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1. Úvod 

V dynamicky se vyvíjejícím podnikovém prostředí jsou společnosti nuceny pružně reagovat 

a přizpůsobovat se všem vlivům, které na ně působí. Společnosti se vyvíjí, nebo zanikají. 

To, kterou cestou se daná společnost ubere, primárně záleží na vedení společnosti a zvoleném 

způsobu řízení. Je proto nemyslitelné, aby v neustále se měnících podmínkách způsob řízení 

stagnoval. Controlling, který je často považován za všelék na neřešené nedostatky v řízení, 

je možno tedy vnímat jako novou vývojovou etapu řízení podniku. 

Správné využití controllingu v podniku umožňuje podnikům poznat sebe sama, zvýšit svou 

finančně hospodářskou výkonnost, adaptovat se a rozvíjet. 

Pojem controlling patří k velmi frekventovaným termínům v oblasti podnikového 

hospodářství a managementu. Termín controlling je však českými autory používán velice 

volně či spíše benevolentně. Proto i názory na jeho pojetí se různí a ani jeho aplikace v praxi 

není striktně dána. Někde je controlling vnímán pouze jako vlastní kontrolní činnost, jinde 

jako nástroj řízení, který klade důraz na interaktivní propojení všech oblastí 

vnitropodnikových procesů. 

Zjednodušeně lze do funkce controllingu zahrnout to, co dosud nejsou schopny řešit 

stávající řídicí a informační systémy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o vlastní chyby 

v informačním systému nebo o špatně zvolený přístup managerů. 

Jako téma diplomové práce byla zvolena úloha controllingu při řízení podniku zejména 

z toho důvodu, že se ještě stále jedná o relativně mladou disciplínu řízení, která je mnohde 

nesprávně interpretována a chybně aplikována. 

Cílem mé diplomové práce je na základě detailního rozboru controllingových metod 

navrhnout ve vybraném podnikatelském subjektu nejvhodnější implementaci nákladového 

controllingu. 

V druhé teoretické části diplomové práce jsou vystižena hlavní východiska komplexního 

systému controllingu. Postupně budou v této kapitole představeny nejen úlohy a funkce 

controllingu, ale také problematika spolupráce controllera a managera, která představuje 

jedno z významných úskalí zavedení funkčního controllingového systému. 
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Třetí část je věnována vlastní problematice nákladového controllingu, která zúží rozsáhlou 

oblast controllingu do té míry, aby poskytla základní teoretická východiska pro implementaci 

nákladového controllingu ve vybraném podniku – společnost ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

V praktické čtvrté části je představen vybraný podnik, jeho sortimentní řady a dílčí procesy 

výroby jednotlivých druhů výrobků. Dále je provedena analýza stávajícího uplatňovaného 

nákladového řízení, které pro daný podnik představuje nejproblematičtější místo. Současně 

bude vyhodnocen aktuální stav jednotlivých řídicích oblastí a budou formulovány alternativní 

návrhy řešení, které povedou k zavedení funkčního nákladového controllingu ve společnosti 

ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

Při zpracování diplomové práce je použita metoda popisu, analýzy, syntézy a srovnání. 
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2. Controlling, jeho úloha a základní funkce 

2.1. Vymezení pojmu controlling 

Lingvisticky je pojem controlling odvozen z kmene slova „control“, který chápeme 

ve slovesném tvaru jako: 

 vést, řídit, regulovat, 

 ovládat, obsluhovat, 

 kontrolovat. 

Obecná definice controllingu není jednotná. Odborná literatura nabízí mnoho variant, které 

se více či méně rozcházejí v detailech. Z dnešního pohledu však lze definovat controlling jako 

moderní koncepci řízení, která zahrnuje komplexně všechny vnitropodnikové procesy 

„vedení, řízení a kontroly“ s využitím moderních informačních technologií. Tato nová 

koncepce spočívá především v kvalitativně novém systémovém propojení všech nástrojů, 

metod a funkcí vnitropodnikového systému řízení, při zajištění zásad komplexity, dynamiky 

a diferencovanosti jejich subsystémů. 

Vymezení pojmu controlling souvisí bezprostředně i s historicky uplatňovanou základní 

koncepcí a vlastními cíly controllingu. Systematizací controllingových koncepcí definuje 

souhrnně ve své knize Controlling Rolf Eschenbach (2004, s. 84). 

„Z bezprostředních cílů controllingu vyplývají tyto koncepce: 

 koncepce orientovaná na početnictví, 

 koncepce orientovaná na informace, 

 koncepce vztažená k systému řízení, 

 přístupy praktiků.“
1
 

V současné době jsou controllingové cíle logickým průnikem pozitiv všech výše 

zmiňovaných koncepcí se specifickým akcentem na vymoženosti užití moderních 

informačních technologií. 

