  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1] 

Plocha vymezená jako pi, vi, Qi je marţe i-tého produktu. [1] 
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4 Návrh na zlepšení zavedením metod controllingu 

V teoretické části byl popsán controllingový systém vycházející z literatury 

zaměřený na výrobní podnik. Pro praktickou část je tento  výpočetní přístup přeformulován 

pro obchodní společnost. Výrobková marţe je nahrazena marţí vztahující se na celé 

středisko.  

Společnost se zabývá projektovou a inţenýrskou činností, která je rozdělena do pěti 

oblastí. Pro výpočet marţe byly tyto činnosti společnosti rozděleny na jednotlivá střediska.  

Tabulka č. 1: Rozdělení podle druhů činností společnosti na jednotlivá střediska 

Středisko Druh činnosti 

Středisko 1 Projektová dokumentace 

Středisko 2 Výrobní dokumentace 

Středisko 3 Engineering staveb 

Středisko 4 Ekologizace stávajících technologií a výroba biopaliva 

Středisko 5 Řešení problematiky sypkých hmot  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tímto rozdělením se vytvoří přehled nákladů jednotlivých středisek. Kaţdé 

středisko tak vykazuje své variabilní náklady a fixní náklady. Celkové náklady jsou 

součtem nákladů jednotlivých středisek.  
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Tabulka č. 2: Přehled vstupních údajů jednotlivých středisek  

Poloţka 

Objem 

produkce  

[hod] 

Objem 

produkce 

(kumulativně) 

[hod] 

Variabilní 

náklady  

[tis. Kč] 

Prodejní 

cena 

[tis. Kč] 

Fixní 

náklady 

[tis. Kč] 

Středisko 1 6 340 - 8 725 17 820 37 938 

Středisko 2 7 120 6 340  10 286 20 623 37 938 

Středisko 3 5 910 13 460 7 312 16 050 37 938 

Středisko 4 6 890 19 370 8 827 18 040 37 938 

Středisko 5 4 170 26 260 7 626 13 620 37 938 

Celkem - 30 430 - 86 153 - 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interního zdroje a Výkazu zisku a ztráty společnosti RPS 

Ostrava a.s. 

 

Náklady byly rozděleny podle interního uváţení podniku. Podnik se dříve tímto 

rozdělením nezabýval, a proto náklady jednotlivých středisek jsou stanoveny odhadem. Pro 

další roky je navrhnuto, aby podnik vykazoval náklady a další údaje o jednotlivých 

střediscích, neboli o jednotlivých druzích činnosti.  
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Tabulka č. 3: Výpočet celkové marţe podle druhů činnosti (středisek) 

Poloţka 

Vztaţná 

základna  

[hod] 

Vztaţná 

základna  

[%] 

Fixní 

náklady 

střediska 

[tis. Kč] 

Zisk 

celkem  

[tis. Kč] 

Zisk 

střediska 

[tis. Kč] 

Ţádoucí 

prodejní 

cena 

[tis. Kč] 

Skutečná 

prodejní 

cena 

[tis. Kč] 

Ţádoucí 

marţe  

[tis. Kč] 

Skutečná 

marţe  

[tis. Kč] 

Rozdíl  

[tis. Kč] 

P/N 

[tis. Kč] 

Středisko 1 6 340 20,83 7 904 5 439 1 133 17 762 17 820 9 037 9 095 -58 Pozitivní 

Středisko 2 7 120 23,40 8 877 5 439 1 273 20 435 20 623 10 149 10 337 -188 Pozitivní 

Středisko 3 5 910 19,42 7 368 5 439 1 056 15 737 16 050 8 425 8 738 -313 Pozitivní 

Středisko 4 6 890 22,64 8 590 5 439 1 232 18 648 18 040 9 821 9 213 608 Negativní 

Středisko 5 4 170 13,70 5 199 5 439 745 13 570 13 620 5 944 5 994 -50 Pozitivní 

Celkem 30 430 100,00 37 938 - 5 439 86 153 86 153 43 377 43 377 - - 

Zdroj: Vlastní zpracován podle interního zdroje a Výkazu zisku a ztráty společnosti RPS Ostrava a.s.
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Model controllingového řízení je navrţen tak, aby jednotlivé poloţky rozvrhnul 

podle vztaţné základny neboli podle objemu produkce. Objem produkce je v této oblasti 

chápán jako normohodiny společnosti.  

