
 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

Abstrakt 

 

Obsahem mé diplomové práce je analyzovat postavení a funkci controllingu ve společnosti 

Dalkia Česká republika, a.s. V teoretické části se zabývám vývojem controllingu 

a vymezením pojmu controlling. Základ teoretické části tvoří rozbor koncepce controllingu  

se zaměřením na jeho úlohy a nástroje a vymezení obsahu práce a pravomocí controllerů. 

V praktické části zkoumám postavení a funkci controllingu v dané společnosti. Zaměřuji se  

na rozdělení controllingových funkcí uvnitř společnosti, na oblast plánování a reportingu.  

Na základě zhodnocení systému, které bylo v rámci této diplomové práce provedeno, navrhuji 

opatření na zlepšení informační funkce controllingu, která zefektivní proces rozhodování  

a řízení společnosti. 

 

Klíčová slova: controlling; controller; informace; odchylka; plánování; rozpočet; řízení;  

reporting 

 

Summary 

The content of this graduation thesis is to analyse the position and function of controlling in 

the joint stock company Dalkia Česká republika, a.s. Theoretical part defines the term 

“controlling” and deals with the development of controlling. The core of the theoretical part 

analyses the conception of controlling with the focus on its functions and tools. It also 

includes determination of controllers´ scope of employment and competences. Practical part 

investigates and evaluates the position and function of controlling in the joint stock company 

Dalkia Česká republika, a.s. while the major focus is on the division of controlling functions 

inside the company, especially on the area of planning and reporting. According to the 

investigation and evaluation carried out in this study, measures for improvement of the 

information function of controlling are suggested to make the company´s management and 

controlling processes more effective and purposeful. 

 

Keywords: controlling; controller; information; deviation; planning; budget; management; 
reporting 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí práce Ing. Kamile Janovské, Ph.D., za odborné 

vedení a poskytování rad při vypracování diplomové práce. 

Současně děkuji společnosti Dalkia Česká republika, a.s., a především panu Ing. Martinu 

Gřesovi, za poskytnutí cenných rad a informací, a za jeho ochotu a vstřícnost. 

 

 



 
 

OBSAH 

Úvod ................................................................................................................................... 3 

1 Vymezení pojmu controlling ........................................................................................ 4 

1.1 Pojem controlling ..................................................................................................... 4 

1.2 Historie a vývoj controllingu .................................................................................... 5 

2 Koncepce controllingu .................................................................................................. 7 

2.1 Cíle controllingu ....................................................................................................... 7 

2.2 Funkce controllingu .................................................................................................. 7 

3 Organizace controllingu ............................................................................................... 9 

3.1 Organizační začlenění controllingové oddělení ....................................................... 9 

3.2  Samocontrolling .................................................................................................... 10 

3.3  Controller ............................................................................................................... 12 

4 Úlohy a nástroje controllingu ..................................................................................... 15 

4.1 Strategický controlling ........................................................................................... 16 

4.2 Operativní controlling ............................................................................................ 16 

4.3  Manažerské účetnictví ........................................................................................... 18 

4.4  Nákladový controlling ........................................................................................... 19 

4.5  Finanční controlling .............................................................................................. 22 

4.6  Investiční controlling ............................................................................................. 23 

4.7  Další oblasti controllingu ...................................................................................... 24 

5 Informace pro řízení podniku - reporting ................................................................ 25 

6 Controlling ve společnosti Dalkia Česká republika, a. s. ......................................... 26 

6.1 Charakteristika společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ....................................... 26 

6.2  Základní údaje o společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ................................... 27 

6.3 Popis organizační struktury Dalkia Česká republika, a.s. ...................................... 27 

7 Koncepce controllingu ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. .................... 31 

7.1 Postavení controllingu ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ...................... 31 

7.2 Funkce controllingu ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. .......................... 33 

8  Plánování ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ........................................... 35 

8.1 Plán nákladů a výnosů ............................................................................................ 37 

8.2  Plán prodeje energií ............................................................................................... 39 

8.3  Plán výroby ............................................................................................................ 39 

8.4  Plán peněžního toku .............................................................................................. 40 

8.5 Plán bilance aktiv a pasiv ....................................................................................... 41 

8.6. Plán pořízení, udržování a likvidace majetku........................................................ 42 

9 Informační systém ....................................................................................................... 44 

10 Reporty ....................................................................................................................... 45 

11 Vyhodnocení systému controllingu ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 48 

11.1 Vyhodnocení koncepce controllingu ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s.48 

11.2  Vyhodnocení reportů ........................................................................................... 49 

11.3  Zhodnocení informačního systému ..................................................................... 50 

12 Navrhované změny k zefektivnění systému controllingu ve společnosti Dalkia  
Česká republika, a.s. ................................................................................................ 51 



 
 

Závěr ................................................................................................................................ 54 

Seznam použité literatury .............................................................................................. 55 

Interní materiály ............................................................................................................ 56 

Periodika ......................................................................................................................... 56 

Seznam obrázků ............................................................................................................. 56 

Seznam tabulek ............................................................................................................... 57 

Seznam příloh ................................................................................................................. 57 

Seznam zkratek .............................................................................................................. 57 

 



3 
 

Úvod 

„Věda i praxe jsou dnes zajedno v tom, že controlling je pevnou a neopomenutelnou součástí 

moderní koncepce řízení podniku.“1 

Během posledních dvaceti let se controlling v podnikové praxi neustále vyvíjel a stal se 

vedoucí funkcí, která je součástí každého moderního podniku. Je nutné uvést, že pojem 

controlling není jednoznačně vymezený, není jednotně chápaný a jeho praktické aplikace jsou 

odlišné. Zcela mylně a přitom často se controlling srovnává s kontrolou. Controlling však 

představuje mnohem více. Je to koncepce řízení všech činností v podniku, která je zaměřena 

na dosažení podnikatelských záměrů podniku, s cílem dosažení kladného hospodářského 

výsledku, tedy zisku. Controlling pak znamená důsledné propojení informačních, 

rozhodovacích a prováděcích činností, plánu a skutečnosti a propojení vývoje, výroby, 

nákupu a prodeje v konkrétním podnikatelském subjektu. 

Controlling přináší kvalitnější přístup k managementu a k jeho informačnímu zabezpečení. Je 

celkem přirozenou vývojovou fází managementu s kvalitnějším řešením ekonomických úloh 

podniku. Procesy probíhající v podnikové praxi dokazují, že vývoj v této oblasti ještě není 

zdaleka ukončený. Protože controlling je v současnosti aktuálním tématem v naší podnikové 

teorii a praxi, zvolila jsem si tuto problematiku za téma diplomové práce. 

Cílem mé práce je analyzovat postavení a funkci controllingu ve společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s., která je významným výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie  

na českém trhu. 

V teoretické části práce objasním pojem controlling, jeho postavení, formy, funkce a úkoly 

controllingu v procesu řízení vycházející z pramenů odborné literatury. 

V praktické části práce se zaměřím na fungování controllingu ve společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s. Popíšu organizační a hierarchické začlenění controllingu ve společnosti, obsah 

jeho funkce, stanovené pravomoci a používané nástroje controllingu, které jsou nedílnou 

součástí controllingového systému. Na základě poznatků zhodnotím stávající systém 

controllingu a navrhnu možná zlepšení k zefektivnění systému ve společnosti. 

                                                 
1 HORVÁTH & PARTNERS, Nová koncepce controllingu, Praha: PROFESS Consulting, 2004, str. 1. 
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 1 Vymezení pojmu controlling 

1.1 Pojem controlling 

V odborné literatuře nacházíme rozdílné výklady a definice controllingu: „Každý má vlastní 

představu o tom, co znamená controlling, nebo co má znamenat.“ Výklady pojmu různých 

autorů publikací jsou tedy odlišné, ale po jejich nastudování lze konstatovat, že podstata je 

shodná. Pro ilustraci uvádím některé výklady: 

„…je to koncepce řízení zaměřená na výsledek, která překračuje hranice funkcí a koordinuje 

plánování, kontrolu a informační toky.“ 2 

„Controlling je nástroj řízení, překračující funkční rámec dosavadního řízení a má vedení 

podniku a řídící pracovníky podporovat při jejich rozhodování.“3 

„Controlling doplňuje a integruje management jak v koncepčním, funkcionálním  

a institucionálním smyslu, tak i v personálním smyslu (při vytvoření vlastních míst 

controllerů). Controllingová filosofie (software) a infrastruktura controllingu (hardware) 

jsou sloupy doplnění řízení. S jejich pomocí bude možné dostat pod kontrolu komplexnost 

řízení podniku.“4 

Velmi často je však u nás pojem controlling vykládán jako určitá forma „kontroly“ a je tak 

často mylně spojován s kontrolními mechanismy na různých úrovních řízení. Controlling je 

ale mnohem více, tvoří systém podpůrných nástrojů a procesů pro řízení podniku. Představuje 

koncepci řízení zaměřenou na výsledek, plánování, kontrolu a informační toky. Podporuje 

vedení podniku a řídící pracovníky při jejich rozhodování. 

Pojem slova je odvozen z anglického výrazu „to control“. Ve slovesném tvaru má pojem 

význam [1]:  

 - vést, řídit, regulovat  

- vládnout, spravovat  

- obsluhovat, ovládat, kontrolovat.  

Control je odtud definováno jako porovnání plán – skutečnost. 

                                                 
2 HORVÁTH & PARTNERS, Nová koncepce controllingu. Praha: PROFESS Consulting, 2004, str. 5. 
3 VOLLMUTH, H. J., Controlling – nový nástroj řízení. Praha: PROFESS Consulting, 1998, str. 11.  
4 ESCHENBACH, R. a kolektiv, Controlling. Praha: ASPI Publishing, 2004, str. 76. 
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Slovník controllingu definuje controlling jako výsledek spolupráce manažerů a controllerů. 

Controllingem nazývá celý proces stanovení cílů, plánování a řízení v oblasti financí  

a výkonů. Controlling zahrnuje aktivity jako rozhodování, definování, stanovování, řízení  

a regulace. V souladu s tím manažeři vykonávají controlling, rozhodují o cílech, vytvářejí 

obsahovou stránku plánu jejich dosažení a nesou odpovědnost za dosažené výsledky. [7] 

 

1.2 Historie a vývoj controllingu 

Počátky angloamerického controllingu se datují z přelomu 19. a 20. století. Začínaly  

u dopravních a výrobních podniků v USA (Atchison, Topeka&Santa Fé Railway Systém, 

General Electric Company, Ford Motor Company), kdy původní náplní práce controllerů byla 

správa finančních záležitostí. Rozvoj controllingu nastal v období světové hospodářské krize 

(1926), která si vynutila přehodnotit dosavadní způsoby vnitropodnikového řízení. Největší 

rozvoj zažil controlling v USA v období 50. a 60. let 20. století. Náplň práce controllerů 

zahrnovala nejen oblast tvorby plánu, jeho vyhodnocení, srovnání se skutečností a návrh 

opatření, ale i řízení daňových záležitostí, nákladů, financí, majetku podniku, jeho pojištění  

a tvorbu metodického aparátu pro účetnictví. V 70. letech se funkce controllera transformuje 

do funkce finančního managera, jehož úlohou je zejména plánování, získávání kapitálu, 

účetnictví a controlling, hodnocení a poradenství. [13] 

V angloamerické nauce o managementu představuje controlling vedle plánování, 

organizování atd. ústřední funkci managementu. Controllingem jako ústřední funkcí 

managementu by se měly zabývat všechny hierarchické úrovně managementu, nejen 

vrcholový management. Controlling tak není výlučnou činností controllera, ale procesem 

řízení podniku na všech úrovních. Úspěšný controlling zajišťuje rozpoznání potenciálních  

a aktuálních odchylek od plánu a po několika fázích i jejich odstranění managementem. 

Institucionální varianta controllingu jako nositelů funkce služeb je v americkém smyslu 

označena jako „controllership function.“ [1] 

V německé odborné literatuře neexistuje odpovídající slovo se stejným významovým 

obsahem a pojem controlling byl převzat do německé slovní zásoby. Němčina tak převzala 

tento termín do své slovní zásoby beze změn. Výklad pojmu v německé oblasti představuje 

porovnání plánu a skutečnosti. 
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Do německých krajin se controlling rozšířil prostřednictvím amerických dceřiných 

společností po druhé světové válce, ve kterých se vyskytovali první němečtí controlleři. 

 V 60. a 70. létech 20. stol. zaznamenal největší rozmach z důvodu stagnace průmyslu  

a spotřebitelských trhů. Důsledkem toho byl tlak na hospodárnost a efektivnost řízení 

nákladů.  