                                                 

1
 ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1. 
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2.2. Historický vývoj controllingu 

První zmínky o controllingu jsou starší více než sto let a poprvé se objevily ve Spojených 

státech Amerických. První firmou, jež je zmiňována v souvislosti s controllingem, je General 

Electric Company, v níž byla snaha nahradit stávající tradiční manažerské účetnictví novými 

systémy. V rychle se měnících podmínkách byly kladeny velmi vysoké požadavky ze strany 

investorů na likviditu veškerých aktiv. General Electric Company se začala zabývat 

efektivnějším využíváním svých zdrojů prostřednictvím nové koncepce řízení (controllingu). 

Obdobné důvody, které vedly ke vzniku controllingu v USA, přispěly i k jeho šíření 

do ostatních zemí.   

Přes značné rozšíření pojmu controlling lze jeho nejednotnou definici vysvětlit pouze 

na základě historického rozdílného vývoje v angloamerické a německé oblasti.  

Angloamerický pojem "controlling" v sobě obsahuje vedle plánování, organizování a řízení 

také ústřední funkci managementu. Controlling je zde chápán jako ústřední úloha 

managementu na všech úrovních řízení. 

V německých oblastech se lze setkat s controllingem zejména v souvislosti s controllerem, 

kterému je v podniku přiřazena přednostně pomocná (poradní) funkce pro potřeby 

managementu.  

Významný rozdíl v definici pojmu controllingu se tedy nezakládá na úvahách o tom, zda 

se controlling zabývá plánováním, kontrolou skutečného stavu v souvislosti s plánem 

či sběrem potřebných dat a informací. Jedná se o to, jaká aktivní úloha spolurozhodování je 

přiřazena controllingu, lépe řečeno controllerovi. Tato diplomová práci se ztotožní s jistým 

kompromisem a budeme předpokládat, že controller obvykle sám nerozhoduje a neplánuje, 

a controlling je průnikem funkcí controllera s managerem. Úloha a funkce controllera 

a managementu společnosti je uvedena v podkapitole 2.5. 

2.3. Základní cíle a funkce controllingu při řízení podniku 

Z výše uvedených rozborů pojmu controllingu a jeho vývoje vyplývá, že se specifické cíle 

a funkce controllingu mění v průběhu historického vývoje s ohledem na převládající koncepci 

uplatňovanou v praxi. Obecné cíle controllingu se však neměnily.  
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Mezi obecné cíle controllingu patří především: 

 zajištění schopnosti anticipace a adaptace, 

o Controlling musí zajistit nezbytné informace pro vytvoření předpokladů 

k přizpůsobení se společnosti existujícím změnám v okolí (schopnost 

adaptace). Současně musí také zprostředkovat informace o možných 

budoucích změnách okolí (schopnost anticipace). Pochopení tohoto 

problému nepostačuje k zajištění těchto schopností, controlling přebírá 

v procesu řízení těchto schopností klíčovou úlohu. 

 zajištění schopnosti reakce, 

o Přínos controllingu zde spočívá především v zavedení informačního 

a kontrolního systému, který ukazuje managementu aktuální vztah 

mezi naplánovaným a skutečným vývojem a umožňuje realizovat rychlé 

nápravy (korekce) vzniklých disproporcí. 

 zajištění schopnosti koordinace. 

o Úlohou controllingu je také zaručit koordinaci subsystému řízení tím, že 

vytvoří výchozí předpoklady pro sladění aktivit jednotlivých řídících 

podsystémů podniku. 

Základní cíle controllingu v tomto pojetí jsou totožné se základními cíli podniku jako 

funkčního systému. Schopnost anticipace a adaptace vůči okolí, schopnost reakce na vnitřní 

vývoj a schopnost koordinace vnitřního vývoje s ohledem na vnější podmínky jsou 

základními principy všech systémů vnitropodnikového řízení. 

Některá starší pojetí controllingu jej degradují na pozici pouhého „podsystému řízení“. Toto 

pojetí nepovažujeme za správné díky průřezové funkci controllingu, která zahrnuje všechny 

subsystémy procesu podnikového řízení. Pouze takto definovaná pozice zajišťuje naplnění 

novodobých cílů a funkcí controllingu. 
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Obecně lze funkce controllingu směřovat do zvýšení efektivnosti procesu řízení zahrnující: 

 normování, 

 rozpočetnictví, 

 plánování, 

 rozhodování,  

 koordinaci, 

 motivování, 

 informování, 

 kontrolování, 

 zpětnou korekci. 

Z tohoto pojetí pak můžeme abstrahovat i základní nadčasovou filozofii controllingového 

způsobu řízení, které je založené na detailní znalosti skutečností a na něm postaveném 

procesu plánování (tzv. dopředná vazba), procesu řízení a následném procesu regulace 

na základě odchylek (tzv. zpětná vazba). Není záměrem této diplomové práce filozoficky 

polemizovat o cílech a funkcích controllingu v jeho variantách daných odlišným historickým 

vývojem. Proto je diplomová práce v dalších kapitolách zaměřena na konkretizaci východisek 

a principů controllingového řízení pro aplikaci v podmínkách daných dnešní úrovní 

vnitropodnikového řízení. 

