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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je definování významu strategického controllingu jako 

nové metody pro řízení podniku. Úvodní část této práce je zaměřena na vývoj controllingu, 

jeho cíle a funkce v podnikové organizační struktuře. Druhá část se zabývá definováním 

pojmu strategický controlling, strategickým podnikovým plánováním, nástroji strategického 

controllingu, zpětnou a dopřednou vazbou, implementací strategického controllingu ve 

výrobní společnosti. Závěrem jsou uvedeny podmínky pro zavedení strategického 

controllingu ve výrobní společnosti a zhodnocení jeho významu. 

 

Abstract    

The objective of this bachelor´s thesis is to define the importance of strategic 

controlling as a new methodology for business management. The introductory part of this 

work is concerned with the development of controlling, and its purposes and functions in a 

business´s organizational structure. The second part deals with defining the concept of 

strategic controlling, strategic business planning, tools for strategic controlling, feedback and 

feedforward, and implementation of strategic controlling in a production company. The 

conclusion sets out conditions for introducing strategic controlling in a production company, 

and an assessment of its importance. 
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1. Úvod 

 

 Dynamické změny na trhu, ve společnosti a v technologiích neúprosně vyvíjejí tlak na 

současné podniky, čímž zapříčiňují opakované přehodnocování jejich strategických cílů a 

priorit. Tato skutečnost vede podniky k hledání stále nových metod řízení, které by snížily 

míru nejistoty z budoucnosti a usnadnily tak podnikům nejen lepší adaptaci na tyto změny, ale 

také zvýšily jejich konkurenceschopnost a dlouhodobou úspěšnou existenci v celosvětovém 

tržním prostředí.  

 V souvislosti s novými metodami řízení se stále častěji v literatuře i praxi lze setkat 

s pojmem c o n t r o l l i n g, který se ve své podstatě zdá být tou správnou variantou pro 

vyplnění mezery v oblasti řízení podniku. 

 Moderní controlling představuje integrovaný informační systém podniku, jehož cílem 

je poskytování komplexních informací pro ekonomicko-strategické řízení, který porovnává 

skutečné a plánované ukazatele a vyhodnocuje vzniklé odchylky. K hlavním úkolům 

controllingu patří zpracování plánu, sledování trendů vývoje vybraných ukazatelů pro 

všechny stupně řízení, včetně majitelů společností. 

První část této práce je zaměřena na historický vývoj controllingu, vymezení jeho 

pojmu v odborné literatuře, objasnění jeho cílů a funkcí, začlenění do podnikové organizační 

struktury.  

Cílem druhé části je hlavně definování a zhodnocení významu strategického 

controllingu ve výrobní společnosti. Podrobněji je zde popsáno strategické plánování, jež 

tvoří jeho základ, dále jsou zde uvedeny typy podnikových strategií včetně kritérií pro jejich 

výběr, implementaci a kontrolu. V této části jsou také definovány základní nástroje 

strategického controllingu, jenž poskytují důležité informace pro výrobní společnost, jako 

jsou např. postavení nejdůležitějších konkurentů na trhu, silné a slabé stránky podniku, 

využití strategických potenciálů k zaplnění strategických mezer, atd. 

 V poslední části je navržení podmínek zavedení strategického controllingu ve výrobní 

společnosti a zhodnocení jeho důležitosti pro výrobní společnost. 
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2. Historie controllingu 

 

Controlling vznikl v USA na přelomu 19. a 20. století, kdy postupně nahrazoval 

tradiční účetnictví. Byla to pragmatická reakce na tvrdé požadavky investorů vyžadujících 

dosažení předem stanovených peněžních toků a minimalizaci rizika u veškerého aktiva, tzn. u 

výrobního, obchodního, vývojového nebo jiného podniku. V souvislosti s tím vznikla nová 

pracovní pozice označovaná jako controller, kterou poprvé zavedli v praxi u železniční 

společnosti Acheson, Topeka & Santa Fé Railway System, jako spojení práce secretary 

(zapisovatele) a treasurera (pokladníka). Jeho aktivity se týkaly hlavně finanční oblasti 

(dluhopisy, akcie a jiné cenné papíry vlastněné společností), což představovalo hlavně 

sledování a evidování finančních toků. Tato činnost položila základ pro vznik systému, který 

umožňoval organizovaně získávat tyto informace a posuzovat je z hlediska nákladů a výnosů. 

Popisovaný proces byl následně inspirací pro další velké podniky, které tak získaly nový 

nástroj kvalitnějšího řízení. 

Výrazný vývoj controllingu datujeme do dvacátých let 20. století, kdy dochází k další 

konkretizaci v řízení díky porovnávání skutečných a předem stanovených nákladů. V roce 

1931 byl založen Controllers Institute of America, přejmenovaný v roce 1962 na Financial 

Executives Institute, jako reakce na světovou hospodářskou krizi a také na sílící vliv 

controllingu. V roce 1944 je ustavena první výzkumná instituce zabývající se controllingem 

s názvem Controllership Foundation.
1
 

V Evropě se s controllingem setkáváme až po skončení druhé světové války, kdy 

funkce controllerů byly zřizovány převážně v dceřiných amerických společnostech, které se 

chopily pracovních příležitostí na znovuvybudování válkou zničené Evropy. Největší rozvoj 

však nastal na konci 60. a začátku 70. let, kdy dochází ke stagnaci některých podnikových 

odvětví a poklesu odbytu na trzích se spotřebním zbožím. O teoretickém zdůvodnění 

controllingu z hlediska samostatné kapitoly podnikové ekonomie se začalo diskutovat v 80. 

letech. V Německu již většina velkých podniků měla zakomponován controlling do své 

organizační struktury, byly zřizovány první katedry specializované na controlling. Tímto se 

Německo právem označuje za kolébku controllingu v Evropě.
2
 

                                                           
1Konečný, M.; Řezňáková, M. Controlling. Brno: PC-DIR Real, 1997. Str. 11   

2 Šiška, L. Manažerské účetnictví a controlling jsou dva rozdílné pojmy? Účetnictví, 2006, č. 2, Str. 27-28 
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S pojmem controlling v České republice se setkáváme až po roce 1989 v souvislosti 

s pádem komunismu a nástupem tržního hospodářství. Controlling se začal úspěšně rozvíjet 

hlavně díky příchodu zahraničních společností, které jej zavedly již dříve ve svých 

mateřských zemích. Většina českých firem se přestala zabývat plánováním a rozpočtováním. 

V roce 1995 byl v České republice založen Controller Institut Praha, což je pobočka 

rakouské společnosti Contrast Consulting, jenž se zabývá poradenstvím a vzděláváním 

v oblasti controllingu. Tato organizace je členem International Group of Controlling (IGC) – 

mezinárodní kooperace organizací činných v oblasti controllingu, jejímž cílem je vytvořit 

vzorový pracovní profil controllera, sjednotit controllingovou terminologii a zprůhlednit trh 

v oblasti controllingového vzdělávání nastavením jakostních standardů.
3
 

 Controlling od svého vzniku prošel různými etapami vývoje, kdy byl hlavně 

ovlivňován okolím, ve kterém vznikal a působil. Tímto lze stanovit hypotézu, že stále mění 

svou podobu za akcelerujících změn prostředí a tudíž není a nebude jej možné uchopit a 

přesně a jednoznačně definovat ani v budoucnu. 

 

3. Pojem controlling 

 

  V současné literatuře se poměrně často setkáváme s pojmem controlling, ale přesto 

neexistuje jednotná definice tohoto pojmu.  Původ slova controlling je nejčastěji odvozován 

od anglického spojení „to control“, což do českého jazyka jde přeložit jako řídit, nikoli 

kontrolovat, tzn., nejde tedy o kontrolování, ale o řízení podniku, což je širší pojem zahrnující 

v sobě mimo jiné i činnost kontrolování. 

Etymologie (nauka o zákonitostech vývoje slov a změnách jejich významu) odvozuje 

pojem controlling z latiny nebo francouzštiny. Jako více pravděpodobný se zdá být latinský 

původ odvozený od pojmu contrarotulus, který označoval kontrolní záznam používaný ve 

středověku při evidenci zbožně – peněžních pohybů (označení pro druhý zápis o pohybu zboží 

a peněz pořizovaný z kontrolních důvodů). Ovšem v literatuře bývá častěji vznik slova 

controlling odvozen z francouzštiny compte = účet.
4
 

 

                                                           
3
 Konečný, M.; Řezňáková, M. Controlling. Brno: PC-DIR Real, 1997. Str. 11   

4
 http://www.etymonline.com 
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Definice pojmu controlling dle autorů 

 Ve slovníku cizích slov je pojem controlling definován jako: „integrovaný 

informační systém, který poskytuje komplexní informace pro ekonomicko – strategické řízení 

(integruje informační systémy jednotlivých složek nebo útvarů firmy). Tento systém zahrnuje 

jak tvorbu plánových ukazatelů, tak i jejich porovnání s dosaženou skutečností a vyčíslení 

příslušných odchylek.“
5
 

 Slovník controllingu nabízí tuto definici: „Controlling je výsledkem spolupráce 

manažerů a controllerů. Controllingem nazýváme celý proces stanovení cílů, plánování a 

řízení v oblasti financí a výkonů. Controlling zahrnuje aktivity jako rozhodování, definování, 

stanovování, řízení a regulace…“
6 

            Definice dle B. Krále: 

„Metoda, jejímž cílem je zvýšit účinnost systému řízení permanentním srovnáváním 

skutečného průběhu podnikatelského procesu se žádoucím stavem, vyhodnocováním odchylek 

a aktualizací cílů.“
7
 

 Definice dle R. Manna: 

Controlling je projekt, který slouží k udržení žádoucího stavu (zisku, výnosu, produktivity 

apod.); projekt, který v pravidelných odstupech srovnáváme s dosaženým skutečným stavem, 

abychom poznali, zda jsou nutné v oblasti řízení zásahy, jimiž lze žádoucí stav udržet, resp. 

dosáhnout. 