Na rozdíl od angloamerického chápání controllingu jako procesu řízení na všech úrovních 

managementu, německé pojetí chápe controlling spíše jako systém nástrojů pro plánování  

a kontrolu. 

V České republice se projevily první znaky controllingového řízení už ve 20. letech 20. století 

v průmyslových podnicích, které byly inspirovány americkými vzory. Jako průkopník 

controllingu se uvádí Tomáš Baťa. Po krátkém poválečném oživení následovalo období 

centrálního řízení, kdy podniky nemohly samostatně rozhodovat o nakládání se ziskem. 

Controlling se opětovně objevuje až v 90. letech 20. století a souvisí se vstupem zejména 

německého a rakouského kapitálu. [13] V České republice existují v současnosti tři hlavní 

pojetí controllingu a to controlling jako manažerské účetnictví, jako řízení krycích příspěvků 

(tj. řízení pomocí kalkulace neúplných nákladů) a controlling jako řízení (ztotožňuje se 

s germánským koordinačním pojetím controllingu). 
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2 Koncepce controllingu 

2.1 Cíle controllingu 

Základním předpokladem pro vybudování systému controllingu je stanovení jasných cílů  

a funkcí controllingu. Obecným cílem controllingu je přispět k zajištění životaschopnosti 

podniku. Zajištění životaschopnosti zahrnuje tyto cíle řízení [1]: 

• Zajištění schopnosti anticipace a adaptace 

Controlling poskytuje informace o již existujících změnách okolí (schopnost adaptace)  

i možném budoucím vývoji okolí (schopnost anticipace). Dalším krokem je aktivní 

zapojení controllingu do celého procesu řízení - příprava a realizace rozhodování  

a následná kontrola výsledků a realizování rozhodnutí. 

• Zajištění schopnosti reakce 

Schopnost controllingu průběžně sledovat vztah mezi plánovaným a skutečným vývojem 

spočívá v zavedení kontrolního a informačního systému. Díky těmto informacím je možné 

okamžitě působit na poruchy vně i uvnitř podniku, které by mohly nastartovat problémy 

vedoucí k ohrožení původního plánu a následně i základní funkce podniku. 

• Zajištění schopnosti koordinace 

Úlohou controllingu je koordinace v rámci systému řízení tím, že vytvoří základní 

předpoklady ke sladění aktivit jednotlivých podsystému řízení podniku. Působení  

na podnikovou kulturu a strukturu patří k přímým cílům controllingu.  

 

2.2 Funkce controllingu 

Ke splnění výše uvedených cílů provádí controlling v rámci systému řízení řadu funkcí, 

k nimž patří zejména [1]: 

• Podpora řízení 

Controlling poskytuje služby (podnikohospodářský servis) managementu, které jsou 

potřebné při plnění jeho úloh. Zodpovídá přitom za správnost, včasnost a přiměřenost 

podpory (např. informacemi). Manažer zodpovídá za rozhodnutí, rady controllerů však 

nemusí brát v úvahu. V tomto postavení je controlling na úrovni ostatních služeb 
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podporující vedení, např. právního oddělení. Jednotlivé služby či poradenství mohou být 

označeny jako informační funkce. 

• Doplnění řízení dalšími výkony vedení 

Doplnění řízení controllingem může zahrnovat provádění řídících výkonů nebo podílení 

se aktivně na řízení. Služby pro vedení pak spočívají zejména ve vytváření podnikových 

struktur, které se pak používají v jednotlivých podsystémech řízení. Kromě toho může 

controlling přebírat zodpovědnost za rozhodování v krizových situacích, kdy může mít 

přiřazené rozhodovací kompetence. Rozsah kompetencí a způsob doplnění řízení 

převzetím řídících úloh závisí na velikosti podniku, na stylu řízení, na jednajících 

osobách ve vedení podniku a v controllingu, na dynamice změn podnikového okolí,  

na konkurenci atd. Souhrnně mohou být označeny jako inovační funkce. 

• Koordinace 

Úlohou controllingu je vytvářet předpoklady pro koordinaci v systému řízení. Controlling 

se tak podílí na vývoji jednotlivých podsystémů řízení, na vytváření struktury systému  

a procesů a vztahů mezi nimi. Mezi podsystémy se řadí: hodnotový systém, systém 

plánování a kontroly, systém zajištění informací, organizační systém a systém 

personálního vedení. Controlling tak vystupuje v koordinační funkci. 
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3 Organizace controllingu 

3.1 Organizační začlenění controllingové oddělení 

Při zřizování controllingového oddělení je důležité jeho zařazení do hierarchických struktur 

podniku. Obecně platí, že účinnost práce controllingu roste s výší hierarchické úrovně, a proto 

řada autorů doporučuje zřídit funkci vedoucího controllera na nejvyšší úrovni (controller  

je např. členem představenstva). U většího podniku však praxe ukazuje zřízení samostatného 

controllingového oddělení a umístění vedoucího controllera na druhou řídící úroveň 

(controller je například podřízen finančnímu řediteli, který je členem vrcholového vedení 

podniku), což pak znamená propojení controllingu s příslušnými útvary. [13] 

S růstem velikosti podniku nastává situace, kdy controlling nemůže realizovat jediné centrální 

oddělení controllingu. Pak jsou v různých oblastech podniku zřizována decentralizovaná 

oddělení controllingu, která se specializují na jednotlivé úkoly a disciplinárně podléhají 

příslušnému odbornému vedoucímu. V malých podnicích lze controllerskou podporu 

realizovat prostřednictvím externích poradců. 

Příklady decentralizovaného zařazení controllerů-specialistů jsou: 

• controlleři dceřiných společností, 

• controlleři marketingu a prodeje, 

• controlleři výroby, 

• controlleři logistiky,  

• controlleři pro vědu a výzkum. 

 

Decentrální controlleři jsou obvykle výkonně přímo podřízeni svému liniovému vedoucímu  

a metodicky centrálnímu controllingu.  

Při volbě organizačního zařazení controllingu na pozici štábní nebo liniovou jde především  

o to, jakou pravomoc má útvar controllingu, zda disponuje rozhodovacími a nařizovacími 

kompetencemi či nikoliv. Od tohoto začlenění je odvozováno, zda je controlling považován 

za podporu řízení nebo za výkon řízení.   

Liniová pozice je charakteristická přesným rozsahem pravomocí k pokynům a disponuje 

vyššími kompetencemi controllingových funkcí. Obrázek č. 1 znázorňuje controlling jako 

liniový útvar. 
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Obrázek č. 1  Controlling jako liniový útvar 

Zdroj: MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi, Plzeň: Aleš Čeněk. 2007. s. 20. 

 

Štábní pozice nemají žádné rozhodovací oprávnění ani oprávnění udělovat pokyny vůči 

liniovým pozicím. Vykonávají funkci poradní, připravují materiál pro rozhodování, poskytují 

poradenské a jiné služby pro liniovou pozici, pro kterou jsou vyčleněny. Typické příklady 

štábních míst jsou např. právní oddělení, oddělení pro styk s veřejností nebo revizní oddělení. 

[5] Obrázek č. 2 znázorňuje controlling jako štábní útvar. 

 

 

Obrázek č. 2  Controlling jako štábní útvar 

Zdroj: MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi, Plzeň: Aleš Čeněk. 2007. s. 20. 

 

3.2  Samocontrolling 

Další alternativou v pojetí controllingu je samocontrolling. Jedná se o metodu aplikace 

controllingu, při které se může redukovat rozdělení práce mezi controllerem a nositelem 

rozhodovací pravomoci. To představuje převzetí úkolů controllingu některými manažery nebo 

zaměstnanci ve vedoucí úrovni. V podniku, který je organizován ve stylu samocontrollingu, 

patří mezi úkoly vedoucího výroby kvantifikovat hospodářské využití různých alternativ 

investic do vybavení výroby. Controller zajišťuje, aby vedoucí výroby správně použil nástroje 
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připravené pro posouzení investice, a podporuje jej při interpretaci výsledků posudku 

hospodárnosti. V podniku se silně profilovaným controllingem naopak spadá mezi úkoly 

controllingu kvantifikování příjmů a interpretace výsledků. 

Předpokladem úspěšné realizace samocontrollingu v podniku je vyjasnění, které úkoly 

controllingu má převzít management a v jaké formě bude controlling poskytovat podporu. 

Vedoucí pracovníci musí být do převzatých úkolů zaškoleni, aby získali o controllingu 

potřebné znalosti. Pokud má management provádět v praxi samocontrolling, je 

bezpodmínečně nutné, aby byl vybaven na příslušné úrovni prostorem pro jednání  

a rozhodování.  

S rozšiřováním samocontrollingu se mění úkoly controllera. Více než dříve je v popředí jeho 

činnosti moderování, zprostředkování znalostí, školení managementu a rozšiřování nových 

idejí controllingu. Užitek samocontrollingu spočívá ve zkrácení doby potřebné pro reakci  

na odchylku, protože důležité plánovací a kontrolní úkoly převzal od controllingu přímo 

nositel rozhodovacích pravomocí. Přesto není možné a ani žádoucí, aby všechny úkoly 

controllingu převzal management. [5] 

Controllingové útvary se ve větších podnicích zaměřují zejména na koordinaci plánování  

a rozpočtování s kontrolou, doplněnou o informování manažerů o aktuálních výsledcích 

hospodaření podniku a jeho jednotlivých částí. Náplň činnosti controllerů, tj. pracovníků 

controllingových útvarů proto představuje sestavování plánů a rozpočtů, kalkulace vlastních 

nákladů vnitropodnikových a odbytových výkonů, průběžná kontrola dosahovaných výsledků, 

analýza odchylek od rozpočtované skutečnosti, informování vedoucích příslušných středisek 

o výsledcích a odchylkách (reporting), organizace a zabezpečení pravidelných jednání 

manažerů různé úrovně, na nichž se diskutují příčiny odchylek, a rozhoduje se o opatřeních, 

jejichž provedení povede k odstranění odchylek. Specifickou oblast činnosti controllerů poté 

představuje příprava různých analýz hospodaření a podkladů pro investiční rozhodování,  

příp. strategické směřování podniku. [6] 
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3.3  Controller 

Zásadně se musí rozlišovat mezi controllingem jako funkcí a controllerem – nositelem funkce. 

Ve skutečnosti je controlling ve smyslu řízení hlavním úkolem managementu. Každý řídící 

pracovník má v rámci svého úkolu také funkci controllingu. Controlling jako proces a způsob 

myšlení vzniká v týmu za součinnosti manažera a controllera a představuje průnik obou 

množin. [5] 

Souvislost mezi řídicí úlohou manažera, controllingem a úlohou controllera objasňuje obrázek 

č. 3.  

 

 

Obrázek č. 3 Kooperace controllingu 

Zdroj: MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi, Plzeň: Aleš Čeněk. 2007. s. 16. 

 

Controller je do určité míry „hospodářským svědomím“ podniku. [5] U všech úkolů má 

controller povinnost vůči manažerům informovat je ihned o pravdivé situaci, a to 

s dostatečným předstihem pro opatření, která by měl také navrhnout. Jako diagnostik musí být 

neustále zaměřen na budoucnost. 

Typicky ideální dělba práce mezi controllery a manažery je ilustrována v tabulce č. 1.  
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Tabulka č. 1 Vztah controllera a manažera 

controller manažer 

Připravuje podklady pro plánování a rozhodování Plánuje a rozhoduje 

Informuje o výši a příčinách odchylek od cíle a 
navrhuje způsoby řešení 

Reaguje na zjištěné odchylky, určuje nápravná 
opatření – rozhoduje o nich 

Připravuje metodiku rozpočetnictví, kalkulací, 
vnitropodnikových cen 

Prosazuje a využívá informace připravených systémů 
kalkulací, rozpočtů 

Informuje o změnách v okolí podniku 
Reaguje, aby udržel dlouhodobou rovnováhu s 

okolím 

Je poradcem manažera Akceptuje controllera v procesu řízení 

  

Zdroj: ŠOLJAKOVÁ, L., FIBÍROVÁ, J. Reporting. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2010. s. 16.  

 

Controller se napojuje na informační toky, z nichž některé vytváří či mění. Jeho práce není 

možná bez využívání vhodného systému účetnictví. [9] 

 

Mezinárodní sdružení pro controlling (IGC International Group of Controlling) definuje roli 

controllerů takto [13]: 

Controlleři poskytují manažerům podpůrné služby v oblasti plánování a řízení tak, aby 

management mohl plánovat a řídit podle stanovených cílů. 