2.4. Podnik jako funkční systém a pojetí jeho životaschopnosti 

Pokud chceme zavedením controllingových principů zajistit životaschopnost podniku, 

musíme nejdříve obecně analyzovat podnik jako systém. Ze základního zhodnocení podniku 

a jeho vnitřních subsystémů pak lze vyvodit i cestu pro zvýšení účinnosti podnikového řízení 

aplikací controllingových principů.  

Jak tvrdí Eschenbach (2004, s. 28) „Podnikový systém může být charakterizován těmito 

vlastnostmi: 

 Podnik je sociálně technický systém. Prvky podniku jsou lidé a věcné prostředky, 

součinnost jednotlivých prvků je účelově zaměřená (ve smyslu vytváření výkonů 

v podniku). 
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 Mezi prvky existují vazby ve formě komunikačních a výrobních struktur. Podnik 

ale není pouze výsledkem vědomých procesů tvorby, ale vytvářel se též samovolně 

a neformálně. 

 Podnik je otevřený a komplexní systém, který je neustále ve vztahu s okolím 

pomocí sítě transakcí a je ovlivňován kontextovými faktory. Otevřenost vytváří 

závislost na okolí, a tím omezuje autonomii jednání systému. 

 Podnik je dynamický a pravděpodobnostní (na pravděpodobnosti založený) 

systém, který musí být flexibilní na základě probíhajících vnějších a vnitřních 

podnikových změn stavu. 

 Jako cílově zaměřený a cíle vyhledávající systém sleduje podnik cíle, které 

se přiměřeně situaci přizpůsobují měnícímu se okolí a musí být nově definovány. 

 Jako hospodářský soběstačný systém musí být podnik k udržení své existence 

a ke splnění svých funkcí výnosný, ale musí hospodařit minimálně tak, aby pokryl 

náklady. 

 Multifunkční systém splňuje jako pluralistická jednotka tvorby hodnot funkce 

pro různé nárokující skupiny (stakeholder): investory, pracovníky a partnery 

z okolí.“
2
 

Souhrnnější pojetí podnikového systému ho v podstatě rozděluje na dva samojedinné 

systémy, jeden je označován jako primárně-výrobní a druhý jako sekundárně-řídící. 

Primárnost a sekundárnost v tomto pojetí má pouze demonstrativní charakter. Primárně-

výrobní subsystém zahrnuje výrobní procesy podniku (jako je: nákup, výroba, vývoj, 

logistika, odbyt atd.) a sekundárně-řídící subsystém zahrnuje nevýrobní, nadstavbové řídící 

procesy ve své komplexnosti (jako jsou: normování, rozpočtování, plánování, kontrola, 

odchylkové řízení, informační systémy, organizace, personalistika, jakost atd.). 

Podniku jako systému jsou dopředu dány vnější podmínky, které se sice dnes dynamicky 

mění, ale bez jeho přímého přičinění (vnější determinace). Vnitřní podmínky podniku jako 

systému jsou výsledkem fungování jeho dílčích subsystémů (vnitřní determinace). Cílem 

řízení podniku, jeho vnitřních subsystémů, je pak zajistit fungování podniku v přípustných 

(existenčně možných) mezích. V případě nezvládnutí a překročení těchto přípustných mezí 

                                                 

2 
ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1. 
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pak systém zkolabuje – podnik se zhroutí. Z tohoto pohledu bude tedy nejvyšším cílem 

managementu podniku zajištění jeho životaschopnosti v dlouhodobém horizontu. 

Dle pojetí Eschenbacha (2004) je životaschopný jen takový podnik, v němž management 

operativně mění vlastnosti podniku tak, aby po delší dobu nepřetrvávaly problémové situace. 

Pokud nelze tyto vlastnosti pozměnit, je důležité je vyjmout a řešit samostatně (izolovaně). 

Vznik těchto problémových situací vyplývá ze složité interakce mezi podnikem a jeho 

vnějším okolím.
3
 

Podle Eschenbacha (2004, s. 33) „Primárním cílem řízení podniku je tedy zajištění 

životaschopnosti jako vlastnosti vnitřních subsystémů, a to: 

 přizpůsobit se aktivně a reaktivně měnícímu se okolí (schopnost přizpůsobení), 

 zachovat a rozvinout svou identitu přijímáním a uplatněním zkušeností, učením se 

a vyzráváním (schopnost pokroku)“
4
. 

2.5. Úloha a funkce controllera 

V této podkapitole budou podrobně rozvedeny základní úkoly a funkce controllera 

v podniku. Je to i z toho důvodu, že na základě spolupráce se společností ArcelorMittal 

Technotron, s.r.o. by měl díky této diplomové práci vzniknout návrh systému nákladového 

controllingu, včetně definice zodpovědnosti pozice controllera a jeho začlenění 

do organizační struktury. 

2.5.1. Controller jako „nositel“ controllingu (controllingových principů)  

Název této podkapitoly je mírně zavádějící, neboť controlling není pouze věcí určeného 

controllera, ale především každého managera podniku. Jejich vzájemný vztah 

a zodpovědnosti budou rozebrány v následujících podkapitolách. Obecně lze však říci, že 

pro zajištění funkčního uplatňování controllingu v podniku musí být jeho nositeli všichni 

vedoucí pracovníci. Controller pak tento proces (controlling) v podniku pouze řídí. Proto je 

v nadpise této podkapitoly ono „nositelství“ controlllingu uvedeno v uvozovkách. Správnější 

název této podkapitoly by byl: Controller jako nositel controllingových principů. 