Vztaţná základna je objem produkce, neboli kolik normohodin bylo potřeba na 

danou činnost. Fixní náklady jsou vyjádřeny číselnou hodnotou a procentuálním podílem, 

který udává, kolik procent fixních nákladů připadá na jednotlivé středisko. Nejvyšší 

procentuální zastoupení má středisko výrobní dokumentace a naopak nejniţší procentuální 

zastoupení středisko zabývající se řešením problematiky sypkých hmot. Pomocí tohoto 

rozvrţení celkových fixních nákladů zjistíme podíl fixních nákladů připadající 

jednotlivých středisek.  

Celkový zisk je rozdělen stejným způsobem jako rozdělení celkových fixních 

nákladů. Pomocí vztaţné základny se určí zisk připadající na určité středisko. Tento zisk 

připadající na středisko ovlivňuje ţádoucí prodejní cenu. Nejvyšší zisk má středisko 2, 

které má nejvyšší objem produkce, neboli vykázalo největší objem normohodin v daném 

období.  

Ţádoucí prodejní cena zahrnuje variabilní náklady, fixní náklady a poţadovaný 

zisk. Jedná se o prodejní cenu, která byla stanovena jako poţadující v tomto období. 

S touto ţádoucí prodejní cenou souvisí ţádoucí marţe, coţ je rozdíl mezi ţádoucí prodejní 

cenou a variabilními náklady. Tuto marţi můţeme nazvat také jako ţádoucí příspěvek na 

úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku. Středisko 2 vykazuje nejvyšší ţádoucí marţi zatím, 

co nejniţší ţádoucí marţi má středisko 5. Je to dáno tím, ţe středisko 5 má nízký objem 

produkce neboli normohodin a připadne na něj niţší část fixních nákladů a zisku.  

Skutečná prodejní cena zahrnuje celkové trţby společnosti. Je to částka, která byla 

skutečně obdrţena za účetní období. Skutečná marţe je rozdíl mezi skutečnou prodejní 

cenou a variabilními náklady, neboli skutečný příspěvek na úhradu fixních nákladů 

a tvorbu zisku. 
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Rozdílem výše jmenovaných marţí je stav určující zda v daném období byl splněn 

poţadavek ţádoucí marţe.  

Analýzou jednotlivých střediskových marţí podnik zjistí, které středisko vykazuje 

nejvýnosnější hospodářskou činnost, a kterému středisku by se měla věnovat pozornost  

k zlepšení hospodářské situace.  

Tímto systémem můţe podnik plánovat další období a výši marţi.  
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Graf č. 1: Grafické znázornění výpočtu celkové marţe  

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Tabulky č. 3  

-800

-600

-400

-200

0

200

400

0

Ţ
á
d

o
u

cí
 m

a
rţ

e 
(v

 t
is

.K
č)

Objem produkce

Grafické znázornění výpočetu marţe podle druhu činností- středisek

Středisko 1

Středisko 2

Středisko 3

Středisko 4

Středisko 5



 Bc. Markéta Lipinová: Controlling  

2011  25 

Graf znázorňuje výši ţádoucí marţi pro jednotlivá střediska. Středisko 1, 2, 3 a 5 

má pozitivní výsledek, coţ znamená, ţe skutečná marţe byla vyšší neţ poţadovaná 

a středisko splnilo plán tvorby marţe. Středisko 4 má negativní výsledek, který vyjadřuje 

nesplnění plánu marţe. Skutečná marţe nebyla vyšší neţ poţadovaná, ale středisko i tak za 

daných podmínek pokrylo své fixní náklady a vytvořilo uspokojující zisk.  