- Controlleři odpovídají za transparentnost podnikových výsledků, financí, procesů  

a strategie, a tím přispívají k vyšší ziskovosti. 

- Controlleři koordinují dílčí cíle a plány a organizují systémy výkaznictví, které jsou 

orientovány na budoucnost a pokrývají všechny části podniku. 

- Controlleři moderují controllingový proces tak, aby každý nositel rozhodovacích 

kompetencí jednal v souladu se stanovenými cíli. 

- Controlleři zajišťují informace potřebné k manažerskému rozhodování. 

- Controlleři vytvářejí a aktualizují controllingové systémy. 

- Controlleři jsou interními poradci všech nositelů rozhodovacích kompetencí 

v otázkách týkajících se plánování, výkonnosti a účetnictví. 
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Výsledky controllingu jsou ovlivněny schopnostmi pracovníků – controllerů, proto bývají  

na pracovníky controllingového útvaru kladeny požadavky jak osobní tak odborné, např. [12]: 

• osobní předpoklady – schopnost odolávat tlaku z nadřízených i podřízených míst, 

komunikace, schopnost předávat myšlenky a přesvědčovat o nich, analytické a globální 

myšlení, nezaujatost, spolehlivost, samostatnost, 

• odborné předpoklady (kvalifikační a odborné znalosti) – ekonomické vzdělání  

a schopnost využití výpočetní techniky, doplňující teoretické a praktické controllerské 

vzdělání (školení), znalost finančního účetnictví a finančního řízení, metody evidence  

a kalkulace nákladů, znalost a schopnost aplikace plánovacích a prognostických metod 

ve strategické a operativní oblasti, znalost controllingových nástrojů pro analýzu 

odchylek, znalost podniku a podnikového okolí. 
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4 Úlohy a nástroje controllingu 

Controlling musí splňovat informační a koordinační funkci na všech úrovních podnikového 

systému řízení. 

Podle Eschenbacha existují v zásadě tři úrovně podnikového řízení s danými úlohami [1]: 

• normativní – vytvoření obrazu sebechápání podniku, sestavení žebříčku základních 

hodnot a určování zásady chování podniku uvnitř i vůči okolí (stakeholderům);  

• strategické – zajištění již existujících potenciálů a vytváření potenciálů nových; 

• operativní – nejlepší využití již existujících potenciálů úspěchu, jejich realizace 

v likviditě a zisku.  

 

Na obrázku č. 4 jsou znázorněny úlohy controllingu v různých úrovních řízení. 

 

 
 

Obrázek č. 4 Úlohy controllingu v úrovních řízení 

Zdroj: MIKOVCOVÁ, H. Controlling v praxi, Plzeň: Aleš Čeněk. 2007. s. 28. 

 

Většina autorů se však při systemizaci controllingových aktivit v jednotlivých úrovních řízení 

drží základního členění na strategickou a operativní rovinu.  
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4.1 Strategický controlling 

Strategické plánování je orientováno dlouhodobě a zahrnuje zpravidla období nejméně 4 let. 

Jedná se o hrubé plánování, které bude v určitých časových odstupech modifikováno  

a zpřesňováno.  

Strategický controlling má za úkol vytvářet předpoklady pro dlouhodobou úspěšnou realizaci 

strategií a tím zajistit trvalou existenci podniku. Je to činnost obsahující plánování, testování, 

implementaci a vyhodnocování strategií. Časové rozpětí je neomezené a vychází z délky 

období, na které je strategie zpracována. [9] 

Při zpracování komplexních analýz, prognóz a plánů je hlavním zodpovědným pracovníkem 

controller, v jehož náplni práce je získávání dat, budování informační základny, aplikace 

metod, zpracování získaných informací a jejich interpretace managementu, dále zajištění 

strategické kontroly, analýzy odchylek, vyhodnocení odchylek a iniciace nápravných 

opatření. Vedení podniku pak na základě těchto poznatků je schopno rychleji provádět 

rozhodnutí, která povedou k zajištění trvalého úspěchu podniku. 

Analytické i prognostické metody lze rozčlenit do dvou základních skupin [13]: 

• metody kvalitativního charakteru 

Za kvalitativní nástroje jsou považovány postupy současného či budoucího charakteru, 

které využívají informace získané zkušeností, odhadem či intuicí. Mezi ně patří SWOT 

analýza, PEST analýza, Delfská metoda, Brainstorming. Tyto nástroje napomáhají 

rozpoznat možné budoucí vlivy na prosperitu podniku, postihnout jejich možné příčiny  

a důsledky a zvážit jejich promítnutí do strategického plánování podniku. 

• kvantitativního charakteru 

Tyto nástroje by měly doplňovat aplikaci kvalitativních nástrojů, pomocí nichž byly 

minulé, současné či budoucí jevy pojmenovány. Úkolem kvantitativních nástrojů je 

pomoci tyto jevy vyjádřit už v podobě čísel. Mezi základní metody patřící do této oblasti 

jsou časové řady, kauzální metody či aplikace predikčních modelů. 

 

4.2 Operativní controlling 

Operativní controlling je systém řízení ve střednědobém a krátkodobém horizontu, v rozmezí 

jednoho až tří let. Podstatou je neustále se opakující proces sledování a analyzování 

skutečného vývoje, identifikace odchylek od postupných cílů a zjišťování příčin, které 
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narušují plnění operativních plánů. Operativní controlling je zaměřen především na řízení 

rentability, likvidity a hospodárnosti podniku. K pozitivnímu ovlivňování těchto ukazatelů 

jsou používány tzv. operativní nástroje, které znázorňuje tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2 Hlavní nástroje operativního controllingu  

Oblast Hlavní nástroj plánování Hlavní nástroj kontroly 
výsledku 

rentabilita rozpočet výkonů  krátkodobá kontrola rentability 

likvidita finanční plán 

finančně-ekonomická kalkulace 

příjmů a výdajů  

souhrnná bilance pohybu kapitálu 

hospodárnost 

rozpočtování plánovaných 

nákladů, výkonů v předběžných 

kalkulacích a rozpočtech režijních 

nákladů 

analýza odchylek 

 

Zdroj: HOFMEISTER, R., STIEGLER, H. Controlling, Praha: BABTEXT spol. s r.o., 2001. s. 24 

 

Hlavním operativním cílem každého podniku je dosažení potřebné úrovně zisku, a proto jsou 

pečlivě sledovány položky výnosů a nákladů. Oblast zvyšování výnosů souvisí s návazností 

na vhodnou marketingovou strategii a je především úkolem marketingového oddělení, 

zatímco oblast nákladů je obvykle v kompetenci controllingových útvarů podniku.  

V oblasti nákladů jsou předmětem analýz dvě základní oblasti [13]: 

• konkrétní nákladové položky, skupiny nákladů a jejich vývoj, případně závislost  

na tržbách a objemech produkce. Nástroji vhodnými pro tyto analýzy jsou nákladové 

modely a jejich aplikace, vertikální a horizontální analýzy nákladů, 

• způsob přiřazování nákladů na výrobek, službu, klienta, jedná se o rozhodnutí použít 

metody propočtu krátkodobého hospodářského výsledku, rozhodnutí o podobě 

kalkulačního systému podniku a volby vhodného ukazatelového systému. 

Základem operativního controllingu je finanční plán. Poskytuje údaje o příjmech a výdajích, 

stavu platebních prostředků a úvěrů. Vychází zejména z obchodního plánu (výnosy), z plánu 

zásobování, nákladů a investic. [10] 
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Mezi metody užívané v operativním controllingu se řadí zejména analýza ABC (procesní 

kalkulace), globální analýza nákladů, nákladové modely – analýza bodu zvratu, kalkulační 

metody. [13] 

 

4.3  Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví se zabývá jednotlivými výkony útvarů uvnitř podniku (středisky), 

např. divize, závod, provoz nebo dílna, které jsou řízeny pomocí peněžně kvantifikovanými 

úkoly (např. pomocí předem stanovených výše nákladů).  

K metodám manažerského účetnictví zpracovávající finanční informace slouží [11]: 

•  metoda kalkulace, které zajišťují a stanoví náklady na jednotlivé výkony, 

• metody rozpočetnictví, které kvantifikuje podnikové cíle a plány do peněžně 

vyjádřených rozpočtů a jejich pomocí stanoví střediskům úkoly pro budoucí období, 

• metody nákladového (vnitropodnikového, provozního účetnictví, které zobrazuje 

průběh transformačních procesů. 

Manažerské účetnictví se uplatňuje především v hospodářských procesech, které se vyznačují 

složitými, komplexními (výrobními) vztahy, vyžadujícími detailní účetní zobrazování. 

Poskytuje managementu mnohem více aktuálních a přesných informací než je schopno zajistit 

všeobecně užívané finanční účetnictví. Není závislé na periodických inventarizacích  

a umožňuje neustále sledovat a evidovat množství surovin a materiálu, úroveň 

rozpracovanosti výroby nebo výrobními výkazy, které doplňují klasické (závěrkové) finanční 

výkazy. Výrobní výkazy slouží k řízení a kontrole výrobních aktivit firmy a obsahují přehled 

o vynaložených nákladech v členění na [11]: 

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. výrobní režie (uznané náklady, které souvisí s výrobním procesem, ale nejsou 

přiřaditelné jednotce produkce) 

4. nedokončenou výroby  

5. polotovary a dokončené výrobky 

 

Od manažerského účetnictví se očekávají zejména takové informace o výrobním procesu, 

které jsou podkladem pro analýzy výrobních aktivit a pro rozhodování. Je více využitelné  

pro úvahy o budoucnosti, umožňující manažerům plánovat příští aktivity. [11] 
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Manažerské účetnictví řeší účelnost a hospodárnost vynakládaných nákladů.  

Vztah manažerského účetnictví a controllingu 

Manažerské účetnictví lze považovat za jeden z informačních nástrojů controllingu. Navíc 

controlling využívá i věcnou stránku podnikatelského procesu, kterou manažerské účetnictví 

nezahrnuje. [10] 

Zatímco manažerské účetnictví se skoro výhradně opírá o hodnotové charakteristiky, 

controlling využívá i nepeněžní informace. Informace manažerského účetnictví určené  

pro potřeby řízení se zaměřují zejména na dvě oblasti controllingu, tzv.: 

- nákladový controlling, který se primárně zaměřuje na řízení faktorů, které ovlivňují 

výši zisku podniku a tím náklady a výnosy; 

- finanční controlling, který je zaměřen především na řízení finanční a kapitálové 

struktury firmy a na řízení peněžních toků. 

 

4.4  Nákladový controlling 

Důležitou částí podnikového controllingu je controlling nákladů. Základním úkolem 

nákladového controllingu je vytvořit nový systém plánování se záměrem splnění stanovených 

cílů v budoucnosti. Zavedením nákladového controllingu je jedním z prvních částí celkového 

modelu controllingu jako úspěšného ekonomického řízení. 

Zavedení ekonomického řízení prostřednictvím nákladového controllingu je nezbytné  

pro zajištění konkurenceschopnosti ostatním výrobcům. Těžištěm ekonomického řízení jsou 

náklady, které ovlivňují výši zisku, a proto je nevyhnutelné mít zpracovaný kvalitní 

nákladový a kalkulační systém podniku, který poskytuje informace o struktuře nákladů podle 

místa a příčin vzniku uvnitř podniku. [6] 

Základním nástrojem nákladového controllingu jsou kalkulace, rozpočty nákladů  

a vnitropodnikové účetnictví. Na obrázku č. 5 jsou znázorněny tyto nástroje v systému 

manažerského účetnictví. 
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Obrázek č. 5  Controlling v systému manažerského účetnictví 
Zdroj: HRADECKÝ, M., LANČA, J., ŠIŠKA, L. Manažerské účetnictví, Brno: Masarykova univerzita. 
2006. s. 18. 
 