                                                 

3
 ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1. 

4
 ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1. 
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Úspěšné zavedení a využívání controllingu v sobě nese mnohá úskalí, a je proto nutné, aby 

byl controlling realizován osobou, která má více než jen elementární povědomí o společnosti, 

v němž controlling zavádí a řídí. V podnikové praxi je tedy běžné, že v malých a středních 

firmách na sebe bere funkci controllera vedení podniku, koneckonců musí být jeho nositelem. 

Samostatná funkce controllera se dle zkušeností z praxe objevuje až ve velkých podnicích 

s více než 200 zaměstnanci. 

2.5.2. Úkoly a funkce controllera 

Mezi hlavní úkoly a funkce controllera v podniku patří zejména: 

 evidenční a dokumentační funkce (zde patří například: vybudování vhodného 

reportingového systému pro jednotlivé úrovně řízení podniku; stanovení 

podnikových zásad chování v oblasti plánování, reportingu, evidence nákladů; 

vytvoření jednotného systému vzorových formulářů pro plánování, reporting, 

kalkulaci nákladů atd.), 

 prognostická a plánovací funkce (zde patří například: spoluúčast při stanovení 

podnikových cílů, dále koordinace procesu plánování v celé struktuře podniku 

od nejnižších organizačních jednotek až k sumární agregaci plánů za celý podnik; 

patří zde i nezbytné poradenství a permanentní proces proškolování řídících 

pracovníků z používaných controllingových principů a metod),  

 řídící a informační funkce (zde patří například: poskytování permanentních 

informací managementu podniku plynoucích z analýzy reportingových výstupů 

o stavu plnění plánovaných úkolů dílčích organizačních jednotek a podniku jako 

celku, dále pak konkretizace odchylek skutečného stavu od plánovaných hodnot 

a jejich detailní analýza), 

 kontrolní funkce (zde patří například: projednávání odchylek s jednotlivými 

organizačními jednotkami podniku a na základě identifikace důvodů jejich vzniku 

pak např. návazná korekce plánovacích a reportingových systémů). 

V praxi většiny podniků se však setkáváme s tím, že působení controllera se soustřeďuje 

více méně pouze izolovaně na funkci informační a kontrolní, tedy pouze interpretaci 

reportingových výstupů a identifikaci odchylek dosaženého stavu od plánovaných hodnot. 

Tato situace vede k tomu, že controlling se nemůže rozvíjet v celé své šíři a nemůže 

ovlivňovat průřezově celkový systém vnitropodnikového řízení. 
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Podle Horvátha (2004, s. 6) „Controller obvykle sám neplánuje, tím se zabývá přednostně 

management podniku. Pro upřesnění je nutné poznamenat, že v malých a středních podnicích 

se stává, že působnost controllera přesahuje rámec pouhé koordinace. Controller často přebírá 

úlohy jednotlivých odborných oddělení, dokonce při tvorbě obchodní politiky a strategickém 

plánování. 

Úlohy a odpovědnost controllera jsou jasně stanoveny v popisu controllera IGC 

(Internacional Group of Controlling).“ 
5
 

Na začátku milénia IGC definovala spoluodpovědnost controllera za dosažené výsledky. 

Je to dáno tím, že controller získává a zpracovává informace tak, aby byly k dispozici 

pro management podniku v optimální obsahové struktuře a pravidelném časovém horizontu.  

Controller musí být aktivní ve všech fázích controllingově ovlivňovaných procesů řízení, tj. 

ve fázi prognostiky, fázi plánování, fázi řízení, fázi kontroly a analýzy odchylek. bez této 

permanentní aktivity nelze dosáhnout správné aplikace controllingových principů v řídicím 

systému podniku.  

2.5.3. Činnosti controllera v podniku 

Jednotlivé popisy činností controllera se jistě budou v každé firmě lišit, je to způsobeno 

nejen unikátností každé firmy, ale také tím, že ani teorie zde není jednoznačně uplatňována 

dle základních zásad controllingu. Proto se zde pokusím definovat základní činnosti 

controlera, které jsou společné jak angloamerickému, tak i německému pojetí controllingu. 

Controller je: 

 tvůrcem analytických informací dle potřeb managementu, 

 organizátorem tvorby procesu plánování,  

 moderátorem procesu tvorby alternativ dosažení stanoveného cíle, 

 kontrolorem orientovaným na dosažení plánovaných výsledků, 

 tvůrcem a správcem systému controllingu v daném podniku. 

                                                 

5
 HORVÁTH, Petr a kol. Nová koncepce controllingu. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 316 s.ISBN 978-

80-7259-002-2. 
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2.5.4. Ideální dělba práce mezi controllerem a managerem 

Je potřeba uvést na pravou míru rozdíl mezi pozicí managera a controllera a následně ukázat 

prostor pro jejich kooperaci.  