Osa x grafu č. 1 v nulové hodnotě znamená celkovou výši ţádoucí marţe. Celková 

výše ţádoucí marţe je stejná jako celková výše skutečné marţe. Liší se pouze rozdělením 

na jednotlivá střediska. Celková marţe byla rozdělena mezi střediska tak, aby součet marţe 

jednotlivých středisek dával celkovou marţi. Střediska, jejichţ výsledek rozdílové marţe 

v grafu č. 1, je nad nulovou hodnotou, jsou střediska s pozitivním charakterem. Střediska, 

jejichţ výše rozdílová marţe je pod nulovou hodnotou, jsou střediska negativního 

charakteru. Součet rozdílových marţí jednotlivých středisek dává nulovou hodnotu, to 

znamená, střediska s pozitivním charakterem musí vykompenzovat středisko s negativním 

charakterem.  

Níţe uvedené bublinkové grafy znázorňují výsledek skutečné marţe.  

Graf č. 2: Grafické vyjádření výše skutečné marţe  

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z tabulky č. 1 a 2 
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Výše znázorněný graf udává, kolik skutečné marţe připadne na středisko. Čím větší 

bublinová plocha, tím vyšší marţe. Středisko 2 má nejvyšší marţi, a proto je vyjádřeno 

největší bublinovou plochou.  

Graf č. 3: Grafické vyjádření negativního dopadu skutečné marţe  

  

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z tabulky č. 1 a 2 
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Graf č. 4: Grafické vyjádření pozitivního dopadu skutečné marţe 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z tabulky č. 1 a 2 
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Controllingový útvar neboli prodejní oddělení by měl mít oprávnění k regulování 

vnitropodnikových vztahů a k účasti na tvorbě cílů podniku, spolurozhodovat o věcných 

a finančních zdrojích, poskytovat poradenství při aplikaci metod a technik controllingu 

a při utváření plánovacího a kontrolního procesu.  
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5 Závěr 

Ekonomické řízení zaměřené pouze na konečný hospodářský výsledek často 

nevěnuje pozornost jednotlivým poloţkám. Hospodářský výsledek je chápan jako celistvá 

veličina, a při jeho kolísání se těţko zjišťuje, ve kterých oblastech činnosti podniku nastal 

pokles výkonu či neplánované zvýšení nákladů.  

Pro zlepšení ekonomické situace v podniku bylo navrhnuto controllingové řízení, 

které podniku umoţní značnou orientaci ve změnách výkonu.  

Controlling se zaměřil na kalkulaci neúplných nákladů neboli na řízení podle výše 

marţe, coţ nahradí celou finanční analýzu na jediný strukturovaný ukazatel. 

Provádění analýzy marţe přineslo do společnosti RPS Ostrava a.s. zprůhlednění 

aktivit. Ve společnosti se změnilo pouze vnitřní uspořádání, a to podle druhu činnosti. Tyto 

druhy byly specifikovány na jednotlivá střediska, které jsou brány jako samostatné útvary 

vykazující své náklady a výnosy a společnost tak získala přehled o účetních veličinách 

kaţdého střediska. Do budoucna lze provádět určitá opatření pro zajištění negativní 

situace, nebo podporovat ty činnosti, které pozitivně ovlivňují chod společnosti. 

Srovnávacím kritériem pro budoucí pouţití je marţe jednotlivých středisek 

v postupujících letech. Tímto kritériem se odhalí, které středisko poskytuje dostatečný 

příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku a které ne. Společnost tak získává lepší 

přehled o své finanční situaci.  

Ve společnosti RPS Ostrava a.s. byl vytvořený systém podporující řízení, který 

umoţní včas kontrolovat řízení těch parametrů, jeţ jsou kritické vzhledem k úspěchům. Do 

budoucnosti bude controlling ústředním pomocným prostředkem k redukci a zvládnutí 

komplexity vnitřního a vnějšího světa společnosti RPS Ostrava a.s.  

Závěrem lze říci, ţe postupy controllingu v praktické části této práce odpovídají 

poţadavkům optimálního řešení pro řízení vnitropodnikového systému.  
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Navrhnutý systém controllingového řízení přinese v budoucích letech lepší 

informační zabezpečení manaţerů a celé společnosti RPS Ostrava a.s.  
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