 

1- vstup z finančního účetnictví; 
2- podnikový rozpočet a transformace do vnitropodnikových rozpočtů (předběžná, plánová 

informace); 
3- vstup do kalkulace pro výpočet podílů režie na kalkulační jednici výkonu; 
4- předem stanovené náklady, které zároveň představují vnitropodnikové ceny pro zúčtování 

vnitropodnikových výnosů a ocenění výkonů v nákladovém účetnictví; 
5- skutečné náklady pro výpočet výsledné kalkulace; 
6- rozdíly mezi předběžnou a výslednou kalkulací; 
7- údaje o skutečných nákladech z nákladového účetnictví (pro ocenění zásob vyrobených 

vlastní činností podniku je přebírá i finanční účetnictví, které není v obrázku vyznačeno; 
8- rozpočtové náklady; 
9- controllingem zpracované informace do podoby reportů (výkazů) pro jednotlivé stupně 
řízení. [6] 
 

Kalkulační systém můžeme definovat jako souhrn všech druhů kalkulací v podniku a vazeb 

mezi nimi. Hlavním úkolem kalkulačního systému je stanovit úkol zejména v jednicových 

nákladech, zpřesňovat jej a vyhodnotit následně jeho plnění. Kalkulační systém musí zajistit 

metodickou jednotu a vzájemnou návaznost kalkulací mezi sebou. V různých podmínkách 

může kalkulační systém obsahovat různý počet kalkulací, které jsou ovlivněny zejména 

druhem a velikostí podniku, druhem a typem výrobního procesu a potřebou jejich využití 

v různých časových horizontech. [6] 

Controlling 
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 Předmětem kalkulace jsou výkonu podniku: 

• odbytové výkony, kterými rozumíme finální výkony podniku, určené pro zákazníky, 

• vnitropodnikové výkony, které jsou určeny pro spotřebu ve vlastním podniku. 

Předmět kalkulace má úzkou vazbu na předmět nákladového účetnictví a rovněž na předmět 

operativního řízení výroby, kde je vymezen obsahem výrobního příkazu. 

Rozpočetnictví představuje relativně samostatnou problematiku, jejímž těžištěm je 

sestavování a vyhodnocování rozpočtů. Základním úkolem rozpočtu je v peněžním vyjádření 

kvantifikovat vývoj hodnotových veličin (nákladů, výnosů, zisku, aktiv, závazků, příjmů  

a výdajů) [6]: 

• pro stanovené období – rozpočet je sestaven pro strategické, taktické a operativní 

řízení, 

• pro stanovený objem a strukturu činnosti (vytvořených a prodaných výkonů), 

• pro podnik jako celek a pro konkrétní hierarchicky nižší úroveň řízení (středisko), 

• při předpokládaném vývoji základních parametrů podnikatelského procesu. 

Zastřešením rozpočtů je tzv. podnikový rozpočet, k jehož hlavním součástem patří rozpočtová 

výsledovka, rozpočtová rozvaha a rozpočet peněžních toků. V praxi je častěji používán pojem 

„finanční plán“. Podnikový rozpočet (finanční plán) je konečnou agregací dílčích rozpočtů 

středisek na všech úrovních vnitropodnikového řízení. Pojmy podnikový rozpočet a finanční 

plán jsou tedy obsahově shodné, v obou případech se jedná o kvantifikaci očekávaných 

skutečností. 

Vnitropodnikové účetnictví poskytuje informace o tom, kde náklady v podniku vznikly  

(ve kterém středisku) a na co byly vynaloženy (na jaký výkon). Na základě informací, které se 

získaly v rámci controllingu nákladů se zjišťuje, zda byly náklady vynaloženy v pravý čas,  

na správném místě a v potřebné výši. 

Mezi základní cíle, které má uvedené nástroje nákladového controllingu plnit patří [6]: 

- oceňování podnikových výkonů, 

- kontrola nákladů, tj. evidování a analyzování odchylek nákladů, 

- poskytování informací pro rozhodování. 

Aby kalkulace, rozpočetnictví a účetnictví mohli uvedené cíle plnit, je nutné sjednotit metody 

a výpočtové postupy. 
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Velmi důležitou součástí nákladového controllingu je manažerská výsledovka.  

  

4.5  Finanční controlling 

Finanční controlling je subsystémem podnikového controllingu a společně s nákladovým 

controllingem se řadí k operativnímu controllingu. 

Finanční controlling je zaměřený na řízení finanční a kapitálové struktury podniku a na řízení 

peněžních toků. Hlavním nástrojem pro finanční controlling je finanční analýza, která 

představuje významnou část komplexu finančního řízení podniku, protože zajišťuje zpětnou 

vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. 

Předpokladem úspěšného používání nástrojů finančního controllingu je manažersky 

orientované účetnictví. Zdrojem informací pro finanční analýzu je finanční a vnitropodnikové 

účetnictví, ekonomické statistiky a další zdroje peněžního a kapitálového trhu.  

Cílem finančního controllingu je zajištění platební schopnosti a finanční rovnováhy. Finanční 

controlling probíhá následnými fázemi řízení: plánování, realizace plánu, kontrola analýzy 

odchylek, řízení. 

V užším vymezení je náplní činnosti finančního controllingu finanční analýza, finanční 

plánování a finanční kontrola. Jedná se o řízení procesu využíváním finančních prostředků 

v podniku tak, aby došlo k jejich optimální alokaci do jednotlivých složek majetku  

a minimalizace nákladů na zajištění finančních zdrojů. 

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele. Jedná 

se například o analýzu rentability, analýzu zadluženosti, analýza likvidity, apod. [9] 

Finanční analýza je soubor činností, jejímž cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit finanční 

situaci podniku. Uživateli jsou všichni tzv. stakeholders, tj. osoby, které jsou nějakým 

způsobem zainteresovány na činnosti podniku – vlastníci, investoři, banky a jiní věřitelé, stát 

a orgány státní správy, zákazníci, dodavatelé, konkurenti, manažeři, zaměstnanci. 

Základními informačními zdroji pro finanční analýzu jsou [9]: 

• účetní závěrka podniku: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, 

• informace o: vlastnících, produktech, technologiích, dodavatelích a odběratelích, 

struktuře a počtu zaměstnanců. 
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Doplňujícími údaji mohou být:  

• zprávy o celkové situaci na trzích: finančních, produktů, materiálu (např. energie), 

práce (nezaměstnanost), 

• informace statistického charakteru z odborného tisku nebo přímo ze zdrojů státem 

zpracovaných statistik, informace z oborových komor popřípadě i nové zprávy  

o změnách v legislativním prostředí. 

Cílem finanční analýzy není však vypočítat maximální počet čísel, ale získat co nejjasnější 

podklad pro další rozhodování o možnostech zlepšení řízení podniku.  

Rentabilita – resp. výkonnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové efekty, dosahovat zisk použitím investovaného kapitálu. Rentabilita poměřuje zisk 

podniku a vloženého kapitálu. Rozlišujeme tři základní ukazatele: rentabilitu aktiv (ROA), 

rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) a rentabilitu tržeb (ROS). 

Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi 

krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné závazky. 

Základním ukazatelem je poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků. 

Ukazatelé zadluženosti vyjadřují skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv  

a činnosti cizí zdroje. Klasickým ukazatelem zadluženosti je poměr celkových závazků 

(krátkodobých a dlouhodobých) k celkovým aktivům. 

Ukazatelé kapitálového trhu nám poskytují informaci o tom, jak trh hodnotí minulou činnost 

podniku a jeho budoucí výhled. Vychází se z údajů kapitálového trhu, jejichž součástí je tržní 

cena akcie. Je vhodné používat ukazatele týkající se způsobů nakládání se ziskem  

– dividendový a aktivační poměr. [16] 

 

4.6  Investiční controlling 

Controlling investic je ústřední součástí podnikového plánování a podnikového řízení. 

V přípravné fázi zahrnuje vyhodnocení jednotlivých investičních variant, v realizační fázi 

sledování a kontrolu skutečně dosahovaných hodnot, jejich srovnání s investičními plány. 

Investice znamenají dlouhodobé projekty, které ovlivňují finanční situaci podniku na mnoho 

let dopředu. V investicích je dlouhodobě vložen značný objem kapitálu. Z těchto důvodů je 

kontrola investic pro další vývoj podniku velmi důležitá. 
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Předmětem kontroly investičních projektů v realizační fázi jsou především [2]: 

• Náklady: předmětem kontroly nákladů je dodržování objemu a struktury nákladů 

investičního rozpočtu. 

• Termíny: kontrolou termínů investičních projektů je zajištění časového plánu 

investičních akcí a vyloučení negativních dopadů, které vyplývají z časového zpoždění 

realizace investic. 

• Kontrola plánovaných předpokladů: účelem kontroly je prověření změn plánovaných 

předpokladů a navrhnout adekvátní opravné opatření. Kontrolují se především jen  

ty faktory, které jsou klíčové pro investiční akce (změny cen, podnikové koncepce 

apod.). 

Controlling investic je ve fázi přípravy, kdy se vyhodnocují investiční varianty, předmětem 

oblasti finančního controllingu (zajištění finančních zdrojů). Fáze realizace a zejména další 

controllingové aktivity po dokončení investice (kontrola a vyhodnocení skutečně 

dosahovaných hodnot s očekávanými) je předmětem oblasti nákladového controllingu. [2] 

 

4.7  Další oblasti controllingu 

Controlling může zasahovat do všech řídících oblastí společnosti. V této souvislosti hovoříme 

o controllingu nákupu, prodeje, výroby, o rentabilitním a personálním controllingu. 

Oblastí nákupních cen se zabývá controlling nákupu, který sleduje a vyhodnocuje vývoj 

těchto cen. Prodejní ceny pak řeší controlling prodeje a odpověď na otázku, jaké jsou 

skutečné rentability jednotlivých výkonů, řeší rentabilitní controlling. Jeho cílem je, mimo 

jiné, zjistit všechny relevantní náklady, které byly vynaloženy na dosažený výnos (příjem)  

u daného výkonu. Využíváním vlastních kapacit se zabývá controlling výrobní (ve výrobních 

společnostech). [25] 
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5 Informace pro řízení podniku - reporting 

Reporting je jedna z podstatných součástí controllingového procesu. Představuje komplexní 

systém vnitropodnikových výkazů a zpráv, které syntetizují informace pro řízení podniku jako 

celku i jeho základních organizačních jednotek. Cílem reportingu je poskytnout všem 

úrovním managementu podniku informace, které jsou důležité z hlediska rozhodování. 

Odpovědnost za reporting má controllingové oddělení, jehož náplní práce v oblasti reportingu 

je příprava, zpracování a zhuštění dat a jejich předání konkrétním adresátům. Reporting 

zajišťuje aktuální externí i interní informace, které jsou obsahem vypracované zprávy  

– reportu. Obsah reportu a forma informací bývá dána podnikovými směrnicemi  

či metodickými pokyny. Zdrojem údajů pro tvorbu reportů bývá ve většině podniků 

účetnictví. [13] 

Obsah, forma a četnost vyhotovování výkazů a zpráv závisí na potřebách konkrétního 

podniku. Reporty se dělí [19]: 

• standardní  

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

stanovenou strukturu, např. informace o skutečných hodnotách, o odchylkách, o analýze 

odchylek, výpočty očekávaných hodnot ke konci období atd. Obvyklé je měsíční, 

čtvrtletní a roční (souhrnné) podávání zpráv.   

Standardní periodické reporty o hospodaření (hospodářskou periodou je rok) tvoří 

obvykle podstatnou část podnikového zpravodajství a souvisí se zákonnou povinností 

akciových společností zveřejňovat výsledky svého hospodaření formou auditovaných 

finančních výkazů.  

Pro operativní řízení se sestavují měsíční a čtvrtletní reportingy. Sledují nejvýznamnější 

položky nákladů (jednicových), výnosů, oběžných aktiv (pohledávek, zásob) a závazků.  

 

• mimořádné  

Jedná se o zprávy vyhotovované na požádání. Může jít o obsahově zcela mimořádné 

zprávy a analýzy, jako je např. analýza rizika, analýzy sortimentních skupin atp., které 

nejsou běžně vyhotovovány. 
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6 Controlling ve společnosti Dalkia Česká republika, a. s. 

6.1 Charakteristika společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 

Dalkia Česká republika, a. s. je členem skupiny Dalkia v České republice, která patří mezi 

nejvýznamnější energetické skupiny v zemi. Na českém trhu působí od roku 1991.  

Je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města, např. Ostravu, Olomouc,  

Frýdek – Místek, Prahu, Havířov, Karvinou, Krnov, Nový Jičín či Přerov. Rovněž se řadí 

mezi přední dodavatele na českém trhu s elektrickou energií. Mimo to je Dalkia Česká 

republika, a.s. jedním z největších poskytovatelů podpůrných služeb pro českou přenosovou 

soustavu a pomáhá tak zajišťovat rovnováhu mezi spotřebou a výrobou v ČR. Dalkia Česká 

republika, a.s. dále rozšiřuje své činnosti o dodávky chladu, umožňující klimatizovat objekty 

zákazníků. 

Jedním ze závazků Dalkia Česká republika, a.s. je ochrana životního prostředí a přírodních 

zdrojů. V této oblasti je společnost držitelem enviromentálního certifikátu ISO 14001 a Divize 

Praha byla certifikována podle normy ISO 9001. Další rozšiřování oblasti ochrany životního 

prostředí je jedním z cílů společnosti do budoucnosti. 