V následující tabulce je znázorněna ideální dělba práce mezi managerem a controllerem. 

Toto vymezení úloh je však čistě teoretické, tato hranice je zejména v poslední době značně 

redukována a dochází k složitějšímu průniku obou těchto funkcí, nemluvě o jejich faktickém 

uplatňování v podniku. 

Tab. 2.1 Typicky ideální dělba práce mezi managery a controllery podle Eschenbacha 

(2004, s. 122)
6
 

Controller Manager 

Koordinuje základy plánování a rozhodování, je 

manager procesu tvorby rozpočtu 

Plánuje hodnoty rozpočtu, cíle podnikových 

výkonů a opatření k dosažení cílů a provádí 

rozhodnutí 

Periodicky informuje o výši a příčinách odchylek 

od cíle 

Stanoví nápravná řídicí opatření při odchylkách 

od cíle 

Periodicky informuje o změnách v podnikovém 

okolí 

Vyvíjí činnost a reaguje, aby se cíle a opatření 

přizpůsobily měnícím se podmínkám okolí 

Nabízí podnikohospodářské poradenství „Kupuje podnikohospodářské poradenství“ 

Tvoří podnikohospodářské metodiky a nástroje 

a koordinuje rozhodnutí 

Vytváří předpoklady pro řízení podniku 

orientované na cíl 

Spolupodílí se na vývoji podniku (např. 

podporuje inovaci) 

Řídí s orientací na cíle a využívá přitom 

plánování a kontrolu 

Je navigátorem a poradcem managera 
Chápe controllera jako nutného partnera 

v procesu řízení 
 

Pokud se oprostíme pouze od úvah o vymezených činnostech controllera 

a managementu, pak obrázek 2.1 zobrazuje průnik jejich zodpovědností v podniku, 

jednoznačně ukazuje, že controlling je jejich společným zájmem. 

  

                                                 

6
 ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1. 
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Obr. 2.1 Průnik činností controllera a managera 

 

 

 

 

 

2.5.5. Začlenění funkce controllera do ogranizační struktury podniku
7
  

Potřeba uplatňování controllingu v podniku povede nezbytně ke změně organizační 

struktury, změně kompetenčních vazeb a změně uplatňovaných řídicích subsystémů daného 

podniku. Obecně si je třeba uvědomit fakt, že pro zařazení controllera (úseku controllingu) 

do organizační struktury podniku žádné „ideální“ obecně aplikovatelné řešení neexistuje. 

Nejvhodnější zařazení úseku controllingu (včetně jeho vnitřní struktury) do struktury 

podniku vyplývá z mnoha jedinečných faktorů daných konkrétními vnitřními podmínkami 

podniku, ke kterým patří především: 

 velikost podniku (jeho strukturovanost), 

 stav úrovně nevyřešených vnitřních problémů, 

 úroveň dílčích subsystémů řízení a jejich spolupráce. 

Cílem této diplomové práce je navržení nejvhodnější metody implementace nákladového 

controllingu ve vybraném podnikatelském subjektu, kterým je společnost ArcelorMittal 

Technotron, s.r.o. Tato společnost zaměstnává kolem 110 kmenových zaměstnanců. Proto 

se dále diplomová práce nebude zabývat teoriemi vnitřní struktury a organizačním začleněním 

větších controllingových útvarů, které si mohou dovolit jen opravdu velké podniky. V cílové 

společnosti bude controlling řízen nejvýše jedním controllerem, proto budou dále popsány jen 

možné alternativy jeho zařazení. 

                                                 

7
 Schémata vytvořena na základě: HORVÁTH, Petr a kol. Nová koncepce controllingu. 5. vyd. Praha: Profess 

Consulting, 2004. 316 s.ISBN 978-80-7259-002-2. 
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Potřeba nezávislosti controllera bývá řešena zařazením této pozice v první nebo, což je 

pro praxi běžnější, druhé hierarchické úrovni. Zařazení controllera na nižší hierarchickou 

úroveň může vést k mnohým úskalím. v takovém případě musí být jasně dána nezávislost 

controllera v oblasti provádění veškerých úloh s controllingem spojených. Tok informací 

mezi vedením a tímto „nízkým hierarchickým“ postavením musí být velmi frekventovaný 

na základě pevně definovaných pravomocí. 

V úvahách o umístění controllera v organizační struktuře je potřeba se oprostit od čistě 

liniové či čistě štábní organizace podniku a brát v úvahu nejčastější typ, a to liniově štábní 

organizaci. Umístění controllera do štábní či liniové pozice v rámci této organizace závisí 

čistě na požadavcích dané organizace a jejich interních organizačních norem. 

Controller, který má v podniku sloužit k odlehčení funkcí vedení „poradenskou činností“, 

bude v hierarchii umístěn na štábní pozici. Takto umístěný controller však nemá oprávnění 

samostatného rozhodování a ani nemůže samostatně vydávat pokyny liniovým pozicím. 