Žádoucí stav v podniku je v podnikovém plánování, skutečný stav poznáme z našeho 

průběžného výkaznictví. Porovnání plánovaného stavu se skutečností je proto srdcem systému 

controllingu. Plán jako výraz našeho žádoucího stavu, jako obraz toho, co chceme, a skutečný 

stav jako číselně měřitelný výsledek našeho jednání, jako zobrazení toho, co můžeme. 

Porovnání plánu a skutečnosti, vzájemné porovnávání chtěného a možného za účelem 

v možném se zlepšit a v chtěném zůstat na zemi.
 8 

 

                                                           
5
 http://www.slovnik-cizich-slov.cz/?q=controlling&typ=0 

6 Slovník controllingu, česko-anglický, anglicko-český. Praha: Management Press, 2003. Str. 34. Zkráceno. 
7 KRÁL B. & kol. Manažerské účetnictví. 2. vyd. Praha: Management Press, 2006. Str. 26 
8 Mann, R. Controlling – metoda úspěšného podnikání, 1. vyd. Praha: Profit, 1992. Str. 15. Upraveno autorem. 
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 V širších souvislostech vystihuje pojem controllingu J. Vysušil a M. Kavan takto: 

1) Controlling je doplněním dosavadního řízení, tj. určitým vyplněním mezer, které v tomto             

    řízení jsou, čímž se dotvoří ucelenost řídicího systému. 

2) Controlling je speciální nástroj řízení, který překračuje oblasti jednotlivých řídících funkcí  

    a tak překonává jejich relativní omezenost, nejde tedy jen o vyplňování mezer, ale o  

    posunutí ekonomického řízení na vyšší úroveň, z níž je celý systém řízení přehledný a tudíž  

   lépe zvládnutelný. 

3) Controlling je prostě nový název pro ucelený a metodicky dobře vybudovaný systém řízení, 

    a to převážně hodnotového, tj. ekonomického řízení, i když technické přístupy, jako je  

    hledání nových technických řešení výrobků a jejich nové výrobní technologie včetně nových 

   materiálů, jsou také předmětem jeho zájmu, pokud ovšem přinesou ekonomický efekt.
9 

  

 Vymezení pojmu controlling dle Synka: 

„Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje 

překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objevuje nebezpečí, vyžadující v řízení 

příslušná opatřen.“.
10

 

 

Pojem controlling v angloamerické jazykové oblasti 

 Controlling – odvozen od slova „control“, což ve slovesném tvaru znamená vést, 

řídit, regulovat, ve jmenném tvaru znamená kontrola, zkouška, nutnost, dozor, vedení. Control 

je z těchto překladů definován jako porovnávání plánu se skutečností. 

Tento pojem je využíván i pro řadu jiných odborných terminologií, např. v ekonomii, 

biologii, psychologii, mechanice atd. V podnikové ekonomii dominuje tzv. kyberneticky 

orientovaná interpretace pojmu „control“, což znamená vedení, řízení a regulace procesu. V 

kybernetickém smyslu se nejedná o činnost jako takovou, ale o vlastnost systému, zůstat pod 

svou vlastní kontrolou.  

Rolf Eschenbach ve své knize uvádí: „Controlling je neurčitý tvar slovesa “to 

control“. V angloamerické nauce o managementu představuje controlling vedle plánování, 

organizování atd. ústřední funkci managementu.“  

                                                           
9 Vysušil, J.; Kavan, M. Controllingové integrační metody. Ostrava: Montanex, 1999. Str. 5. 
10

 Synek, M. Manažerská ekonomika, 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. Str. 412. 
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Dále pak pokračuje: „Controllingem jako ústřední úlohou managementu by se měli 

zabývat řadové instituce všech stupňů hierarchie, není výlučně činností controllerů. Úspěšný 

controlling zajišťuje rozpoznání potenciálních a aktuálních odchylek od plánu a po 

několikerém průběhu cyklů nebo fází i jejich odstranění managementem.“
11

 

 

Pojem controlling v německé jazykové oblasti  

 V německé odborné literatuře neexistuje podobný výraz se stejným významem, proto 

byl pojem controlling převzat do německé slovní zásoby z angličtiny.  

Opět je interpretován ve třech rovinách: 

- controlling jako porovnání plánu se skutečností, 

- controlling jako jednota plánování a kontroly, 

- controlling jako ovlivňování chování.
12

  

 V německé jazykové oblasti je uplatňováno především první a druhé hledisko, třetí 

interpretace je brán v úvahu pouze zřídka. 

 

4. Koncepce controllingu 

 

„Koncepce (koncept) controllingu je základním pojetím controllingu. Je srovnatelná 

s ústavou státu a zahrnuje všechny základní úvahy o účelu, způsobu funkce a spolupůsobení 

s druhými systémy.“
13

 

 

Controllingová koncepce doplňuje řízení podniku: 

- controllingem jako filozofií řízení, 

- funkcemi controllingu doplňujícími řízení, 

- institucemi a nástroji controllingu, tzv. infrastrukturou controllingu.
14

 

 

                                                           
11 Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 78. 
12

 Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 78-79. 

13 Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 93. 
14 KRÁL B. & kol. Manažerské účetnictví. 2. vyd. Praha: Management Press, 2006. Str. 30. 
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4.1 Cíle controllingu 

Controlling lze také vymezit jako systém, který je sám o sobě subsystémem řídícího 

systému jenž pro svoji činnosti odvozuje bezprostřední cíle od ústředního cíle podniku. Tyto 

cíle spočívají v zajištění a udržení schopnosti managementu podniku koordinovat podnikové 

činnosti a pružně reagovat na změny v okolí podniku přijetím a provedením takových 

opatření, která přizpůsobí chování podniku změněným podmínkám a povedou k naplnění 

ústředních cílů podniku. 

Rozlišují se dvě základní skupiny cílů: 

- přímé (bezprostřední) cíle, 

- nepřímé (zprostředkované) cíle. 

 

4.1.1 Bezprostřední cíle controllingu 

Obecným cílem controllingu lze označit potřebu zajištění životaschopnosti podniku. 

Controlling by měl vhodnými nástroji přispět k udržení zdravého vývoje podniku 

v budoucnosti. 

Pro zajištění ţivotaschopnosti podniku jsou důleţité následující cíle: 

- zajištění schopnosti anticipace a adaptace, 

- zajištění schopnosti reakce, 

- zajištění schopnosti koordinace.
15

 

 

4.1.2 Zprostředkované cíle controllingu 

Identifikace zprostředkovaných cílů úzce souvisí s shakeholderským pojetím podniku. 

Na podnik nelze pohlížet jen jako na izolovanou jednotku, ale je třeba vnímat jeho činnost 

v širších souvislostech. Pojem „shakeholders“ je používán pro takové subjekty, které jsou na 

fungování podniku určitým způsobem zainteresovány, např. jde o akcionáře, zaměstnance, 

obchodní partnery, stát a další. 

Každá výše uvedená skupina preferuje jiný hodnotový systém, jiné cíle. Právě tyto 

jednotlivé požadavky a očekávání zainteresovaných skupin je třeba vnímat jako tzv. 

                                                           
15

 Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 93. 
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zprostředkované cíle controllingu, protože právě controlling by měl podporovat management 

při stanovení strategie a cílů podniku. 

V této souvislosti je předpokládáno dosažení tzv. stavu rovnováhy. Stavu rovnováhy je 

dosaženo pouze jediným stupněm splnění cílů ve všech cílových oblastech, které jsou stejně 

kritické. Je-li splnění cílů v jednotlivých oblastech nedostatečné, nemůže být ono 

kompenzováno ani překročením plnění v jiné oblasti cílů. V nejlepším případě je podnik 

v tzv. labilní rovnováze.
16

 

 

Obr. 1 – Model rovnováhy podnikových cílů  

Zdroj: Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 96. 
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4.2 Funkce controllingu 

 Významnou úlohou controllingu je koordinace celého systému řízení, což zahrnuje 

především vybudování a udržování firemního ekonomického systému, tvorbu hodnotového, 

plánovacího, organizačního, informačního a kontrolního systému. Cílem je vytvoření 

takových komunikačních vztahů, sladěním metod a nástrojů používaných v jednotlivých 

podsystémech řízení, které zajistí vznik optimální kombinace vzájemného propojení 

v jednotlivých odděleních.  
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Mezi základní funkce controllingu můţeme zařadit např.: 

- funkce plánovací – představuje sestavování firemních plánů, které pak slouží jako podklad 

  pro realizaci činností společnosti,  

- funkce informační - controlling získává, zpracovává a poskytuje managementu firmy  

  veškeré informace (musí být přesné a včasné), které jsou potřebné pro plnění jeho úloh, 

- funkce inovační - jejím úkolem je doplnění řízení zejména vytvářením controllingových   

  nástrojů a metod, které se závazně používají v jednotlivých podsystémech řízení, 

- funkce koordinační - controlling se podílí na vývoji jednotlivých podsystémů řízení,  

  na vytváření struktury systémů a procesů v nich probíhajících a vztahů mezi nimi.
17

 

 

4.3 Začlenění controllingu do organizační struktury  

 Začlenění controllingu do organizační struktury závisí na mnoha faktorech, např. na 

velikosti podniku, oboru podnikání, stylu řízení apod., proto je třeba zvážit, zda pro větší 

efektivitu je zapotřebí zřídit samostatné oddělení controllingu, nebo zda postačí pouze přidělit 

funkce controllingu v rámci stávajících instancí (u velkých podniků s množstvím požadavků 

kladených na controlling je zcela nevyhovující). 