Mezi klienty Dalkia Česká republika, a.s. patří města a jejich obyvatelé, průmyslové podniky, 

zdravotnická a školská zařízení, veřejné organizace a klienti z terciárního sektoru – hotely, 

obchodní a administrativní centra atd. 

Do skupiny Dalkia v České republice patří další společnosti, ve kterých má Dalkia Česká 

republika majetkové podíly s rozhodujícím vlivem. Jedná se o společnosti Dalkia Kolín, a.s. 

(podíl ve výši 100%), Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. (podíl ve výši 100%), Olterm& TD 

Olomouc, a.s. (podíl ve výši 66%), AmpluServis, a.s. (podíl ve výši 100%), Dalkia Industry 

CZ, a.s. (podíl ve výši 100%), Czech-Karbon s.r.o. Spoluvlastníky skupiny Dalkia je světová 

jednička v oblasti služeb pro životní prostředí – skupina Veolia Environnement a společnost 

EDF. [22] 

Skupina Dalkia v České republice zaměstnává přibližně 2500 zaměstnanců.  
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6.2  Základní údaje o společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 

Akciová společnost Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 3123/152 byla 

založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze jako 

jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 24. 4. 1992 pod obchodní 

firmou Moravskoslezské teplárny a.s. Ke dni 7. 2. 2002 se mění obchodní firma společnosti 

na Dalkia Morava, a.s. a ke dni 1. 1. 2004 se změnila na současnou obchodní firmu.  

Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti výroba a rozvod tepla, 

výroba a distribuce elektřiny. 

Osobou podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti k 31. 12. 2010  

je společnost Société de Participations et d´Investissements Diversifiés 2 (SPID 2), která je 

držitelem 88,06 % akcií společnosti. Jednáním ve shodě jsou SPID 2 a Dalkia International 

majoritním vlastníkem účastí ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. SPID 2 je 100 % 

dceřinou společností Dalkia International, která je členem nadnárodní skupiny Veolia 

Environnement. Dalkia International je obchodní společnost založená podle francouzského 

práva se sídlem v Saint-Andre a hlavní činností jsou účasti a podílnictví, nákupy, přebírání, 

fúze společností všech právních forem, jejichž sídlo je mimo území Francie. [22] 

 

6.3 Popis organizační struktury Dalkia Česká republika, a.s. 

Ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. je zpracovaný „Organizační řád“, ve kterém jsou 

kromě organizační struktury definovány pravomoci a odpovědnosti jednotlivých úseků, čímž 

se organizace zrychluje a zefektivňuje. 

Ve společnosti existují 3 regiony a 1 divize, které jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli 

společnosti. Obrázek č. 6 znázorňuje základní organizační strukturu společnosti. 
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Obrázek č. 6 Základní organizační struktura společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 

Zdroj: Organizační řád Dalkia Česká republika, a.s. 

 

Rozdělení jednotlivých úseků, divizí a regionů spadajících do přímé kompetence generálního 

ředitele dle organizačního řádu v organizační struktuře společnosti Dalkia Česká  

republika, a.s. je značeno číselnými kódy.  

 

Popis poslání jednotlivých úseků, divize a regionů společnosti 

1000 – úsek generálního ředitele 

Generální ředitel je místopředsedou představenstva společnosti. Definuje strategii společnosti, 

usměrňuje a koordinuje procesy uvnitř společnosti, zajišťuje komunikaci s vnějším prostředím 

tak, aby se společnost vyvíjela v souladu se svou strategií. [23] 
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2000 – útvar finančního a administrativního ředitele 

Ředitel útvaru je členem představenstva společnosti. Provádí finanční a účetní řízení 

společnosti. Zajišťuje vnitřní kontrolu řízení, vykonává audity na žádost generálního ředitele. 

Řídí informační systémy a spravuje majetek firmy. [23] 

3000 – útvar obchodního ředitele 

Ředitel útvaru je členem představenstva. Navrhuje obchodní politiku společnosti a strategii 

uplatňování obchodní politiky v oblasti prodeje elektřiny a prodeje tepla a služeb v souladu 

s určenými cíli a strategií. Koordinuje uplatňování obchodní politiky v souladu s úsekem 

výrobního ředitele. Uplatňuje realizaci a rozvoj obchodních činností v oblasti prodeje 

elektřiny. Dále řídí a zajišťuje obchodní úkoly v oblasti prodeje tepla a služeb. [23] 

4000 – útvar výrobního ředitele 

Ředitel útvaru je členem představenstva. Dohlíží nad řádným hospodařením a optimálním 

využíváním výrobních zařízení společnosti. Dbá na řádný technický stav výrobního zařízení  

a jeho udržování. Zabezpečuje v souvislosti se stávající výrobní technologií oblast ekologie, 

problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících v rámci společnosti, řízení jakosti  

a požární ochranu. Je garantem za pořizování, evidenci a řádné využívání hmotného  

a nehmotného majetku společnosti. Provádí přípravu a zabezpečuje realizaci schválených 

investic. Zajišťuje smluvní dodavatelské vztahy a provádí nákup paliv. [23] 

5000 – útvar ředitele pro lidské zdroje 

Zabezpečuje kvalifikované zaměstnance pro potřeby společnosti, jejich rozvoj a motivaci tak, 

aby mohli naplňovat poslání společnosti jak v současnosti, tak i v budoucnu. Zajišťuje 

zaměstnanecké záležitosti dle obecně platných předpisů, tvorbu a naplňování sociální politiky, 

odměňování zaměstnanců společnosti a styk s odborovými organizacemi včetně přípravy  

a projednávání kolektivní smlouvy. [23] 

6000 – útvar ředitele pro právní vztahy 

Dohlíží na to, aby činnosti společnosti byly vykonávány v souladu s platným právním řádem. 

Zajišťuje právní ochranu zájmů společnosti, podporu výkonu činnosti orgánů společnosti  
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a vztah na akcionáře společnosti. Dále zajišťuje a koordinuje výkon legislativně-správních 

záležitostí společnosti. [23] 

Divize a regiony  

Jsou považovány za samostatné jednotky, které mají svého ředitele. Ředitel řídí výrobní 

závody a provozní útvary, útvar obchodní, ekonomický, personální, technický, 

administrativně správní v divizi či regionu. Dále spravuje majetek, kontroluje systém řízení 

jakosti, hospodaření divize dle schváleného plánu, plní věcné úkoly a stanovené limity. 

Kontrolní činnost provádí ředitel pouze na úrovni divize. [23] 
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7 Koncepce controllingu ve společnosti Dalkia Česká republika, 
a.s. 

Předchozí kapitola měla za úkol představit společnost Dalkia Česká republika, a.s.  

a v následujících podkapitolách se již budu zabývat postavením a funkcí controllingu  

ve společnosti.  

 

7.1 Postavení controllingu ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 

Ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. vykonává funkci controllingu samostatné 

controllingové oddělení pod názvem „útvar plánu a rozpočtu“ (2300), které má v současné 

době 5 členů. Vedoucí útvaru plánu a rozpočtu je v organizační struktuře umístěn na druhou 

řídící úroveň, protože je podřízen finančnímu a administrativnímu řediteli (2000), který je 

zároveň členem představenstva společnosti. Pro účely této diplomové práce budu nazývat 

útvar plánu a rozpočtu controllingovým útvarem (2300). Organizační uspořádání názorně 

předvádí obrázek č. 7. 

V rámci organizačního začlenění je controllingový útvar ve štábní pozici. Plní především 

poradní funkci k zabezpečení kvalifikovaného rozhodování vedení společnosti. 

Controllingový útvar (2300) sleduje a hodnotí ekonomický vývoj společnosti, vypracovává 

vzájemně odsouhlasené plány i s jednotlivými organizačními jednotkami, tj. divize a regiony, 

zpracovává finanční rozpočty, zjišťuje odchylky v hospodářském vývoji (kladné  

i záporné) a provádí analýzu jejich příčin, upozorňuje na nepříznivé trendy, navrhuje možné 

varianty řešení, koordinuje rozvoj informačního systému.   

Ve společnosti se využívá kombinace centralizovaného a decentralizovaného controllingu,  

tj. s centrálním oddělením controllingu (tj. controllingový útvar - 2300) a decentralizovaným 

controllingem zaměřeným na jednotlivá odvětví, resp. funkce, které disciplinárně podléhají 

příslušnému odbornému vedoucímu a řediteli úseku. Jedná se o controlling výroby, prodeje, 

nákupu, projektů a personální controlling. 

 V divizích a regionech jsou decentralizovaná oddělení controllingu, která mají zpravidla více 

než jednoho controllingového zaměstnance a spadají pod ekonomického náměstka divize či 

regionu, který podléhá přímo řediteli divize či regionu. Ve srovnání s organizační strukturou 

ředitelství společnosti chybí v organizační struktuře divize či regionu finanční ředitel. 

Controlling je tedy řízen primárně z centrály společnosti. 
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Obrázek č. 7 Organizační struktura úseku finančního a administrativního ředitele 

Zdroj: Organizační řád Dalkia Česká republika, a.s. 

Mezi hlavní úkoly decentralizovaných oddělení controllingu patří plánování, výkaznictví, 

vypracování cenových kalkulací a realizace koncepcí controllingu podle zadání centrálního 

controllingu. Hlavním nástrojem jsou měsíční uzávěrky a reporty, které poskytují souhrnné 

informace. 

Popis činnosti controllingu je v následující podkapitole. 

 

 



33 
 

7.2 Funkce controllingu ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 

Posláním controllingového útvaru (2300) je vytvářet, sledovat a aktualizovat svodné finanční 

plány společnosti, koordinovat tvorbu věcných plánů v souladu se zájmy a potřebami 

společnosti. Zároveň hodnotí efekty podnikatelských aktivit a rozhodnutí, hodnotí, jak se plní 

strategické a plánované cíle a upozorňuje na pravděpodobné a reálné odchylky od žádoucího 

vývoje.  

Vedoucí controllingového útvaru (2300) odpovídá za [24]: 

1. ekonomické hodnocení strategických záměrů, 

2. zpracování a aktuálnost bilance výnosů (plánu a rozpočtu), 

3. provázanost všech částí vnitropodnikového plánu (z časového, organizačního a věcného 

pohledu), 

4. zjišťování odchylek v hospodářském vývoji (kladných i záporných) a analýzu jejich 

příčin, 

5. zpracování dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých finančních rozpočtů, 

6. rozvoj, správu, udržování, relevantnost a aktuálnost informačního systému pro vrcholové 

řízení společnosti, 

7. kompatibilitu a relevantnost zpracovávaných informací, 

8. řešení informačních úloh sloužící k činnosti vrcholového vedení společnosti a za včasnost 

a pravdivost informací předávaných vrcholovému vedení, 

9. metodickou jednotnost a provázanost číselníků používaných v informačních systémech 

společnosti, 

10. objektivní zpracování informací k provádění rozhodnutí, 

11. objektivní rozbory a analýzy faktorů úspěšnosti firmy, 

12. provádění srovnávací analýzy finančních a ekonomických veličin (zejména nákladů  

a věcných a finančních výsledků) s dalšími podniky v oboru, 

13. metodiku tvorby plánu. 

Controllingový útvar (2300) sleduje průběh důležitých veličin ovlivňujících zejména 

ekonomiku a cash flow a upozorňuje na odchylky nebo nepříznivé trendy, zpracovává 

informace k provádění rozhodnutí. Koordinuje rozvoj informačního systému pro vrcholové 

vedení, schvaluje strukturu a obsah databází, údajů a informací sloužících pro svodný 

informační systém. Sestavuje metodiku sestavy a vyhodnocování rozpočtů ředitelství  

a jednotlivých divizí. 
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Funkce decentralizovaného controllingu na ředitelství společnosti:  

• Controlling prodeje vykonává útvar obchodního reportingu na úseku obchodního ředitele. 

Odpovídá za obchodní reporting (reporting elektřiny, tepla a jeho sledování). Obchodní 

ředitel stanoví obchodní plán v oblasti prodeje, stanoví cíle jednotlivým obchodním 

oddělením divizí, schvaluje spolu s výrobním ředitelem a finančním ředitelem ceny  

za dodávky tepla, elektřiny a služeb. 

• Controlling projektů provádí vedoucí útvaru významných projektů spadající pod úsek 

výrobního ředitele. Zodpovídá za zpracování podkladových materiálů pro sestavení 

věcného a finančního plánu investic, věcné, finanční a termínové sestavování podkladů  

pro rozpočet (přírůstky, úbytky, nové zařízení), dodržování schválených rozpočtů staveb, 

vyhodnocování investičních akcí. 