Jak uvádí prof. Eschenbach (2004) ve své knize, pak i u controllera má schopnost anticipace 

a adaptibility proaktivní charakter a může zaručit přizpůsobení se změnám okolí dříve, než 

se vyskytnou nerovnováhy ohrožující podnikovou existenci, na kterou následně musí reagovat 

management.
8
 

Obr. 2.2 Štábní pozice controllingu 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8
 ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1. 
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Liniové umístění controllera je v praxi méně užíváno zejména s ohledem na to, že není 

jednoduché jasně charakterizovat kompetence k podřízením pozicím. S ohledem 

na požadavky controllingu by však v liniovém začlenění měl hierarchicky spadat pouze 

pod vedení podniku. 

Obr. 2.3 Liniové začlenění controllingu 

 

 

 

 

 

 

 

Jak tvrdí Horváth (2004, s. 242) „S růstem velikosti podniku nastává situace, kdy funkci 

controllingu nemůže realizovat jediné centrální oddělení. Pak jsou v různých oblastech 

podniku zřizována decentralizovaná oddělení controllingu, která disciplinárně podléhají 

příslušnému odbornému vedoucímu (např. controller závodu).“
9
 

  

                                                 

9
 HORVÁTH, Petr a kol. Nová koncepce controllingu. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 316 s.ISBN 

978-80-7259-002-2. 
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Obr. 2. 4 Dotted line začlenění controllingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dotted line (obrázek 2.5) začleněný controller přijímá v prvé řadě úkoly od vedoucího 

útvaru, jemuž je podřízen. Odborné pokyny pak přijímá od hlavního controllera, který ho 

zaštiťuje odbornými controllingovými nástroji, jež pro výkon své práce nezbytně potřebuje. 

Takto sestavená hierarchie nese svá úskalí v podobě konfliktu zájmů, který může nastat, 

pokud nejsou požadavky ze strany přímého nadřízeného a hlavního controllera plně 

v souladu, což v praxi často nastává.  

Poslední možností jak funkčně začlenit controllera do struktury podniku je pomocí maticové 

organizační struktury. V obecném pojetí kombinují maticové organizační struktury liniovou 

organizační strukturu spolu s konkrétní projektovou strukturou řízení. Na straně jedné 

vznikají funkční útvary specialistů a na straně druhé vznikají projektově orientované úseky 

(dle jednotlivých projektů). 
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Obr. 2.5 Začlenění controllingu do maticové organizační struktury  

 

 

 

 

 

 

 

Tato organizační struktura se blíží procesně orientované struktuře, neboť na jedné straně 

mohou být odborné štábní útvary a na straně druhé stojí jednotlivé procesy (výrobní procesy, 

nevýrobní procesy atd.). Mezi nesporné výhody maticové organizační struktury (resp. 

procesní organizační struktury) patří pružnost a možnost rychlé reakce na požadavky okolí. 

Na straně druhé je nevýhodou fakticky dvojí podřízenost, následkem porušení zásady 

jediného odpovědného vedoucího. 

V maticové organizační struktuře se pak controlling (controller) podílí na práci daných 

projektů (procesů). Controller v této pozici slouží k usnadnění plnění úkolů hlavního řešitele 

daného konkrétního projektu.  

Toto organizační začlenění controllingu (controllera) je nejvhodnějším řešením 

a v závěrečných kapitolách bude doporučeno pro aplikaci v podmínkách vybrané společnosti 

pro implementaci zásad nákladového controllingu. 

2.5.6. Samocontrolling 

Jednou z alternativ jak neřešit dilema optimálního organizačního začlenění controllingu 

do organizační struktury je zavedení samocontrollingu.  

Samocontrolling lze považovat za jednu z možných novodobých alternativ odklonu 

od klasických verzí controllingu, která vyhovuje požadavku dynamické reakce na prudce 

se měnící vnější i vnitřní podmínky. V tomto pojetí přebírá na sebe úkoly a funkce controllera 

samostatný management, který substituuje jeho vlastní pozici v organizační struktuře. 

Největší výhodou u této verze controllingu zůstává rychlost reakce managera na vývoj 

bez časové prodlevy způsobené zhodnocením vývoje controllera. 

Výroba Controlling 

Projekt B 

Projekt C 

Projekt A 

Logistika Personalistika 
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V tomto pojetí je samocontrolling, samokontrola, samořízením odchylek základním 

východiskem práce managementu. 

Tento názor potvrzují i odborné prameny – například jak tvrdí Horváth (2004, s. 256) 

„Samocontrolling je metoda 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 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. Přesto není možné a ani žádoucí, aby všechny úkoly controllingu převzal 

management.“
10

 

2.5.7. Outsorcing controllingu 

Další možností jak zavést funkční controlling ve společnosti je outsourcing této činnosti. Ne 

vždy je v možnostech podniku vytvoření vlastního controllingového oddělení. Zejména 

u menších společností, které mají omezený prostor personálních nákladů, je nutno brát ohled 

i na to, zda si podnik může služby interního controllera dovolit.  