 Ve většině případů je pro začlenění controllingu do organizační struktury 

upřednostňováno zřízení samostatného oddělení, které by mělo být v hierarchické struktuře 

podniku umístěno na co nejvyšší úrovni, jelikož jedním z významných úkolů controllingu je 

právě koordinace mezi jednotlivými oblastmi podnikatelských činností. 

Prakticky existují dvě moţnosti začlenění: 

- pozice štábní, 

- pozice liniová. 

Štábní pozice - plní pouze funkci poradní, připravuje materiál pro rozhodování, bohužel 

nemá žádné oprávnění k rozhodování ani k udělování pokynů vůči liniovým pozicím. 

Controlling na této pozici je přímo podřízen podnikovému vedení, které je jako jediné 

oprávněno dávat pokyny podřízeným útvarům, což je patrné na následujícím Obr. 2.
18
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 Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 93. 

18 HORVÁTH&PARTNERS. Nová koncepce controllingu: Cesta k účinnému controllingu. 

      1. čes. vyd.(překlad 5. vydání německého originálu). Praha: Profess Consulting, 2004. Str. 251 
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Obr. 2 – Štábní pozice controllingu  

Zdroj: VOLLMUTH, H. J. Controlling – nový nástroj řízení. 2. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. Str.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liniová pozice - oproti štábní pozici má přesnou úpravu a rozsah pravomocí, také přesnou 

definici vztahů nadřízenosti a podřízenosti. Liniové funkci přísluší funkce nařizovací, jak je 

zobrazeno na Obr. 3. Z hlediska tvorby a užívání plánovacího kontrolního a řídícího aparátu 

je tato realizace controllingu podstatně efektivnější. Nevýhodou této pozice může být nižší 

nadhled útvaru, který vede k převážné orientaci na operativní záležitosti.
19

 

Obr. 3 – Liniová pozice controllingu  

Zdroj: VOLLMUTH, H. J. Controlling – nový nástroj řízení. 2. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. Str. 20. 
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      1. čes. vyd.(překlad 5. vydání německého originálu). Praha: Profess Consulting, 2004. Str. 251 
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4.4 Úlohy controllingu a nástroje pro jejich řešení 

Controllingové aktivity v jednotlivých úrovních řízení se dělí na dvě základní roviny: 

- Operativní podnikové řízení (vlastní řízení podniku s odkazem na normativní a strategické 

řízení, jehož snahou je co nejlepší dosažení konkrétních cílů podniku při respektování 

významných faktorů, jako jsou likvidita, zisk, náklady atd.) 

- Strategické podnikové řízení (jedná se o uchopení již existujících potenciálů podniku a 

vytváření předpokladů pro jejich budoucí použití a také vyhledávání nových možností 

podniku s ohledem na budoucí vývoj). 

 

„Jedinou jistotu, kterou máme, je změna. Očekávat změny, nebát se změn, naučit se 

řídit změny a zvládat je; změny se musí stát součástí naší práce.“
20

 

 

5. Strategický controlling 

 

„Strategický controlling znamená systematicky zjišťovat budoucí možnosti a rizika a 

přihlížet k nim.“
21

 Z této definice vyplývá důležitý úkol strategického controllingu, kterým je 

řízení a kontrola prováděných opatření potřebných pro uskutečňování a realizaci strategií. 

Strategický controlling sleduje dlouhodobý vývoj podniku, který začíná v přítomnosti, 

proto se musí starat o to, aby už dnes byla přijata opatření, která budou napomáhat budoucímu 

zajištění existence podniku, tzn., že musí zjišťovat a brát v úvahu budoucí možnosti a rizika a 

tím vytvářet předpoklady úspěchu pro budoucnost, které mají rozhodující význam pro zisk 

podniku a pro budoucí operativní výsledky.
22

 

 

 

                                                           
20 Kolektiv autorů. Controlling. Celostátní konference – přínosy pro manažerské řízení firmy, aktuální teorie a praxe.  

    1.vyd. Praha: Vox, 2003. Str. 191. 

21 STEINÖCKER, R. Strategický controlling. Praha, Profess Consulting, 1998. Str. 12. 
22

 http://www.dominanta.sk/StratControl.htm 
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 Mezi další základní charakteristiky strategického controllingu se řadí např.: 

- podněcování strategické filozofie řízení podniku, 

- vypracování analýzy silných a slabých stránek podniku, 

- vývoj strategických cílů podniku, 

- institucionalizace strategického porovnání požadovaného a skutečného stavu, 

- příprava opatření pro řízení podle odchylek.
23

 

 

5.1 Strategické plánování 

Základem strategického controllingu je strategické plánování, jehož hlavní náplní je 

analýza zdrojů úspěchu a vývoj dlouhodobých koncepcí na zajištění budoucnosti podniku 

(dlouhodobé dosahování konkurenčních výhod a budování tržní pozice). Záměrem 

efektivního plánu je přijímání nových záměrů a cílů, také zkoumání opodstatněnosti a 

racionálnosti záměrů a cílů již dříve stanovených.
24

 

Strategické plánování vychází ze zadání v delším časovém horizontu, tzn., tvoří 

víceleté plány na dobu 3, 5, 10 let, které pak jsou východiskem pro detailnější plánování 

v rámci operativního controllingu. 

Proces strategického plánování se člení na 3 základní fáze: 

- fázi analýzy okolí a podniku, 

- fázi koncepční, 

- fázi implementace a kontroly.  

 

5.1.1 Analýza okolí a podniku 

Z analýzy okolí a podniku může být odvozeno postavení podniku v konkurenci s jeho 

konkurenčními výhodami a nevýhodami. 

Analýza okolí - vymezuje strategický prostor jednání s jeho šancemi a riziky. Hlavní úlohou 

analýzy okolí je určení determinantů konkurence a sil, které je řídí. Podstatné je, z jakých 

aktivních prvků vycházejí nejdůležitější impulsy vůči odvětví, tzn., které faktory jsou 

zodpovědné za vývoj odvětví, a které zákonitosti ho ovládají.  

                                                           
23 STEINÖCKER, R. Strategický controlling. Praha, Profess Consulting, 1998. Str. 13. 
24
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Kromě analýzy současného stavu okolí je třeba vypracovat prognózu z důvodu 

anticipace budoucího vývoje odvětví. Vedle šancí a rizik očekávaného vývoje okolí mohou 

být z analýzy okolí odvozeny také kritické faktory úspěchu, které ukazují, na jakých faktorech 

bude v budoucnu záviset úspěch podniku na určitém trhu nebo v určitém odvětví. 

 

Struktura oblastí analýzy okolí: 

- analýza globálního okolí (politické, společenské, hospodářské, technologické a ekologické   

  rámcové podmínky) 

- analýza regulativních skupin (státní a nadstátní instituce, odbory, svazy, komory, investoři) 

- analýza odvětví s oblastmi: 

  a) analýza trhu, např. vývoje trhu, kupního chování, struktury potřeb a vyjednávací síly   

      odběratelů 

  b) analýza konkurence, např. struktury konkurence, její dynamiky soutěže, ohrožení novými  

      konkurenty 

  c) analýza dodavatelů, např. vyjednávací síla dodavatelů 

- analýza podniku (výkonových potenciálů).
25

 

 

Analýza podniku - určuje, co může podnik strategicky realizovat vzhledem ke svým silným a 

slabým stránkám. Při analýze podniku je hlavně analyzováno vybavení zdroji a postavení 

podniku vzhledem k významným podmínkám trhu a konkurence, přičemž jsou rozpracovány 

silné a slabé stránky podniku, ze kterých jsou vyvozeny výhody v konkurenci, také klíčové 

kompetence a schopnosti podniku – základna pro obsahovou koncepci strategie. 

Strategická analýza podniku zahrnuje následující oblasti analýzy:
26

 

- Analýza základního strategického postavení podniku – zde zahrnujeme inventuru 

potenciálů a závislostí podniku, vybavení zdroji, zásadní zhodnocení umístění podniku 

v soutěži. Tímto se vytváří základ pro další strategické kroky analýzy a předpoklady pro 

vypracování budoucí strategie podniku. 

- Analýza obchodních portfolií – zde zahrnujeme kompletní program výrobků a služeb 

podniku, rozdělený dle strategických obchodních polí. Strategické obchodní pole (SGF – 

Strategische Geschäftsfeld) – izolovaný výřez z programu výkonů podniku – kombinace 

                                                           
25

 Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 251. 
26

 Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 251-253. 
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výrobek/trh – s vlastními výhledy výnosu, samostatnými úlohami trhu, šancemi a riziky, pro 

které mohou být vyvinuty navzájem relativně nezávislé samostatné strategie SGF, a dosaženo 

tak relativních výhod v soutěži. Nejdůležitějším nástrojem této analýzy je technika portfolia. 

- Analýza hodnotového řetězce – při této analýze se rozlišují primární hodnotové aktivity, 

které se zabývají fyzickým zhotovováním výrobků, jejich prodejem a servisem, a podpůrné 

aktivity. Provádí se také pro dodavatele, odběratele a nejdůležitější konkurenty. 