• Controlling nákupu vykonává útvar nákupu spadající pod úsek výrobního ředitele. 

Definuje strategii nákupu a zásobování v rámci skupiny Dalkia Česká republika, a.s., a řídí 

cenovou strategii nákupu ve skupině Dalkia. 

• Controlling výroby provádí útvar řízení výroby spadající pod výrobního ředitele. 

Zodpovídá za reporting výroby a ostatní výkaznictví o výrobě (včetně reportingu emisních 

povolenek CO2), pravidelně analyzuje reportingy divizí. 

• Personální controlling se provádí na úseku ředitele pro lidské zdroje. Hlavním úkolem je 

zejména řízení a plánování personálních nákladů, čerpání osobních nákladů, analýza  

a sledování individuálního hodnocení zaměstnanců, sledování vytíženosti zaměstnanců, 

náklady na zaměstnance v %, řízení dodatečných personálních nákladů a provádění 

mzdových auditů v rámci skupiny.  
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8  Plánování ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 

Podnikové plánování je nástrojem pro dlouhodobé, střednědobé a operativní stanovení cílů 

společnosti a jejich divizí a regionů. Je to proces postupně navazujících činností, jak  

po organizačních, tak po odborných úrovních. 

Ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se každý rok zpracovává operativní a strategický 

finanční plán. Operativní finanční plán se sestavuje v měsíčních hodnotách pro příslušný rok 

 a v ročních hodnotách pro následující rok. Sestavení plánu probíhá v červnu předcházejícího 

roku spolu s aktualizací stávajícího plánu na aktuální rok. Veškeré plánování vychází  

ze základních cílů a zásad společnosti. Mezi ně patří zejména zvýšení podílu na trhu v oblasti 

prodeje tepla a elektrické energie, vytvoření nových technologických zařízení, snižování 

nákladů nebo udržení stávajících nákladů na jednotku.  

Střednědobé plány a dlouhodobé plány se zpracovávají u nákladů na údržbu v ročních 

hodnotách, a to u plánovaných akcí nad 0,5 mil. Kč po zakázkách (v potřebném věcném  

a identifikačním rozsahu), u plánovaných a neplánovaných akcí pod 0,5 mil. Kč pouze 

v celkových součtech. Tyto plány zajišťují výhledovou strategii společnosti. Střednědobé 

plány se zpracovávají na 6 let a dlouhodobé výhledy až na 15 let. 

Proces sestavení finančního plánu se řídí harmonogramem, který vydává controllingový útvar 

(2300) ředitelství společnosti a schvaluje generální ředitel. Termíny uvedené v harmonogramu 

jsou závazné a je nutné je dodržovat.  

Jednotlivé decentralizované controllingové útvary ředitelství společnosti, divize a regiony 

plánují samostatně a detailně podle zadání vedení společnosti. Tyto plány jednotlivých úseků, 

divizí, regionů, jsou shrnuty a navzájem sladěny controllingovým útvarem (2300). 

 Operativní a strategický finanční plán zahrnuje tyto dílčí plány: 

1) Plán nákladů a výnosů 

2) Plán prodeje tepelné energie 

3) Plán prodeje elektrické energie 

4) Plán výroby 

5) Plán peněžního toku 

6) Plán bilance aktiv a pasiv 

7) Plán oprav, udržování a likvidace majetku 
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Výstupem celého procesu je dokument, který obsahuje schválený finanční plán (operativní  

i strategický) příslušného roku v ročních číslech v členění na plán minulého roku, skutečnost 

minulého roku a plán na příslušný rok. Tento dokument je zpracován za jednotlivé úseky 

ředitelství společnosti, po divizích, regionech a souhrnně za celou společnost.  

V průběhu plnění aktuálního roku se plány aktualizují dle aktuálních informací a nových 

strategických záměrů. Tato aktualizace se řídí stejnými pravidly jako tvorba původního plánu 

a zpravidla probíhá v lednu, červnu a listopadu. Na obrázku č. 8 je znázorněn proces  

při sestavování finančního plánu. 

Výsledkem plánovací činnosti je tedy závazný finanční operativní a strategický plán, který je 

zdokumentován a zafixován ve formě rozpočtů (budgetů). 

 

Obrázek č. 8 Schéma procesu při sestavení finančního plánu 

Zdroj: Sestavení finančního plánu 
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Operativní roční finanční plán tvoří rozpočet, který je obyčejně zpracován do měsíčních 

plánů. Důležitý je plán peněžních toků, který zobrazuje výsledek plánu výroby, prodeje 

elektřiny, nákladů a výnosů, pořízení, udržování a likvidace majetku. Je neoddělitelnou 

součástí krátkodobého finančního plánování a je nástrojem k zajištění finančního vývoje 

příjmů a výdajů (likvidity). V operativním rozpočtování plní controllingový útvar (2300) 

především koordinační úlohu. Požadavky z jednotlivých divizí a regionů společnosti  

se sumarizují a informace se sjednocují do výsledného rozpočtu za celý rok. Na základě 

rozpočtu se sestavují plánované kalkulace (předběžné). 

 

8.1 Plán nákladů a výnosů 

Plán nákladů a výnosů se sestavuje na úrovni účtových tříd 5 a 6, tedy prvotních (externích) 

nákladů a výnosů. Sestavu plánu nákladů a výnosů na divizích, regionech provádějí 

decentralizované controllingové útvary ve spolupráci s jednotlivými odbornými úseky každé 

divize (úsek výroby, prodeje, technický, personální), v některých položkách jsou náklady  

a výnosy určeny útvary ředitelství společnosti (útvar řízení výroby a prodeje, úsek ředitele  

pro lidské zdroje, finančního a administrativního ředitele). Návrh sumarizovaného plánu 

nákladů a výnosů za divize, regiony schvaluje ředitel divize, regionu. 

Celkovou optimalizaci a začlenění plánu nákladů a výnosů jednotlivých divizí, regionů  

do celkového finančního plánu provádí controllingový útvar (2300) ředitelství společnosti  

a schvaluje finanční a administrativní ředitel po projednání s generálním ředitelem. 

Pro zajištění metodického souladu mezi plánem a skutečností je nutné při plánování používat 

platnou účtovou osnovu, postupy účtování a dodržovat stejné členění činností, nákladů, 

výnosů a hospodářského výsledku.  

Náklady a výnosy se rozdělují na [24]: 

• Prvotní (externí) – vznikají ze vztahů k externím subjektům (dodavatelé, odběratelé, 

banky, obyvatelstvo), 

• Druhotné (vnitropodnikové) – vznikají z vnitropodnikových vztahů (vnitrodivizní, 

mezidivizní). 
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V následujícím podrobnějším popisu tvorby plánu uvádím, které položky nákladů a výnosů si 

divize, regiony plánují ve své kompetenci, a které plánují a určují jiné útvary společnosti: 

 Spotřebované nákupy  

Spotřebu paliva, energie, prodané zboží plánují divize na základě plánu výroby 

dodaných útvarem řízení výroby a prodeje ředitelství společnosti. 

Spotřeba materiálu (např. kancelářské potřeby, knihy), náhradních dílů, drobného 

hmotného majetku, potravin a nápojů (dle norem), pohonných hmot (podle počtu 

vozidel), ostatního materiálu, cestovné, ostatní služby (výkony spojů, nájemné, 

přepravné atd.) si plánují divize samostatně. 

Opravy a udržování si plánují divize dle plánu oprav. 

Ostatní služby jako např. nákup SW, finanční leasing, reklama si divize uplatňují 

požadavky v příslušných útvarech ředitelství společnosti, které divizím potvrdí 

zařazení do plánu. 

Technický rozvoj, školení a vzdělávání řízené ředitelstvím společnosti plánují  

pro divize příslušné útvary ředitelství společnosti. 

 Osobní náklady si plánují divize na základě mzdových předpisů společnosti, sociální 

náklady si plánují divize na základě kolektivní smlouvy. 

 Daně a poplatky plánují pro divize příslušný útvar finančního a administrativního 

ředitele společnosti.  

 Jiné provozní náklady jako např. zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku si divize plánují na základě plánu likvidace majetku, dary  

a příspěvky právnickým osobám si divize uplatňují požadavky v příslušných útvarech 

ředitelství společnosti, které divizím potvrdí zařazení do plánu, pojištění plánují  

pro divize příslušné útvary ředitelství společnosti. 

 Odpisy, rezervy, opravné položky plánuje pro divize ředitelství společnosti. 

 Finanční náklady, rezervy na finanční náklady si plánuje ředitelství společnosti. 

 Mimořádné náklady se neplánují. 
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 Tržby za vlastní výkony a zboží  

Tržby za teplo, elektřinu a prodané zboží – teplo si plánují divize na základě 

prodaného množství dle plánu odbytu a plánované ceny, kterou plánuje útvar řízení 

výroby a prodeje ředitelství společnosti. 

Ostatní tržby si plánují divize. 

 Změna stavu, aktivace – např. tržby z prodeje majetku, materiálu, ostatní provozní 

výnosy si plánují divize. 

 Finanční výnosy plánuje controllingový útvar (2300) ředitelství společnosti. 

 Mimořádné výnosy se neplánují. 

 

8.2  Plán prodeje energií 

Plán prodeje tepelné energie a elektrické energie vyjadřuje věcnou, termínovou a výnosovou 

stránku prodeje tepla a elektřiny. 

Za věcnou stránku plánu odpovídají divize, regiony, za cenovou stránku odpovídá úsek 

výrobního ředitele ředitelství společnosti. 

Při plánování se vychází z měrných jednotek, poměrů a hypotéz za odběrná místa a opraví se 

o nové obchodní případy. 

Plán prodeje elektrické energie je zaslán k posouzení útvaru obchodu s energiemi ředitelství 

společnosti. Tento útvar také stanovuje ceny elektrické energie a podpůrných služeb a rozešle 

je na divize. Plán prodeje elektrické energie včetně tržeb je zpracován na divizi 

decentralizovaným controllingovým útvarem. 

 

8.3  Plán výroby 

Plán výroby odráží nákladovou a výkonovou stránku produkce tepla a elektřiny a je 

zpracován decentralizovaným controllingovým útvarem divize ve spolupráci s úsekem výroby 

na divizi, regionu. Očekávané požadavky zákazníků na dodávky tepla jsou promítnuty v plánu 

prodeje tepelné energie předaném útvarem obchodu ředitelství společnosti. Na základě těchto 

informací vzniká plán dodávek tepla ze zdrojů, plán výroby, spotřeby a prodeje elektřiny  

a plán prodeje podpůrných služeb. Tyto plány jsou dále ovlivněny cenami paliv, elektřiny  
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a cenami podpůrných služeb. Ceny jsou výsledkem jednání útvarů ředitelství společnosti  

a pracovníků divizí s dodavateli a odběrateli. 

Nezbytnou součástí plánu výroby je stanovení spotřeby paliva v teplárenských kotlích. Plán 

spotřeby paliva je v plánu výroby uváděn v technických jednotkách a také ve finančním 

vyjádření, které je převzato do plánu nákladů a výnosů. 

Za věcnou stránku plánu výroby odpovídá decentralizovaný controllingový útvar divize, 

regionu, za cenovou stránku odpovídá úsek výrobního ředitele ředitelství společnosti.  

 

8.4  Plán peněžního toku 

Plán peněžního toku slouží pro plánovité zajišťování likvidity a finanční stability společnosti. 

Tento plán zachycuje pohyb peněžních prostředků na bankovních účtech a změnu čisté 

finanční zadluženosti za určité období. Pomocí peněžního toku se analyzují příčiny změny 

čisté finanční zadluženosti mezi dvěma obdobími vlivem změn v provozním a neprovozním 

toku společnosti. 

V navrženém plánu jsou promítnuty cenové vlivy, vlivy inflace, aktualizované platební 

podmínky obchodních smluv a úvěrové podmínky s výhledem do konce roku. Dále je upraven 

o věcná a finanční kvantifikace metodických a mimořádných vlivů, které ovlivní plán. Plán 

vyhotovuje controllingový útvar (2300) ve spolupráci s útvarem účetnictví a financování. 