Outsorcing controllingu s sebou přináší několik významných výhod. Jednou z těchto výhod 

je nesporná aktuálnost vědomostí a rozmanitost zkušeností controllera z outsourcingové firmy 

(permanentní odborný vývoj). Další výhodou je pak absence intrapersonálních konfliktů 

na pracovišti, díky čemuž dosahuje externí controller výsledků rychleji a efektivněji 

v porovnání s interním controllerem. 

Nevýhodou, již s sebou tento outsourcing nese, je výchozí neznalost firmy a nutnost 

podrobného seznámení se s podnikem, což prodlužuje realizační fázi. Externí controller však 

nikdy nedosáhne detailních znalostí o firmě, kterými disponuje interní controller. 

                                                 

10 HORVÁTH, Petr a kol. Nová koncepce controllingu. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 316 s.ISBN 

978-80-7259-002-2. 
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2.6. Metody strategického a operativního controllingu 

V této kapitole bude blíže rozebrána oblast základního dělení controllingu včetně 

nejspecifičtějších užívaných nástrojů. Controlling můžeme rozdělit na strategický 

a operativní. Ve složitém systému controllingu se jak strategický, tak operativní controlling 

mohou velmi prolínat. Základní rozdíly mezi operativním a strategickým controllingem jsou 

znázorněny v tabulce 2.2. 

Tab. 2.2 Strategický a operativní controlling podle Horvátha (2004, s. 256)
11

 

 Strategický controlling Operativní controlling 

Orientace Prostředí podnikání, Adaptace Podnikání, Hospodárnost 

provozních procesů 

Stupeň Strategické plánování Taktické a operativní plánování 

a rozpočtování 

Dimenze Šance/Rizika,  

Přednost/Slabiny 

Výdaje/Výnosy, Náklady/Výkony  

Cílové veličiny Zajištění existence, potenciál 

úspěchu 

Hospodárnost, zisk, rentabilita 

 

2.6.1. Strategický controlling 

Podstatou strategického controllingu je proces přeměny strategických plánů ve strategický 

management, a to na základě úloh, které jsou na něho kladeny z řad strategického vedení 

podniku. 

Hlavním úkolem strategického controllingu je zajištění samotné existence podniku. Jde tedy 

o dnešní přijímání takových rozhodnutí, která tuto budoucí existenci zajistí. Přijímat taková 

rozhodnutí nelze bez zohlednění budoucích rizik. Strategický controlling je úzce spjat 

se strategickým plánováním, a je proto potřeba jej také považovat za dlouhodobou záležitost 

začínající nad hranicí pěti let. 

Podle Eschenbacha (2004, s. 249) „Implementace strategie a kontrola úspěchu se stará 

o důslednou realizaci strategie. Institucializovaný strategický controlling, jako organizační 

                                                 

11
 HORVÁTH, Petr a kol. Nová koncepce controllingu. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 316 s.ISBN 

978-80-7259-002-2. 
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spojení mezi plánováním strategie a strategickou kontrolou, může včas rozpoznat odchylky 

nebo opoždění při realizaci strategie a zavést nezbytná regulační opatření.“
12

 

Mezi metody strategického controllingu, které budou níže popsány, patří zejména: 

 analýza konkurence, 

 SWOT analýza. 

Analýza konkurence 

Většina podniků se dnes setkává s konkurenčními tlaky. Jen velmi málo firem si dnes může 

dovolit neanalyzovat svou konkurenci. Většinou se jedná o zkostnatělé státní podniky 

či podniky s legislativní ochrannou bariérou vstupu na daný trh.  

Konečný odběratel vnímá statky či služby, které jsou podniky nabízeny, za více méně 

rovnocenné v rámci daného segmentu jeho zájmu. 

Konkurenční tlaky objevující se na trhu nejsou stabilní, ale dynamicky se mění v závislosti 

na stádia uvádění výrobků na trh. Zaváděcí fáze je doprovázena malým konkurenčním tlakem, 

prodávajících je jen málo. S rozšiřováním zájmu o daný trh roste také počet hráčů na daném 

trhu. Vidina ziskovosti daného trhu vždy přiláká další konkurenci, která klesá až ve fázi 

zralosti. 

Trh má svá pravidla a většinou po dosažení určité velikosti se již dále nezvětšuje, a proto 

dochází ke zhušťování konkurence. Největší ohrožení ze strany konkurence pak nastává 

ve fázi nasycení trhu. 

Společnost je ohrožována nejen ze strany stávající konkurence, ale také konkurence 

potencionální. Detailní informace o konkurenci jsou rozhodující pro budování úspěšné 

konkurenční strategie. 

Důležitým předpokladem pro hodnocení konkurence je dostatek informací 

o nejvýznamnějších konkurentech, ale také o struktuře trhu, mezerách a zákaznících. Úspěšné 

srovnání se s konkurencí také vyžaduje perfektní znalost vlastní společnosti a schopnost 

sebereflexe. 

                                                 

12
 ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1. 
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Analýza konkurence je pak jednoduchým porovnáváním vlastností a statistik podniku 

s největšími čtyřmi až pěti konkurenty. Do následující tabulky jsou pouze vkládány symboly 

 ,      . Symbol   pokud je konkurence na tom v dané oblasti lépe, symbol   pokud má 

hodnocená společnost v dané oblasti rezervy. Ukáže-li se, že je konkurence stejně silná v dané 

oblasti jako vlastní podnik, použije se symbol  . 