- Analýza funkčních oblastí – funkční oblasti, jako např. marketing, materiálové 

hospodářství, personalistika apod., významně přispívají k realizaci strategie, proto musí být 

analyzovány z hlediska jejich výkonů, oblastí úloh, systémů a zdrojů. Hlavním nástrojem 

analýzy je zde také technika portfolia ve tvaru personálního portfolia, portfolia zásobováni 

atd. Jiné nástroje závisí na příslušné zkoumané funkční oblasti. 

 

5.1.2 Strategická koncepce 

Její úlohou je vypracovat strategickou vizi a stanovit strategické cíle, určit strategii 

celého podniku, rozpracovat strategie oblastí nebo obchodních polí a strategie funkčních 

oblastí, a tím vytvořit okamžitý program a strategický rozpočet. 

Strategická vize  

Strategická vize v podstatě představuje stav firmy, zakládající se na výsledcích 

poznání možností vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, do kterého by ji vedení podniku 

rádo v průběhu let dostalo. Vize sleduje základní směr vytyčený posláním firmy, proto by 

měla být nejen úplná a specifická, ale také pozitivní a inspirující. Měla by být výzvou pro 

každého, aby zapojil všechny své schopnosti a využil zkušeností k dalšímu rozvoji jak 

jednotlivců, tak celého týmu.
27

 

Strategické cíle 

 Při definici obecných a strategických cílů podniku vychází management podniku ze 

strategických vizí, což jsou žádoucí budoucí stavy, kterých chce vedení firmy dosáhnout. 

 

 

                                                           
27 ŠULEŘ, O. Firemní strategie plánování a realizace. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. Str. 87. 
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Cíle by měly odpovídat SMART definici: 

Stimulating   - musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků, 

Measurable   - jejich dosažení musí být měřitelné, 

Acceptable    - musí být přijatelné pro ty, kdo je budou plnit, 

Realistic        - musí být reálné a dosažitelné, 

Timed           - musí být vymezené časově. 

 Cíle musí být jasně specifikovány, aby nedocházelo k případným nedorozuměním. 

Počet cílů by měl být velmi malý, aby je podnik byl schopen zvládnout a zajistit pro jejich 

plnění potřebné prostředky.  

Typickými strategickými cíli jsou cíle ekonomické a tržní, mezi které patří zejména 

ziskovost, tvorba ekonomické přidané hodnoty, růst firmy a jejího majetku nebo podílu na 

trhu.
28

 

Podniková strategie 

 Při vypracovávání a stanovení podnikové strategie se vychází ze strategických vizí a 

cílů podniku. Tvorba podnikové strategie probíhá v tzv. napěťovém poli očekávaného vývoje 

odvětví (výsledky analýzy okolí), schopností a zdrojů podniku, podnikatelské intuice a 

předvídavosti vedoucích pracovníků, které spolupůsobí při procesu plánování. 

Úspěšné strategie nejsou pouze výsledkem výlučně racionálního zpracování výsledků 

analýzy, ale mnohdy jsou inteligentní kombinací metodicky bezvadně provedených analýz 

s kreativitou a tvořivou sílou vedoucí pracovníků, jež se vyznačují originalitou a ubírají se 

novými cestami.
29

 

 

Typy základních strategií: 

- Strategie podle Portera 

     - dosažení vůdčí pozice v nákladech – cílem je dosažení velkého náskoku v nákladech 

vůči konkurentům, vyžaduje cílené budování výrobních zařízení účinné velikosti a využití 

degrese nákladů, důsledné využití potenciálů poklesu nákladů podmíněné zkušeností, přísnou 

kontrolu jednicových a režijních nákladů ve všech funkčních oblastech, 

                                                           
28

 http://www.strateg.cz/Strategicke_rizeni.html 
29

 Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 251-253. 



16 

 

     - diferenciace – cílem je odlišení výrobku nebo služby podniku, a tím vytvoření dodatečné 

hodnoty, za kterou je zákazník připraven zaplatit odpovídající cenovou přirážku. Zdrojem 

diferenciace může být kvalita, design, image, servis atd., 

     - koncentrace na těžiště, tzv. strategie mezer na trhu – cílem je koncentrace podniku na 

zcela speciální potřeby úseků uvnitř odvětví (mezera trhu), např. na určitou část výrobního 

programu, na geograficky ohraničený trh, na skupinu odběratelů atd.  
30

 

 

- Vývojová strategie podle Risaka 

 V rámci strategického plánování slouží k určení těžiště budoucího vývoje podniku, 

poskytuje vyváženou kombinaci zachování, tvorby a odbourávání. 

Strategie zachování - používá se pro zdravé, klíčové aktivity podniku, které stojí za to   

                                    konsolidovat a postupně zlepšovat, 

Strategie odbourávání – používá se pro obchody a aktivity, které nejsou žádným kladným  

                                        přínosem k výsledku, nemají žádné strategické perspektivy, 

Strategie tvorby – cílem je zajištění budoucnosti pomocí objevení nových potenciálů a vývoje  

                              nových klíčových schopností.
31

 

 

- Matice TOWS (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths) 

 Tato matice se zakládá na analýze silných a slabých stránek, šancí a rizik, z jejichž 

porovnání vyplývají čtyři východiska pro strategické plánování: 

- Strategie SO – využití vnitřních silných stránek k chopení vnějších šancí,  

- Strategie ST – využití vnitřních silných stránek k minimalizování vnějšího ohrožení, 

- Strategie WO – využití vnějších šancí k odbourání vnitřních slabých stránek, 

- Strategie WT – defenzivní strategie s cílem odbourání jak vnitřní slabé stránky, tak  

                            odvrácení vnějšího ohrožení.
32

 

 

 
                                                           
30 Koontz, H.; Weihrich, H. Essentials of Management an International Perspective. 7.Edition.  

    New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2007. 
31

 Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 332. 
32

 Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 333. 



17 

 

- Formování hodnotového řetězce 

 Při jeho tvorbě jsou využívány tyto strategie: 

- integrace – je určena pro všechny stupně tvorby hodnoty, při kterých podnik disponuje 

aktuálními nebo potenciálními výhodami v soutěži, nebo také vykazují vysoký inovační 

potenciál (klíčové aktivity), 

- kooperace – je určena pro všechny hodnotové aktivity, které jsou kritické vzhledem 

k úspěchu, nemohou být provedeny samotným podnikem z důvodu chybějících zdrojů, 

nezastupitelných rizik, 

- Outsourcing – je určený pro ty stupně tvorby hodnoty, které nejsou kritické vzhledem 

k úspěchu, jejich vyčleněním zvýšíme flexibilitu podniku, aniž by vznikly závislosti, 

- Strategické aliance - cílem těchto aliancí je posílení konkurenceschopnosti podniku pomocí 

kombinací komplementárních silných stránek a zdrojů. Pro úspěch takové aliance musí být 

splněny tyto předpoklady:  

- společný cíl, 

- komplementární strategické zájmy (strategický fit), 

- komplementární výkony (vzájemná potřeba), 

- důvěra (kulturní fit).
33

 

 

Výběr nejvhodnější strategie 

 Před implementací určité strategie by měl každý podnik, na základě scénářů 

budoucího vývoje, zpracovat více různých variant strategií, nejméně tři, které odpovídají 

optimistickému, realistickému a pesimistickému pohledu na budoucnost. Tyto varianty musí 

být zpracovány tak, aby v případě potřeby podnik mohl přejít s co nejmenšími problémy na 

jinou variantu strategie.  

Nejvhodnější strategii podnik určuje prostřednictvím předem definovaných kritérií 

výběru, jako např.: 

- vhodnost - zdali strategie odpovídá výsledkům strategické analýzy, tzn., zdali využívá 

specifické přednosti firmy, překonává hrozby a slabé stránky, je-li v souladu s posláním 

podniku a jeho cíli, zda odpovídá zralosti odvětví/trhu, zda je vhodná pro fázi životního cyklu 

produktu, 

                                                           
33

 Eschenbach, R. a kolektiv. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2000. Str. 337-340. 
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- realizovatelnost - zdali strategie může být realizována z hlediska využití potřebných zdrojů, 

požadované úrovně firmy a možného dosažení plánované tržní pozice, dále posuzuje 

proveditelnost strategických alternativ z hlediska jejich financování, např. pomocí analýzy 

finančních toků, 

- akceptovatelnost - je to kritérium, které vypovídá, do jaké míry splňuje daná strategie 

očekávání zájmových skupin, tzn., zdali je strategie přijatelná pro vlastníky s ohledem na 

výkon podniku, pro věřitele s ohledem na finanční riziko, pro management a zaměstnance 

s ohledem na jejich představy o podniku, pro dodavatele, pro zákazníky a externí okolí 

podniku, tzn., zda sleduje výsledek ekonomického hodnocení strategie, který vychází ze 

simulačních výpočtů rozvahy, výsledovky a základních poměrových ukazatelů finanční 

analýzy (např. likvidita, rentabilita, zadluženost, aktivita).
34

 

 

5.1.3 Implementace a kontrola 

Implementace 

 Dalším důležitým krokem fáze strategického plánovacího cyklu je implementace 

strategie, při níž je často nutné radikálně změnit fungování podniku včetně organizační 

struktury a řídicího systému. Východiskem pro úspěšnou realizaci strategie je zavedení 

systému strategického řízení a kontroly. Pro realizaci strategie se musí nejdříve definovat 

strategické operace, tzn. vypracovat operační plány (akční plány), které budou použity 

v rámci krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého plánování. 