Plán obsahuje tyto hlavní položky: 

 Plán čisté finanční zadluženosti -  krátkodobé půjčky a bankovní depozita 

- krátkodobé finanční pohledávky 

- finanční investice do cenných papírů 

- peníze a účty v bankách 

- krátkodobé finanční závazky (úvěry) 

- dlouhodobé pohledávky 

- dluhopisy 

- dlouhodobé závazky (úvěry) 

 

 Plán změny zadluženosti - Provozní toky                              

- platby od odběratelů 

 - ostatní příjmy 
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 - platby dodavatelům 

 - osobní výdaje 

 - daně a poplatky 

 - ostatní výdaje 

 - daň z příjmů 

Neprovozní toky  

 - nákup a prodej finančních investic 

 - výdaje na investice 

 - prodej investic 

 - vyplacené a přijaté dividendy 

 

8.5 Plán bilance aktiv a pasiv 

Plánovanou bilanci aktiv a pasiv sestavuje controllingový útvar (2300) ředitelství společnosti. 

Bilance společnosti poskytuje pohled na majetek společnosti a jeho strukturu. Její základní 

funkcí je poskytnout k určitému datu přehled o majetku společnosti (aktivech), jeho struktuře 

a kapitálovém krytí majetku (pasivech a vlastním kapitálu). 

Podkladem pro sestavení bilance jsou: 

- Plán tvorby zisku a jeho rozdělení 

- Plán potřeb a zdrojů financování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

- Plán přírůstků (zařazování do účetní evidence) a úbytků (likvidace) dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku 

- Plán peněžního toku 

- Plán oběžného majetku a běžných pasiv 

 

Krytí oběžného majetku je částečně zajišťována převážně zdroji krátkodobého charakteru 

(krátkodobé závazky, krátkodobé úvěry) a část je však dlouhodobě vázána v obratu 

společnosti, určitá jeho výše se neustále obnovuje a tato část vyvolává potřebu dlouhodobých 

zdrojů financování. 

Bilance navazuje na zůstatky stavových aktivních a pasivních účtů v účetnictví společnosti.  
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8.6. Plán pořízení, udržování a likvidace majetku 

Plán pořízení, udržování a likvidace majetku zahrnuje tyto dílčí plány: 

• Plán oprav a udržování 

• Tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku 

• Plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

• Plán likvidace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

 

Plán oprav a udržování odráží reprodukci majetku i jeho technické zhodnocení hrazené 

z provozních prostředků. Údržba je sledována podle jednotlivých akcí – zakázek.  

Pro zpracování plánu údržby do plánu nákladů a výnosů jsou důležitá doba trvání a rozdělení 

nákladů podle jednotlivých účtů. 

Střednědobé plány a dlouhodobé výhledy nákladů údržby slouží jako podklad 

decentralizovaného controllingového útvaru divize, regionu ke stanovení tvorby rezervy  

na opravy. 

Zpracování plánu údržby pro potřeby zahrnutí nákladů údržby do finančního plánu nákladů  

a výnosů divize řídí decentralizovaný controllingový útvar divize, regionu (termíny 

zpracování, limity nákladů, forma zpracování). Předkládá plán nákladů a výnosů včetně 

údržby a jejího dopadu na hospodářský výsledek k projednávání řediteli divize. 

Tvorba a čerpání rezervy na opravy hmotného majetku 

Divize, regiony plánují tvorbu a čerpání rezervy na opravy pouze pro účely daňové evidence. 

Z plánů a dlouhodobých výhledů se zpracovává přehled akcí pro tvorbu a čerpání rezervy. 

Ředitel divize rozhoduje o tvorbě a čerpání těchto rezerv. 

K doložení oprávněnosti účtování rezerv je v decentralizovanému controllingovému útvaru 

divize, regionu doložen příslušný dlouhodobý plán. 

Plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyjadřuje věcnou, termínovou  

a finanční stránku s vlivem na skutečný tok peněz. 
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Za věcnou i cenovou stránku plánu odpovídá divize, region, za věcnou i cenovou stránku 

plánu ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odpovídá controllingový 

útvar (2300) ředitelství společnosti. 

Plán likvidace  

Plán likvidace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyjadřuje věcnou, termínovou 

a finanční stránku likvidace majetku. Za věcnou i finanční stránku plánu likvidace 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odpovídá decentralizovaný controllingový 

útvar divize, regionu. 
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9 Informační systém 

Informační systém ve společnosti je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací o činnosti  

a stavu firmy.  

Základním controllingovým SW, do kterého se vkládají data ze všech oblastí, je manažerský 

informační systém MIS ALEA. Jde o systém, který umožňuje dle specifikace plánovat  

a analyzovat různé ukazatele týkající se obratu, prodaného množství, cen, nákladů a tržeb, 

počty odběratelů, rozpočítávání nákladů dle středisek, strukturu pohledávek a závazků či 

majetku a investic. Import a export dat je snadno proveditelné prostřednictvím převodních 

standardních programů. Systém umožňuje definování rozhodovacích tabulek pro ekonomický 

řídící proces – controlling. 

Do výše uvedeného manažerského informačního systém vstupují data z jednotlivých SW 

z různých oblastí: 

- pro vedení účetnictví je to eBS, 

- pro výpočet mezd a vedení personálních údajů ODYSEA, 

- pro sledování docházky Anet (data se exportují pro výpočet mezd do Odysei), 

- pro fakturaci tepla eFATEP,  

- pro sledování technických hodnot EMBER (podpora eFATEP), 

- pro plánování a sledování údržby na sítích Mona, 

- pro plánování a sledování údržby výrobních zařízení MAXIMO, 

- pro evidenci pozemků (nehmotný majetek) je to GIS eCare,  

- pro sledování a získávání dat z odběrných míst ROD, 

- výrobní informační systém VIS – eSada. 

 

Dalším informačním systémem, který společnost využívá pro komunikaci a přenos dat,  

je systém Lotus Notes. Jedná se o komunikační a databázový program umožňující sdílet 

informace a koordinovat součinnost osob i celých týmů. Umožňuje posílání emailů uvnitř  

i mimo společnost, sdílení dokumentů, týmovou spolupráci, rychlé vyhledávání informací, 

zabezpečení dat, schvalování, připomínkování, delegování informací, atd. 
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10 Reporty 

Reporting neboli systém výkazů se využívá k vyhodnocování vývoje společnosti.  

Controllingový útvar (2300) je přímo odpovědný za zpracování reportů. Reporty jsou 

zpracovávány pro dvě úrovně řízení a to pro ředitele jednotlivých divizí, regionů a pro vedení 

společnosti. Reporty jsou zpracovávány pravidelně každý měsíc.  

Report nazvaný „resultat budget“ je souhrnem výsledků všech divizí, regionů a ředitelství 

společnosti. Celý report je souhrnem čísel v tabulce a poskytuje přehled: 

 skutečnosti za aktuální měsíc a skutečnosti od počátku roku, 

 skutečnosti za stejné období minulého roku,  

 plán za aktuální období, odchylky mezi skutečností a plánem v tis. Kč, index 

odchylky, 

 plán minulého roku, aktuálního roku, odhad očekávané skutečnosti celého roku, 

odchylky mezi skutečností a plánem v tis. Kč, index. 

 

Struktura reportu „ resultat budget“ dále obsahuje výsledky hospodaření v tis. Kč v členění: 

 tržby za prodej tepla, elektrické energie a další druhy tržeb,  

 náklady na palivo, nákup tepla, nákup elektřiny, popeloviny, vodu, osobní náklady, 

odpisy a ostatní náklady, 

 výnosy z běžných činností, 

 celková hrubá marže, 

 provozní HV, 

 finanční HV, 

 HV před zdanění, 

 daň z příjmů, 

 HV za účetní období, 

 úspora emisních povolenek.  

 

Další skupina reportů jsou sestavy hospodaření jednotlivých divizí, regionů, ředitelství 

společnosti a jsou využívány pro každodenní operativní rozhodování a řízení. Jedná se o tyto 

reporty: 
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• Opravy a udržování vyjádřený v tis. Kč členěný měsíčně na budget, skutečnost a index 

odchylky. Zahrnuje náklady celkem, běžná údržbu, běžné opravy, generální opravy, 

rozšířené generální opravy, ostatní náklady, revize, cejchování měřičů tepla. 

• Výroby rozdělený do 3 částí: 1) výroba tepla (vyjádřený v GJ) – obsahuje spotřebu 

paliva, teplo vyrobené, vlastní spotřebu a ztráty tepla 2) výroba elektřiny (vyjádřený 

v MWh) – obsahuje svorkovou výrobu elektřiny, protitlakovou, kondenzační výrobu, 

malé vodní elektrárny, vlastní spotřebu elektřiny a 3) účinnost (v %) – obsahuje 

účinnost kotlů a kotelny, výroby elektřiny, protitlaké výroby elektřiny atd. 

• Osobní náklady – vyjádřený v Kč, členěný na budget, skutečnost a index odchylky. 

Zahrnuje celkové osobní náklady, mzdové náklady, dohadné položky, odměny členům 

orgánů společnosti, sociální a zdravotní pojištění, sociální náklady. Další část je 

rozdělena na provoz, obchod a režii. 

• Distribuce tepla – vyjádřená v GJ a je rozdělená na primární síť a sekundární síť. 

Zahrnuje přímé dodávky, nákup tepla, ztráty a vlastní spotřebu v primární síti, teplo 

prodané z primární a sekundární sítě, dodávku chladu, dále byty, sektor, průmysl, atd. 

• Náklady a výnosy OST  vyjádřený v Kč a členěný měsíčně na budget, skutečnost, 

index odchylky. Výkaz obsahuje tržby ostatní celkem, tržby za výrobky, nájemné, 

služby a náklady ostatní celkem – např. spotřeba materiálu a energie, služby HV 

prodeje DHM a NHM, HV z prodeje materiálu, ostatní pokuty a penále, odpis 

pohledávek, náhrady škod, pojištění, aktivace, atd. 

• Náklady a výnosy vyjádřený v Kč a členěný na budget, skutečnost a index. Zahrnuje 

zejména spotřebu materiálu, nakupované energie, zákonné kontroly, diagnostika, 

subdodavatelé, tržby za výrobky, služby – provoz rozvoden, služby – ostatní. 

• Režijní náklady – správa obsahuje náklady za spotřebu materiálu, energie, cestovné, 

náklady na reprezentaci, daně a poplatky, dary, pokuty, atd. 

 

Hospodářské výsledky jednotlivých divizí, regionů jsou dále kumulovány do souhrnného 

reportu „resultat budget“.  
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Kriteriem pro hodnocení je plán příslušné divize a regionu. Největší pozornost je věnována 

položkám s největšími odchylkami oproti plánu a je hlouběji analyzována. Odchylky se řeší 

dle významnosti divize a typu nákladu, výnosu, příp. i druh reportu, ve výši od 10 tis. Kč. 

Nejdříve si decentralizovaný controllingový útvar divize, regionu projednává výsledky  

na svých divizích, regionech se svým vedením a potom se to agreguje na ředitelství 

společnosti. Hodnotí se vždy jak plnění úkolů daného měsíce, tak i splnění úkolů celého 

období od počátku roku. 

Reporty jsou měsíčně zasílány vedení společnosti, která je takto informována o výsledcích 

hospodaření. Vedení společnosti hodnotí plnění úkolů za dané období a stanovuje opatření. 
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11 Vyhodnocení systému controllingu ve společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. 

11.1 Vyhodnocení koncepce controllingu ve společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. 

V kapitole 7 jsem popsala koncepci controllingového systému ve společnosti. V této oblasti 

kladně hodnotím pozici controllingové útvaru v organizační struktuře. Vzhledem k velikosti 

společnosti je ideální jeho umístění na druhou řídící úroveň spadající pod finančního  

a administrativního ředitele, který je zároveň členem představenstva společnosti. Znamená to, 

že postavení controllingu zaručuje i přístup k vedení společnosti.  

Pokud by však společnost zařadila funkci vedoucího controllera na nejvyšší hierarchickou 

úroveň jako člena představenstva, který by se podílel na spolurozhodování, a pak by v rámci 

controllingových úloh posuzoval a prověřoval své vlastní rozhodnutí, domnívám se, že by 

nebyla zajištěna objektivnost a nezávislost. Jako další protiargument bych uvedla, že 

controller na nejvyšší řídící úrovni nebude schopen rozsahem svých úloh dokonale 

koordinovat provozní požadavky a zaručit odbornost ve všech oblastech. 

Jelikož se jedná o velkou společnost, kde oblasti controllingového systému nemůže realizovat 

jediný centrální útvar, byla problematika vyřešena decentralizací controllingových pracovišť 

do útvarů výroby, prodeje, nákupu, projektů a útvaru personálního. Příslušné útvary jsou tak 

po výkonové stránce podřízeni řediteli úseku a po odborné linii centrálnímu controllingu.Tím 

je zajištěna jednotnost controllingového systému a přístup k informacím příslušných útvarů. 