Obsah strategické operace můţe být definován následujícími prvky: 

- popis a rozdělení činností potřebných pro dosažení očekávaných výsledků, 

- určení pořadí a vzájemných závislostí různých dílčích činností, 

- určení odpovědných pracovníků, 

- termín provedení, 

- náklady na provedení. 

Příklady strategických operací mohou být např. důležité investiční akce, budování 

systému prodeje, zahájení výroby nových produktů atd. Pro realizace takových akcí můžeme 

využít projektového řízení. 

                                                           
34
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Následně se operační plán rozpracuje do jednotlivých strategických činností a úkolů, 

které budou dále rozděleny podle jednotlivých oblastí. Všechno dohromady tvoří 

celopodnikový plán, který se skládá z marketingového plánu, plánu výroby, plánu 

zásobování, plánu obnovy a údržby investičního majetku, plánu obslužných a pomocných 

činností, plánu výzkumu a vývoje. Zastřešující funkci plní plány personální a finanční. 
35

 

  Při implementaci jsou často vyuţívány následující implementační kroky:
36

 

- Plánování a přerozdělení zdrojů  

 Nevyhnutelně souvisí s každou implementací úspěšné strategie.  

Plánování zdrojů se provádí ve dvou základních úrovních: 

- první úroveň - znamená širší pohled na organizaci s jejími různými závody, divizemi,  

                          odděleními a rozdělením daných zdrojů mezi tyto organizační jednotky, 

- druhá úroveň - znamená, jakým způsobem využít přidělené zdroje v rámci organizační  

                           jednotky tak, aby efektivně podporovaly zvolenou strategii. 

Na rozdělování zdrojů mají vliv dva hlavní faktory: 

- předpokládaný stupeň změny v rozdělování zdrojů, 

- míra centrálního řízení, tzn. do jaké míry je proces řízený a ovlivňovaný vedením podniku. 

K plánování zdrojů jsou využívány nástroje, jako např. kapitálové rozpočty, finanční 

plány, projektové plány, plány pracovních sil apod. 

- Identifikace klíčových faktorů úspěchu 

 Dalším rozhodujícím krokem při implementaci je převedení strategických záměrů a 

cílů do úkolů kritických pro jejich dosažení, tzn. do úkolů, které využívají klíčových 

konkurenčních výhod společnosti a jsou důležité pro naplnění dané strategie. Každý klíčový 

úkol je základním vstupem strategického akčního plánu a musí být za tento úkol určena 

odpovědnost. 

- Plánování prioritní strategické aktivity 

 Naplánování prioritních činností vyžaduje jejich seřazení do určitého pořadí a 

časového sledu, které lze sestavit pomocí řetězce příčin a důsledků, podle důležitosti 

                                                           
35

 http://www.strateg.cz/Strategicke_rizeni.html 

36 ŠULEŘ, O. Firemní strategie plánování a realizace. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. Str. 112-117. 
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hodnototvorných činností (musí být zvládnuty dobře a včas, aby podnik získal udržitelnou 

konkurenční výhodu), popřípadě definováním povinných, legislativně předepsaných, činností.  

- Změna organizační struktury 

 Někdy je nutné přizpůsobit organizační strukturu dané strategii, proto musíme přesně 

definovat prioritní hodnototvorné činnosti a konkurenční výhody, rozhodnout o případném 

outsourcingu některých aktivit (vyčlenění mimo společnost), o úrovni centralizace, resp. 

decentralizace. 

- Nové pracovní standardy 

 Jedná se o změny pracovních postupů a praktik zavedením nových standardů, které 

pomáhají přizpůsobit činnosti a chování nové strategii, stanovují limity, pomáhají prosadit 

jednotnost ve vykonávání klíčových činností. 

- Prvky firemní kultury 

 Firemní kulturou podnik vyjadřuje hodnoty a zásady, které jsou základem způsobu, 

jakým chce dosáhnout svých strategických cílů, a také současně dává najevo, jakou změnu 

v chování pracovníků očekává. Nutnost změny firemní kultury je vyvolávána např. změnami 

v okolním prostředí, v předmětu podnikání, postavení společnosti na trhu nebo nesouladem 

mezi kulturou dosavadní a potřebnou pro dosažení nových strategických cílů. 

- Úpravy motivačního systému 

 Základem by mělo být vytvoření strategických měřítek nové strategie, které účinným 

způsobem podpoří úsilí všech členů společnosti o naplnění výkonnostních cílů, které jsou 

vyjádřeny ve strategickém plánu. 

- Podpora informačním systémem 

 Efektivní informační systém je základem každé společnosti, protože správné a včasné 

informace nejen umožňují sledovat postupné naplňování nové strategie, ale také při zjištění 

nepříznivých odchylek ve vývoji umožňují přijímat včas nápravná opatření. 

- Benchmarking  

 Srovnávání vlastních činností s činností nejlepších v odvětví nebo na trhu je dalším 

efektivním krokem implementace, který umožňuje lépe realizovat strategické cíle, stanovovat 

přiměřené akční cíle, identifikovat činnosti vyžadující zdokonalení a také aplikovat ty nejlepší 

procesní praktiky ve vlastním podniku.  
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- Balanced Scorecard (BSC) – Systém vyvážených ukazatelů 

 Jedná se o systém řízení a měření výkonnosti podniku, který převádí strategii do 

jasných cílů a poskytuje komplexní a srozumitelný přehled o strategických záměrech podniku, 

jejich postupném naplňování a umožňuje systematickou kontrolu. BSC také přináší vyvážený 

pohled na strategii, umožňuje lepší pochopení strategie a zaměřuje řízení na strategické cíle.  

O implementaci BSC uvažuje jako o řetězci příčin a následků procházejících čtyřmi 

perspektivami:  

- finanční – ta říká co dělat pro uspokojení vlastníků podniku, 

- zákaznická – definuje činnosti pro uspokojení zákazníků, 

- interních podnikových procesů – vyjadřuje, v jakých procesech musí být podnik nejlepší,   

                                                         aby dokázal naplnit předchozí dvě perspektivy, 

- učení se a růstu – říká, co dělat pro zachování schopnosti firmy měnit se a zlepšovat se. 

 

Kontrola 

 Jelikož se globální tržní prostředí neustále dynamicky mění, je třeba jednou za čas 

ověřit celý obsah strategie, při němž se opět hodnotí strategie z hlediska naplnění 

předpokladů, z nichž vychází, analyzují se příčiny odchylek a přizpůsobují se vnějšímu 

vývoji. Když daná strategie již neodpovídá skutečnému vývoji, firma musí provést následující 

opatření: 

- změnit strategii nebo přejít na jinou variantu, 

- zpracovat novou strategii, 

- materiálová profylaktická opatření, která mohou být připravena předem, tzn., jedná se 

  zejména o strategické finanční rezervy, které mohou být použity okamžitě v případě 

  neočekávaného vývoje, 

- klouzavé plánování – pokračování a konkretizace plánu na konci plánovacího období, 

- systém ukazatelů – časové porovnávání požadovaných a skutečných ukazatelů spolu s  

  analýzou odchylek, 

- včasná strategická výstraha – zjišťuje strategicky relevantní změny okolí, které vznikají  

  mimo stanovené plánovací cykly, abychom předešli neočekávaným nepříznivým událostem,  

  jako např. ztráty v obratu nebo výnosech.
37
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5.2 Nástroje strategického controllingu 

 Osvědčené nástroje strategického controllingu mají informační podstatu, která se 

vyznačuje širokým, jednoduchým, z hlediska času a nákladů nenáročným použitím. 

Tyto informace zajišťuje integrovaný informační systém podniku ve spolupráci 

s marketingovým oddělením a managementem příslušného řídícího subsystému. U daných 

informací je kladen důraz hlavně na důvěryhodnost zdrojů, včasnost (rychlost vytvoření a 

poskytnutí informace), aktuálnost, pravdivost a úplnost podporovanou komplexností, tj. 

analytickou a syntetickou dokonalostí kriterií, s jejichž pomocí je informace vytvořena. 

  Mezi nejdůležitější nástroje strategického controllingu patří analytické nástroje a 

nástroje prognózování. 

 

5.2.1 Analytické nástroje 

- Analýza konkurence 

 Pro rozhodování v rámci strategického controllingu je prioritou získat informace o 

postavení nejdůležitějších konkurentů podniku. Tyto informace většinou vycházejí z analýzy 

všech údajů o konkurenčních podnicích a jejich získání není vždy jednoduché. 

Nejprve je třeba provést analýzu konkurentů, protože důkladné poznání konkurentů je 

velmi cenné (často však bývá povrchní a nedostatečné), pro jejíž realizaci je důležité získat 

např. tyto informace: 

- základní informace, tj. sídlo, právní forma, obrat, objem výroby, sortiment, atd., 

- podíl na trhu v %, 

- strategické cíle konkurenta, současná strategie a rozsah konkurenčního boje, 

- důležité silné a slabé stránky, 

- cenová politika, přednosti v nákladech, 

- organizace marketingu, atd. 