 

Mezi decentralizovaná pracoviště patří divize a regiony. Divizoví a regionální pracovníci 

controllingu spadající pod vedoucího ekonomického úseku divize či regionu plní požadavky  

a příkazy nadřazeného centrálního útvaru controllingu na ředitelství společnosti, ale zároveň 

plní požadavky ředitelů příslušné divize po výkonové stránce. V praxi to znamená, že 

decentralizovaní pracovníci controllingu poskytují centrálnímu controllingu veškeré 

informace a data. 

Rozsah úloh controllingového útvaru (2300) je dána požadavky společnosti. Controllingový 

útvar sleduje a hodnotí ekonomický vývoj společnosti, vypracovává vzájemně odsouhlasené 

plány i s jednotlivými organizačními jednotkami, tj. divize a regiony, zpracovává finanční 

rozpočty, zjišťuje odchylky v hospodářském vývoji a provádí analýzu jejich příčin, 
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upozorňuje na nepříznivé trendy, navrhuje možné varianty řešení, koordinuje rozvoj 

informačního systému.  Jeho úlohy jsou jasně vymezené v podkapitole 7.2. 

Dle mého názoru je organizace controllingu ve společnosti dobře zvládnutá a rozdělení 

decentralizovaných funkcí zajišťuje plynulý provozní proces ve společnosti. Propojením 

útvarů výroby, prodeje, nákupu, projektů a personálního zaručuje odbornost ve všech 

oblastech. Mohu konstatovat, že postavení a rozdělení funkcí controllingu ve společnosti 

Dalkia Česká republika, a.s. je až na nepodstatné rozdíly shodná s odbornou literaturou  

a teoretickou částí práce.  

 

11.2  Vyhodnocení reportů 

V rámci zkoumání plnění úkolů controllingového útvaru (2300) jsem narazila na absenci 

manažerského nástroje v systému řízení. Na základě provedené analýzy v oblasti plánování  

a reportu výsledků vedení společnosti a po konzultacích s controllingovým útvarem jsem 

definovala problém ve vyhodnocení odchylek u dvou stanovených plánů, které slouží k řízení 

společnosti. Jedná se o tyto dva plány: 

1) Vyhodnocení plánu peněžních toků 

Bilanční rovnováha mezi příjmy a výdaji je ve společnosti zajišťována pomocí 

finančního plánu peněžních toků, ve kterém jsou stanoveny měsíční hodnoty běžného 

roku a roční hodnota pro následující rok. Vzhledem k tomu, že plán peněžních toků je 

jedním ze základních nástrojů zajištění finanční rovnováhy ve společnosti, zjistila 

jsem, že controllingový útvar (2300) pouze sleduje a sestavuje výkaz peněžních toků 

dle potřeby k určitému datu z důvodu likvidity, ale neeviduje výkaz - report, který by 

vyhodnotil odchylky skutečnosti od těchto plánovaných hodnot a tím analyzoval 

příčiny změny příjmů a výdajů za určité období. Z mého hlediska takto sestavený plán 

pozbývá významu, pokud neexistuje zpětná vazba v podobě controllingu a následných 

opatření.  

2) Vyhodnocení plánu bilance aktiv a pasiv 

V předložených reportingových výkazech jsem dále zjistila, že nejsou kompletní 

informace týkající se přehledu majetku (aktiva), jeho struktuře a kapitálovém krytí 

majetku (pasiva).  Neexistuje tím provázanost úplných informací o odchylkách se 

stanoveným plánem bilance aktiv a pasiv, což se z krátkodobého finančního plánování 
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nemusí jevit problémovým, ale z hlediska dlouhodobých finančních rozhodnutí, jako 

je kapitálový rozpočet a volba kapitálové struktury, které společnost zavazují 

k určitému směru činnosti po několik let, jsou takto tvořené reporty nedostačující. 

Opět konstatuji, že plánování bilance aktiv a pasiv je bezvýznamné, pokud není 

vyhodnocen vývoj odchylek od plánu jednotlivých položek aktiv (např. DHM, zásoby, 

pohledávky, finanční majetek) a pasiv (např. základní kapitál, výsledek hospodaření, 

závazky, úvěry, rezervy, atd.). 

 

11.3  Zhodnocení informačního systému 

Společnost Dalkia Česká republika, a.s. ve své současné ekonomické situaci preferuje 

stávající manažerský informační systém MIS ALEA, do kterého se převádějí data 

z jednotlivých SW z různých oblastí (viz kapitola 9 Informační systém) a vytváří tak 

podmínky pro reporting. Je to vlastně databázový systém fungující na základě sw Excell. 

Umožňuje plánovat a analyzovat různé ukazatele z oblasti výroby, prodeje, účetnictví, atd. 

Jako nevýhodu považuji, že data nejsou zajištěná centrálně a nejsou dostupná v reálném čase 

na všech řídících úrovních. Omezující mohou být i možnosti informačního systému.  
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12 Navrhované změny k zefektivnění systému controllingu            
ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 

Na základě provedené analýzy v oblasti reportingu bych navrhla následující změny, které by 

přispěly k zefektivnění systému controllingu: 

1) Vytvoření nového reportu o peněžních tocích, jehož návrh jsem vytvořila v příloze č. 1 

diplomové práce. Navržený report znázorňuje změnu peněžních prostředků 

v provozní, investiční, finanční činnosti, které souvisí se změnami oběžného majetku, 

dlouhodobého majetku, finančního majetku a změnami cizího a vlastního kapitálu  

v časové posloupnosti. Pomocí vyhodnocení plánu peněžního toku se skutečností se 

mohou analyzovat příčiny změny finanční zadluženosti, vyhodnocení investičních 

činností, výše pracovního kapitálu a odhadnout vývoj mezi měsíci, který je potřebný 

k přijímání včasných opatření. 

 
Očekávané přínosy vyplývající z navržených změn 

 včasné zjištění odchylek od plánu peněžních toků a navržení opatření, 

 možnost regulovat peněžní toky, 

 včasné zajištění krátkodobých zdrojů financování, 

 schopnost hradit splatné závazky v čase, 

 zlepšení systému řízení likvidity společnosti. 

 

2) Vytvoření nového reportu o bilanci aktiv a pasiv, který bude informovat o odchylkách 

skutečného vývoje ve srovnání s předem stanoveným plánem. Návrh je uveden 

v příloze č. 2 diplomové práce. V řízení efektivnosti systému společnosti bude sloužit 

ke sledování aktiv podle druhu na divizích, regionech a ředitelství společnosti 

v členění na dlouhodobá aktiva (stálá), krátkodobá aktiva (oběžná), ale také podle 

účelu jejich využití, např. na vlastní činnost, pronájem. Vedení společnosti tak může 

rozhodovat o pořízení nových dlouhodobých aktiv a způsobu financování, např. 

formou úvěru, leasingu nebo využití vlastních zdrojů. Dále usnadní i řízení optimální 

výše oběžných aktiv (zásoby, pohledávky) a výše neúročeného cizího kapitálu 

(závazky vůči dodavatelům, státu, zaměstnancům).  
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           Report by poskytl vedení společnosti větší přehled o ekonomických ukazatelích  

a umožnil tím rychlejší reakci na změnu úkolů a operativní opatření vůči útvarům 

společnosti. Reporty tak mohou být předloženy měsíčně vedení společnosti, která  

na základě posouzení výše odchylek od plánů může včas přijmout efektivní opatření. 

 
Očekávané přínosy vyplývající z navržených změn 

 včasné zjištění odchylek od plánovaného stavu aktiv a pasiv v průběhu roku, 

možnost pohotově navrhnout řešení, 

 zavedení systému řízení jednotlivých složek majetku, tj. dlouhodobého  

a oběžného majetku,  

 usnadní rozhodování investičních požadavků divizí (regionů), 

 kontrolou zajistí optimální stav majetku a zdrojů krytí, 

 sledování podílu vlastního a cizího kapitálu. 

 

3) Pro další rozvoj společnosti bych doporučila zabezpečit data a sloučit je do jednoho 

ekonomického celku pořízením nového informačního systému, který by umožnil převzít 

funkce např. výroby, obchodu, správy majetku, skladového hospodářství, údržby, oblast 

finanční a mzdové účtárny či controllingu společnosti, a poskytoval by větší šíři  

i hloubku informací. Nový informační systém by zajistil centralizaci administrativních 

činností, umožnil zkvalitnit řídící procesy a zvýšil efektivnost ve všech procesech. 

Jako vhodný systém na podporu všech podnikových procesů a činností bych navrhla 

integrovaný softwarový systém mySAP ERP, který umožňuje přístupnost k datům 

v reálném čase na všech řídících úrovních podniku. V jednotlivých aplikačních 

modulech nabízí velký rozsah funkcí a možnost definovat systém podle potřeb. Veškeré 

ekonomické operace týkající se nákladů, výnosů a rozvahových položek účtované 

v ostatních modulech systému SAP se pak automaticky přenáší do modulu 

Controllingu, kde se s těmito daty dále pracuje. Rozsah a funkce jednotlivých modulů 

informačního systému SAP jsou pro ilustraci znázorněny v příloze č. 3. diplomové 

práce. 
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Pořízení SAP systému je však poměrně nákladné a implementace systému by obnášela 

různé funkční zkoušky, analýzy, školení zaměstnanců, které by trvaly nejméně půl roku. 

Například ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. trvala implementace modulů více 

než půl roku, ve větší společnosti Siemens okolo 1 roku. Délka implementace a taky 

celková cena systému se odvíjí vždy od šíře požadavků a velikosti společnosti. Cenu 

stanoví společnost SAP na základě zjištěného rozsahu a požadavků společností, vždy 

však překračuje několikamilionové částky. Obě oslovené výše uvedené společnosti 

nemají výhrady k systému, naopak projevily velkou spokojenost. 

Nespornou výhodou této investice do budoucna je její ucelená struktura, jednotnost 

databází, plná kompatibilita všech použitých modulů a kapacita zajišťující alespoň 

z dnešního hlediska nadčasové řešení. 

Očekávané přínosy vyplývající z navržených změn 

 zajistit jednotná data přímou vazbou na systém účetnictví, 

 možnost vytvořit plány a modelovat výsledky hospodaření, 

 systém může zajistit rychlejší orientaci v problémových oblastech, 

 propojit plánovací moduly, 

 možnost provázat se systémem pro strategické plánování, 

 dostatečné informační zázemí pro controlling a tím snadnější práce. 
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Závěr 

Controlling je třeba chápat jako systém, který musí zachytit všechny vzájemné vazby v rámci 

společnosti. Musí analyzovat všechny procesy uvnitř společnosti, poukázat na slabá místa 

těchto procesů, navrhnout opatření a vytvořit nástroje pro jejich realizaci na všech 

hierarchických úrovních společnosti. Controlling je nejdůležitějším partnerem  

pro management, protože podává ucelené informace o skutečném stavu a možnostech 

budoucího vývoje společnosti. 

V první části diplomové práce jsem se zaměřila na historii vzniku a vývoje controllingu  

v angloamerických a německých krajinách, objasnila jsem pojmy controlling a controller  

a popsala organizační začlenění controllingového oddělení v podniku podle pravomoci  

a odpovědnosti.  

V dalších částech jsem vymezila koncepci controllingu na základě stanovených cílů a funkcí, 

mezi které patří informační, poradenská, inovační a koordinační funkce, a objasnila jsem 

systém řízení controllingu, který je tvořen úlohami a nástroji.  

Pro praktickou část jsem si vybrala společnost Dalkia Česká republika, a.s., která je členem 

nadnárodní francouzské skupiny Veolia Environnement. Jedná se energetickou společnost, 

která je výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie.  

V této části práce jsem se zaměřila na postavení controllingového útvaru v organizační 

struktuře, jeho stanovenými funkcemi a pravomocemi. Podrobněji jsem se zabývala 

plánovacími procesy, rozdělením controllingových funkcí uvnitř společnosti a reportingem, 

který představuje zásadní informační zdroj pro vedení společnosti. Poskytuje informace 

důležité pro rozhodování o dalším vývoji společnosti. V navrženém opatření  týkající se 

informační funkce controllingu jsem vytvořila návrhy reportů, který by zefektivnily proces 

rozhodování a řízení společnosti. Pro další rozvoj společnosti jsem doporučila nový 

informační systém. 

V průběhu zpracování diplomové práce jsem si rozšířila své teoretické znalosti studiem 

odborné literatury. Analyzováním controllingového systému ve společnosti Dalkia Česká 

republika, a.s. mi byl objasněn systém řízení uvnitř podniku, způsob a šíře controllingu  

a obsah reportingových zpráv. 
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