Mezi základní faktory určující přednosti a nedostatky konkurentů patří: 

- tržní faktory – tržní podíl, šíře sortimentu, cenová politika, marketing, distribuce a služby, 

- finanční faktory – finanční situace, likvidita, cash flow, výnosnost a struktura kapitálu,  

                                 náklady, 

- lidské faktory – úroveň managementu, styl vedení lidí, loajalita a kvalifikace pracovníků, 

- technologické faktory – úroveň technologie, flexibilita, výzkum a vývoj, inovace, patenty 
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                                          a licence, výrobní procesy, výrobní kapacita, suroviny a energie, 

- organizační faktory – organizační struktura, systém řízení, systém komunikace, stupeň    

                                       centralizace rozhodování.
38

 

- Analýza trhu 

 Jejím úkolem je získání podkladů pro vypracování a formulování strategií v oblasti 

prodeje, tzn., má poskytnout informace o vlastnostech trhu a jeho vývoji pro získání představy 

o atraktivitě trhu, potenciálních zákaznících a jejich potřebách, které můžeme získat např. 

dotazováním v obchodnětechnických službách podniku, vyhodnocením obchodních zpráv a 

zpráv v tisku, z publikací jiných informačních služeb, průmyslových svazů apod. 

Aby byly tyto informace pro nás strategický přínosné, musíme celý trh rozdělit na dílčí 

trhy nebo segmenty, což provedeme např. podle regionů, odbytových kanálů, podle určitých 

skupin odběratelů apod. 

Analýza trhu poskytuje informace o struktuře dílčích trhů a jejich změnách, 

proto by měla podchycovat následující prvky: 

- současný stav a budoucí růst trhu, 

- vlastní a cizí podíly na trhu, 

- dosavadní a očekávaný vývoj cen, 

- marketingové nástroje, 

- intenzita investic, rentabilita a zisk, 

- nahraditelnost stávajících výrobků jinými, 

- bariéry při vstupu na trh, 

- potřeby a kupní síla zákazníků, 

- chování a motivace při koupi.
39

 

- Analýza silných a slabých stránek 

 Tato analýza je užitečným nástrojem rekapitulace a shrnutí předchozích analýz, jejímž 

cílem je identifikace rozsahu, kterým současná strategie organizace, hlavně její silné a slabé 

stránky, podporuje schopnost úspěšně se vypořádat s hrozbami a příležitostmi ve vnějším 

prostředí. 

                                                           
38 Jung, H. Controlling. 2. Auflage. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, 2007. Str. 228-229. 
39 http://www.referaty10.com/referat/Ekonomie/6/tema-6-45-Ekonomie.php 
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Silné stránky (přednosti) – jsou pozitivní vnitřní podmínky, jimiž podnik získává převahu 

nad konkurenty. Podnikovou předností je jasná kompetence, zdroj nebo schopnost, která 

umožňuje podniku získat konkurenční výhodu. Jako příklad to může být přístup ke 

kvalitnějším materiálům, dobré finanční vztahy, vyspělý tým top manažerů, vyspělá 

technologie apod. 

Slabé stránky (nedostatky) – jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší 

podnikové výkonnosti. Mezi tyto podmínky můžeme zařadit např. absence nezbytných zdrojů 

a schopností, chyby v rozvoji nezbytných zdrojů, neúměrné finanční zatížení, zastaralé 

technologie apod. 

Příležitosti – jsou to současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příznivé 

současným nebo potenciálním výstupům společnosti, a jsou posuzovány hlavně z hlediska 

dlouhodobého vývoje prostředí a jeho vlivu na společnost. Tyto podmínky mohou obsahovat 

např. změny v zákonech, demografické změny (růst počtu obyvatel), uvedení nových 

technologií apod. 

Hrozby – jsou to současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepříznivé 

současným a budoucím výstupům organizace. Tyto hrozby mohou vzniknout např. vstupem 

silného konkurenta na trh, poklesem zákazníků, legislativními změnami apod.
40

 

 

- Analýza strategických potenciálů a strategických mezer
41

 

 Jednou z veličin, kterými se zabývá strategický controlling, je tzv. potenciál. Je to 

veličina, kterou je třeba plánovat, analyzovat a řídit z důvodu budoucích šancí na zisk.  

Tato analýza vychází z analýzy silných a slabých stránek (subjektivní veličiny) 

doplněných o tzv. klíčové faktory (objektivní veličiny), které jsou stanoveny takto: 

- specifikace klíčových faktorů, 

- kontrola kompletnosti dle kontrolního formuláře, 

- vyhodnocení faktorů v pořadí podle důležitosti, 

- pověření klíčových faktorů v diskusi a na základě konkrétních případů, které jsou 

  známé z konkurenční situace podniku.  

                                                           
40 ŠULEŘ, O. Firemní strategie plánování a realizace. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. Str. 55 
41
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Pro vyhodnocení potenciálů se používá ty klíčové faktory, které jsou považovány za 

nejdůležitější. Zároveň jako měřítko slouží nejsilnější konkurent podniku, přičemž relativní 

hodnocení se provádí dle stupnice v rozsahu např. od -3 přes 0 do +3, kde konkurent je vždy 

v poloze 0, klíčový faktor při velké převaze je na stupni +3, při velkém zaostávání na stupni -

3. Těžiště této analýzy spočívá v přesném zkoumání a podchycení stávajících potenciálů a 

zdrojů. 

 Právě analýza potenciálu je základem pro analýzu mezer, která zkoumá vzdálenost 

mezi hranicí vývoje a křivkou základní činnosti podniku, což je možné měřit na základě 

různých kritérií jako obrat, zisk apod., a možnostmi zaplnění těchto mezer.  

Rozlišují se tyto dvě mezery: 

- mezera operativní, která se zaplní při zachování starých výrobků a trhů, 

- mezera strategická, na jejíž zaplnění je potřeba nových výrobků a trhů. 

 

- Portfoliová analýza 

 Jedná se o jednu z nejčastěji používaných analýz pozice strategické podnikatelské 

jednotky (SBU) vzhledem na jiné podnikatelské jednotky, podstatu trhu nebo segmenty trhu, 

ve kterých působí. Podstatou portfoliové analýzy je portfoliová matice růstu a podílu na trhu, 

tzv. matice BCG (Boston Consulting Group), zobrazená na Obr. 6, která je založena na 

použití růstu odvětví a relativního podílu na trhu jako indikátorů konkurenční pozice SBU 

v jejím odvětví a čistého toku hotovosti, nezbytného na provoz SBU. 

Obr. 4 – Portfoliová matice růstu a podílu na trhu  

Zdroj: ŠULEŘ, O. Firemní strategie plánování a realizace. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. Str. 72 
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Dojné krávy – SBU s vysokým relativním podílem na pomalu rostoucích trzích, budou 

produkovat zdravý tok hotovosti, 

Psi – SBU s nízkým relativním podílem na pomalu rostoucích trzích, budou často 

umírněnými spotřebiteli peněz, slabá konkurenční pozice, 

Hvězdy – SBU s vysokým relativním podílem na rychle rostoucích trzích, budou vyžadovat 

velké sumy peněz pro udržení tempa růstu, ale mají silnou tržní pozici, která může přinést 

vysoké zisky v budoucnosti, 

Otazníky – SBU s nízkým relativním podílem na rychle rostoucích trzích, vyžadují velký 

přísun peněz na financování růstu, jsou slabé v produkování zisku kvůli své momentální 

nepříznivé konkurenční pozici, proto jsou nejproblematičtější. 

Tuto metodu můžeme implementovat i na zákazníky, kdy např. na jedné ose bude vynesen 

relativní zisk a na druhé přidaná hodnota společnosti, vnímána zákazníky.
42

 

 

- Strategická bilance 

 Jeden z dalších analytických nástrojů, ve kterém se určuje vždy nejdůležitější kladné 

nebo záporné závislosti mezi vlastním podnikem a konkurencí. Závislosti jsou významné pro 

plánování strategie, protože vymezují dlouhodobý volný prostor pro formulování a jednání 

podniku. Pro sestavení strategické bilance jsou nejdůležitější faktory jako kapitál, materiál, 

personál, odbyt, know-how. 

Principem je sestavení seznamu aktivních a pasivních závislostí pro stanovené 

zájmové skupiny a zhodnocení těchto závislostí jednotlivě pro každou bilanční položku. 

K tomu se používá procentová stupnice, od 0% do 100%, na které se vyznačí hodnota 

závislosti mezi položkou a stránkou rozvahy. 100% znamená úplnou závislost, 50% znamená 

průměrnou závislost, 0% znamená plnou nezávislost. Výsledkem jsou dvě procentuální 

hodnoty pro každou bilanční položku, které vymezují strategický volný prostor pro jednání a 

formování. Položka s nejnižším bodovým součtem je strategické problémové místo, které 

limituje budoucí schopnost podniku k výkonům. Na základě této identifikace musí být 

vypracována východiska ke zlepšení situace závislosti, např. vytvořením strategické plánové 

bilance, která ukazuje, zda jsou plánovaná opatření skutečně schopna zajistit zlepšení situace 

závislostí a anticipovat nové budoucí strategické problémové místo.
43
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5.2.2 Nástroje prognózování 

 „Prognózy jsou závěry vycházející z praktických zkušeností nebo teoretických znalostí 

a tyto závěry hovoří o výskytu očekávaných budoucích událostí v kvalitativně anebo 

kvantitativně omezeném poli objektivních možností s přihlédnutím ke stávajícím a 

předpokládaným okrajovým podmínkám v konečném a uzavřeném časovém intervalu.“
44

 

Z této definice vyplývá podstata prognózování z předpovědi pravděpodobných nebo 

možných událostí v časovém průběhu, přičemž tyto události se musí týkat objektivní reality.  

Při prognózování vycházíme ze dvou technik – statické a subjektivní. 

Statické techniky
45

 – jsou využívány hlavně při prognóze prodeje a zpravidla vycházejí 

z předpokladu, že budoucnost bude odpovídat předcházejícímu vývoji. 

Mezi tyto techniky patří např.:  

- analýza trendů a cyklů – spočívá ve shromáždění a analýze řad údajů představujících 

základní ukazatele, např. objem prodeje. Prognóza je založena na extrapolaci, která je 

procesem projektování minulých trendů a vztahů do budoucnosti a mají podobu tří křivek: 

a) lineární – např. stejný nárůst objemu prodeje v každé periodě, 

b) exponenciální – je výsledkem pravidelného nárůstu o stejné procento, 

c) S-křivky – je typická pro životní cyklus výrobku, 

- korelační analýza – nejčastěji používaná technika, pomocí které je určována závislost na 

jednom nebo více ukazatelích. U prodeje je žádoucí těsná korelace s některým celonárodním 

ukazatelem, např. s hrubým národním produktem, příjmy obyvatelstva, 

- matematické modely – umožňují vyjádřit vzájemnou závislost mezi řadou nezávislých 

proměnných a např. prodejem společnosti. Vztahy mezi závislými a nezávislými proměnnými 

jsou zkoumány pomocí několikanásobné regrese, čímž je získána regresní rovnice pro 

předvídání budoucího na základě minulého. 

Subjektivní techniky
46

 – jsou používány, pokud nejsou k dispozici statistická data, jsou 

založeny na osobním mínění a intuici, zpravidla se používají v kombinaci s jinými 

technikami.  
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Mezi tyto techniky patří např.: 

- Delfská technika – spočívá v zasílání série dotazníků, resp. kladení souboru stejných otázek 

skupině interních nebo externích odborníků, kteří je nezávisle na sobě a navzájem neovlivněni 

zodpovídají. Jejich odpovědi jsou následně zkompilovány a předány zpět společně s dalšími 

informacemi. Tento cyklus se opakuje tolikrát, dokud se jejich názory nesblíží. Nevýhodou 

této techniky je časová náročnost a motivace jednotlivých odborníků. 

- Metoda scénářů – je to popis možné budoucí situace a naznačení jejího vývoje. Při tvorbě 

scénáře musíme postupovat shora-dolů, a bereme zde v úvahu především trendy okolí, 

techniky a odvětví.  

                                                                                                                                                            

5.3 Zpětná a dopředná vazba strategického controllingu
47

 

 Další důležitou úlohou strategického controllingu je kontrola. Klasický proces 

kontroly v podniku je v podstatě přesně vymezen porovnáním skutečnosti s plánem a zajištěn 

velkou mírou zkušeností. Obecným cílem kontroly je zjištění vyskytujících se odchylek a 

navržení potřebných opatření. Tento proces kontroly je často definován jako proces kontroly 

zápornou zpětnou vazbou, která vede ke stabilizaci existujících procesů. 

 Oproti tomu kladné zpětné vazby jsou strategické procesy dopředné a zpětné vazby, 

které zahrnují úvahy o možném scénáři a zesilují momentálně probíhající podnikové procesy. 

Kladné zpětné vazby obsahují možnosti a pravděpodobnosti scénářů budoucnosti (dopředná 

vazba) vedoucím k závěrům a opatřením v současnosti, tzn. ke zpětným vazbám 

z budoucnosti do přítomnosti, aby se včas zabránilo budoucím odchylkám, nebo se tyto 

odchylky zeslabily. Díky síťové propojenosti s okolím se tak dosáhne optimalizace odchylek, 

které jsou bezpodmínečně nutné pro proces vývoje. Zároveň v procesu řízení musí být 

průběžně zjišťovány trendy odchylek z důvodu optimalizace úspěchu podniku. 

 Klasická nauka o managementu rozlišuje tři základní typy strategické kontroly: 

- strategická kontrola realizace – je to porovnání plán – skutečnost - budoucnost, směr 

pohledu kontroly je orientován do minulosti a strategicky je stabilizován,  

- strategická kontrola premis – jde o průběžné prověřování pravděpodobností scénáře a  

průmětů deskriptorů (premis), aby se strategie přizpůsobila změněným pravděpodobnostem 

scénáře, 
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- strategický dohled – v rámci strategického informačního systému musí zachytit trendy okolí 

nebo jejich slabé signály a oznámit je podniku.  

 

5.3.1 Nástroje kontroly
48

 

Strategický radar  

 V současnosti již není moderní používání prognóz, jelikož jsou pouze přenesením 

způsobu pozorování minulosti do budoucnosti v okolí, které není lineární, ve kterém se 

podnik chápe jako otevřený systém s nelineárními průběhy. Proto je tato metoda pro řízení a 

plánování chybná. Mnohem výstižnější je používání scénářů, které aby se mohly vytvořit, je 

nutností pozorování okolí a vnitřního života podniku.  

K tomu jsou využívány následující nástroje: 

- radar okolí – aktuální situace – neustálý přísun aktuálních informací, které tak vytvoří  

                         informační náskok, 

- radar okolí – trendy – umožňuje včasné rozpoznání trendů ve všech trzích a odvětvích 

                        pomocí dlouhodobého pozorování jejich cyklického chování z čehož jde  

                        vyvodit strategické řídící impulsy pro vedení podniku,  

- radar konkurentů – je to strategický informační systém, jenž se soustřeďuje výlučně  

                                   na zjišťování tendencí a možných reakcí konkurentů na tytéž nebo  

                                   podobné faktory okolí, 

- vnitřní radar – poskytuje informace o silných a slabých stránkách podniku, konkurentů a o 

                           vývoji na trhu. 

Strategické hry 

 V současném turbulentním prostředí je důležité, aby bylo využíváno kromě vědomých 

zkušeností také nevědomé zkušenosti, tzn., aby byla rozvinuta vlastní kreativita a intuice 

pomocí her, ve které mohou být realizovány bez nebezpečí různé scénáře a vize budoucnosti. 

Cílem těchto her je v relativně krátkém čase, s relativně nízkými náklady a relativně vysokou 

spolehlivostí prozkoumat možnou budoucnost. Strategické hry se používají pro předpovídání 

chování konkurence, dodavatelů nebo zákazníků. 
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Strategická komunikace
49

 

 V dnešní době je velice žádoucí zavádění a praktikování strategických komunikačních 

sítí, které jsou aplikovány vždy intuitivně na rozhodnutí vrcholového managementu. Tyto sítě 

jsou horizontální pracovní týmy, které se pravidelně scházejí, aby probraly určité problémy a 

řešily je. Dalším důležitým prvkem je instalování v dalších hierarchických rovinách tzv. 

komunikační grémia stejného druhu – jsou to většinou pracovní týmy z oblasti výzkumu a 

vývoje, controllerů, finančních analytiků apod. 

Pro strategickou komunikaci je také velmi důležité propojení s okolím, tzn. 

s konkurenty, zákazníky, dodavateli, což je organizační úlohou vrcholového managementu. 

Tato propojení bývají nejčastěji formou odborných kongresů, zastoupení zájemců 

orientovaných na odvětví a v nich zakotvených pracovních skupin, ovšem jako velmi účinné 

je organizování samotných odborně orientovaných sítí v jednom odvětví, např. návštěvy 

odborných kolegů konkurence. 

Jelikož je podnik mnohdy konfrontován s nepředvídatelnými překvapeními, je 

zapotřebí zlepšit reakci podniku připuštěním existence struktur ad hoc.  

Pod pojmem ad hoc se rozumí nepředvídané a neplánované schůzky se strategickým 

obsahem, které se uskutečňují na základě signálu včasného rozpoznání. Scénáře ad hoc dávají 

návod jak zabránit informačnímu chaosu v okolí i vně podniku. 

 

6. Zavedení strategického controllingu ve výrobní společnosti 

 

 Jelikož strategický controlling musí sledovat mnoho strategických řídících veličin, 

jako jsou např. technologie, investice, trhy, výzkum, výrobky, atd., proto jeho zavádění a 

formování ve výrobní společnosti závisí na různých faktorech.  

Mezi významné faktory patří např. typ výroby, který se dělí podle dvou kritérií: 

- kriterium komplexity – popisuje počet a rozmanitost dílčích úloh nezbytných k výrobě, 

- kriterium variability – popisuje počet a předvídatelnost změn požadavků kladených  

                                        na výrobu.
50
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Pro vybudování dobré tržní pozice a zvýšení své konkurenceschopnosti musí výrobní 

podnik zvolit strategicky nejvýhodnější typ výroby, který se vyznačuje různými prioritami 

cílů a faktory úspěchu. Vhodným typem pro výrobní podnik může být např. kusová výroba, 

která je orientována na zakázku a vyznačuje se vysokou flexibilitou, komplexitou i 

variabilitou, nebo smíšená sériová výroba, která je orientována na trh i zakázku. 

 V oblasti výroby je také třeba, aby výrobní podnik sledoval strategické cíle v těchto 

čtyřech komplementárních oblastech: 

- Hospodárnost – je to poměr vynaložených výkonů k potřebným nákladům. Je ovlivněna 

                              produktivitou, výší nákladů a cen, také hodnotou vynaložených výkonů. 

- Flexibilita – schopnost výroby přizpůsobením a změnou výroby rychle reagovat  

                        na změnu požadavků trhu. 

- Jakost – jsou to vlastnosti přiřazené výrobku s ohledem na daný účel jejich použití. 

- Humanizace – zaměření pracovního okolí na potřeby zaměstnanců, také jeho neustálé  

                           formování.
51

 

 K dosažení svých podnikových strategických cílů musí podnik dále přijmout taková 

opatření, která jsou vhodná k vybudování podstatných konkurenčních výhod v následujících 

oborech: 

a) technologie – formují potenciál výkonu výrobních systémů a požadavky trhu, 

b) kapacita – určuje výkonovou schopnost výrobního systému podniku; potřebné výrobní  

                      kapacity jsou odvozeny na základě odhadu budoucí situace na trhu a poptávky, 

                      na prognóze vývoje, 

c) detailnost výroby – rozsah tvorby hodnoty podnikem vnášené jeho vlastní výrobou k  

                                    celkově potřebné tvorbě hodnoty pro konečný výrobek, 

d) jakost – pro volbu výrobních postupů jsou základem znaky jakosti, které jsou díky  

                  komplexnímu plánování zahrnuty do oblastí předcházejících výrobě a po ní, 

e) umístění – na základě závislosti na faktorech umístění výrobních kapacit je třeba plánovat  

                      jejich budoucí prostorové rozmístění a to buď zřízením, získáním nebo  

                      uzavřením provozoven.
52
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 Výrobní podnik musí rovněž rozpracovávat strategii výroby, zajišťovat její koordinaci 

s podnikovou strategií a filozofií podniku. 

Strategie výroby
53

 

 Z důvodu zajištění úspěšného vývoje výroby musí podnik využít základní alternativy 

strategie, jako jsou inovace, variace a eliminace, které se vztahují jak na výrobek, tak na 

výrobní proces. Způsob postupu vývoje strategie výroby může být následující: 

- definování poslání podniku, 

- cíle výroby, 

- externí faktory, 

- interní faktory, 

- konkurenční pozice, 

- ideální výroba, 

- kritické faktory, 

- strategie výroby, 

- programy, 

- implementace. 

Hlavní úlohou controllingu v tomto procesu by mělo být iniciování, koordinování a 

kontrola celého procesu. Do tohoto procesu musí podnik začlenit nejen oblast technickou a 

finanční, ale také oblast marketingu, personál, aby se zabránilo případným problémům 

s motivací a zpožďováním realizace tohoto procesu. 

Technologické portfolio
54

 

 Pro existenci výrobního podniku je velmi důležitý technologický vývoj, proto je nutné, 

aby se tradiční portfolia strategie přizpůsobila požadavkům výrobní společnosti. K tomu je 

vhodné využití technologického portfolia, jehož hlavním cílem je představit technologické 

postavení výrobní společnosti v závislosti na technologických a inovačních cyklech a 

navrhnout normativní strategie pro další strategický vývoj. Zde musí podnik rozlišovat 

neovlivnitelnou externí osu a ovlivnitelnou interní osu. 
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Podle typu portfolia se pak vykáţou vůči sobě: 

- atraktivita technologie a síla zdrojů, 

- priorita trhu a priorita technologie, 

- atraktivita technologie a relativní pozice technologie, 

- cyklus technologie a pozice technologie.  

Z postavení oblastí pole technologie lze následně určit dlouhodobý strategický 

potenciál zisku výrobní společnosti. 

Podniková filozofie 
55

 

 Společnosti s výraznou výrobní strategií disponují v oblasti výroby velkým počtem 

obecně uznávaných hodnot, principů a norem. Proto při sledování svých strategických 

podnikových cílů musí výrobní podnik využít tuto filozofii jako hlavní hybnou sílu, která je 

rozhodujícím identifikačním znakem pro výrobu.  

Hlavním faktorem úspěchu je kultura výroby, která je vytvářena cíleně a musí se vždy 

přizpůsobit požadavkům podniku.  

Podniková filozofie můţe působit jako faktor úspěchu ve dvou oblastech: 

- výroba s nulovou chybou – zde je nutná vysoká motivace a identifikace zaměstnanců, 

                                               nelze jí dosáhnout pouze peněžním systémem pobídky, oproti  

                                               tomu vize nejlepšího výrobku může výrazně snížit počet zmetků, 

- integrace procesu tvorby hodnot - hranice výrobní oblasti zde musí překročit a překonat 

hranice jednotlivých oddělení podniku, tím se může rozhodujícím způsobem zlepšit 

konkurenční faktor – time to market (včas na trh). 

Počítačová podpora
56

 

 Dalším důvodem pro zavedení strategického controllingu ve výrobním podniku je jeho 

významná úloha při plánování a zavádění počítačové podpory integrace 

podnikohospodářských a technických informačních systémů, systémů řízení výroby a jejích 

přilehlých oblastí.  
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Jako vhodnou počítačovou podporu pro výrobní společnosti je představován systém 

CIM (Computer Integrated Manufacturing), který je informačně technickým spojením mezi 

systémem CAD (Computer-Aided-Design) - CAM (Computer-Aided-Manufakturing) a 

systémem PPS podniku.  

Klíčovým pojmem CIM je integrace dosažená pomocí dvou cílů: 

- integrace dat – všechna podniková data jsou k dispozici pouze jednou z důvodu aktualizace 

                            a konzistence, 

- integrace postupů a úloh – cílem je přizpůsobení organizace procesu vzniku výrobků.  

Zavedením CIM ve výrobním podniku může být mnohdy složité z důvodu nutnosti 

radikální přestavby výrobních postupů, avšak jeho výhodou je získání vyšší flexibility, 

rychlejší průběžné doby a hospodárnějšího využití zdrojů. 

 

7. Závěr 

 

Přirozeným cílem každé výrobní společnosti je zvyšování její hodnoty nebo zajištění 

podílů a dividend pro majitele, případně kombinace obojího. Aby tohoto cíle dosáhly, musí 

získávat větší tržní podíl, dosahovat lepší konkurenceschopnosti a úspěšně udržovat svou 

pozici na celosvětovém trhu. K realizaci svých strategických cílů podniky využívají různé 

techniky řízení, které bohužel ne vždy jsou pro firmu přínosné. Z poznatků v odborné 

literatuře je zřejmý velký význam strategického controllingu využívajícího strategických 

metod a nástrojů pro úspěšné řízení výrobních společností. 

 Z mé bakalářské práce vyplývá, že firma pro dosažení svých strategických cílů a vizí 

musí hlavně mít: 

- Kvalitní informační systém, který poskytuje pravé a včasné informace důležité pro rychlé  

  rozhodování, což je jednou z významných rolí řízení. 

- Dobrou organizační strukturu, jejíž důležitou součástí je strategický controlling, který   

  na základě úzké spolupráce s útvary jako marketing a obchod, ekonomický útvar, útvar  

  technického rozvoje, pomáhá vedení společnosti rychleji a efektivněji těchto cílů dosáhnout. 

- Přesně vytyčenou strategickou podnikovou koncepci, která na základě analýz definuje nejen 

  strategické cíle a vize podniku, ale také určuje správný typ podnikové strategie. 

- Dobře zpracovanou analýzu vnějšího a vnitřního podnikového prostředí. 

- Kvalifikované lidské zdroje a účinnou kontrolu. 
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Běžnou praxí, uskutečňovanou strategickým controllingem, je každoroční sestavování 

5letého podnikatelského plánu, který rozpracovává vytyčený směr budoucích podnikatelských 

aktivit výrobní společnosti při definovaných předpokladech a prognózovaných cílových 

parametrech ve strategii. Standardně tento plán vychází z predikce marketingu a obchodu, 

personální strategie, technicko-technologické strategie, kdy zohledňuje nezbytné obnovy 

výrobního zařízení ve vazbě na ekonomiku a stále více se zpřísňující ekologické parametry. 

Výchozím krokem je zpracování Feasibility Study (studie proveditelnosti), která zahrnuje 

analýzu trhu, analýzu požadavků zákazníků, předpokládaný objem nového výrobního 

sortimentu včetně ekonomické analýzy návratnosti.  

Z toho odvozuji, že pro výrobní společnost je zhodnocení významu strategického 

controllingu nezbytné. Bez něj by se podnik nebyl schopen efektivně rozvíjet.  

Dále v této bakalářské práci definuji základní nástroje strategického controllingu, jež 

mají výrobní společnosti zajistit získávání cenných informací např.: 

- o nejdůležitějších konkurentech podniku, 

- o vlastnostech trhu a jeho vývoji, což umožňuje podniku vypracovat a formulovat správnou 

strategii v oblasti prodeje, 

- o silných a slabých stránkách výrobního podniku, jež nám přesně definují, jak se vypořádat 

s možnými hrozbami a příležitostmi ve vnějším prostředí, 

- jak využít potenciál z důvodu budoucích šancí na zisk atd. 

V neposlední řadě nástroje SC také umožňují výrobní společnosti, na základě 

kvantitativních a kvalitativních metod, vytváření prognóz budoucích událostí, jež mají zásadní 

vliv na budoucí existenci společnosti. 

V této práci také zmiňuji další z úloh SC a tou je kontrola, která díky různým 

nástrojům kontroly umožňuje výrobnímu podniku včasné odhalení vyskytujících se odchylek 

v probíhajících podnikových procesech a navržení potřebných opatření pro jejich odstranění 

nebo jejich zeslabení. 

Mezi základní kritéria úspěšného vývoje podniku patří kvalita výrobků, nízké výrobní 

náklady a úspěšná prodejní strategie. Proto jsem v závěru této práce navrhla pár základních 

podmínek na zavedení strategického controllingu ve výrobní společnosti. Strategický 

controlling zde koordinuje proces úspěšného vývoje výroby, technologií, informačního 

systému a podnikové filozofie. Tyto podmínky jsou důležité pro vybudování dobré tržní 

pozice a zvýšení konkurenceschopnosti výrobního podniku.  
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