V následující vzorové tabulce kritérií (tabulka 2.3) budou uvedena veškerá podstatná 

kritéria, díky nimž je možno efektivně analyzovat konkurenci ve vztahu k vlastnímu podniku. 
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Tab. 2.3 Analýzy konkurence podle Vollmutha (2004)
13

 

Kritéria Konkurence 

A B C D E 

Podnik 

 Výkonnost 

 Finanční situace 

 Stategické cíle 

 Investice 

 Zdroje 

 Organizace 

     

Trh 

 Koncepce marketingu 

 Výrobkový sortiment 

 Pozice na trhu 

 Vztah mezi cenami a výkony 

 Servisní služba 

 Obrat 

 Podíl na trhu 

 Růst 

 Zákazníci 

 Obchodní oblast 

     

Výroba 

 Kapacity 

 Flexibilita 

 Schopnost inovovat 

 Dodací lhůty 

 Výzkum a vývoj 

 Jakost 

 Produktivita 

 Know - how 

     

Pracovníci 

 Kvalifikace podnikového vedení 

 Kvalifikace externích pracovníků 

 Kvalifikace vlastních pracovníků 

     

Materiál 

 Jakost surovin 

 Ceny 

 Dodavatelé 

     

Pokud není vlastní podnik vůdcem trhu, může být pomocí této analýzy patrné, proč tomu 

tak není. Porovnávání vlastního a vůdčího podniku má velkou vypovídací schopnost. Podnik 

vidí své potenciální nedostatky ve vztahu k vedoucímu podniku. 

                                                 

13
 VOLLMUTH, Hilmar J. Nástroje Controllingu od a do Z. 2. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 360 s. 

ISBN 80-7259-032-5. 
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Analýza konkurence je vždy prováděna pro určitý trh, na kterém vystupuje výrobek dané 

firmy jako substitut (absolutně či částečně) konkurenčních výrobků. 

Výstupem analýzy jsou v prvé řadě významné negativní odchylky od konkurence. Těmito 

odchylkami je potřeba se zabývat jako prvními. Měl by být vytvořen plán opatření a náprav 

těchto odchylek, aby bylo docíleno zlepšení konkurenční pozice. Okamžité odstranění však 

většinou není možné, proto musí plán opatření a náprav obsahovat reálné termíny 

jednotlivých změn. 

Pomocí analýzy konkurence může podnik vidět také své silné stránky ve vztahu 

ke konkurenci. Tyto silné stránky by měly být využity v nových strategiích. Použití silných 

stránek podniku v kombinaci s inovativními strategiemi umožní podniku odkrýt dosud skryté 

(netušené) možnosti. 

SWOT analýza 

SWOT analýza zkoumá současné slabé (weaknesses) a silné stránky (strengths), budoucí 

příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) podniku. Dvojice slabých a silných stránek 

slouží k posouzení aktuálního stavu podniku. Při tomto posuzování je vždy brán ohled 

na konkurenci, se kterou jsou tyto vlastnosti porovnávány. 

Budoucí příležitosti a hrozby podniku oproti tomu zdůrazňují perspektivy podniku. Dávají 

obraz o tom, jak by mohl budoucí vývoj vypadat, pokud budou zachovány stávající strategie 

a plány. Potřebu alternativních strategií a plánů při této analýze není proto nutné zdůrazňovat. 

Jak tvrdí Horváth (2004, s. 200) „Vypovídací schopnost analýzy SWOT závisí především 

na kreativitě a posuzovací schopnosti hodnotícího týmu. v teorii a praxi je nesporné, že 

do hodnotícího týmu patří také controller. Jemu náleží úkol posilovat efektivitu dobrou 

přípravou hodnotících schůzí (fundovaná prezentace skutečného stavu, vypracování návrhů). 

Nesmí ovšem přespříliš determinovat směrování tvůrčího procesu.“
14

 

Nejčastěji je SWOT analýza prezentována v tabulce, která poskytuje značnou přehlednost. 

Samotné sestavení této tabulky není vlastní SWOT analýzou. Tato analýza dostává smysl 

                                                 

14
 HORVÁTH, Petr a kol. Nová koncepce controllingu. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 316 s.ISBN 

978-80-7259-002-2. 
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až propojením všech dimenzí, jež jednotlivé sektory přestavují a přenesením do konkrétních 

činů a aktivit v rámci podniku. 

Tab. 2.4 SWOT analýza
15

 

 Klady Zápory 

Vnitřní 

prostředí 
Silné stránky Slabé stránky 

Vnější 

prostředí 
Příležitosti Hrozby 

 

SWOT analýza byla sice původně vytvořena pro potřeby marketingu a byla používána 

pouze pro hodnocení podniku jako celku. Různou definicí požadavků na jednotlivé faktory je 

možno získat SWOT analýzu, kterou lze použít v oblastech více odpovídajících potřebám 

controllingu. Samotně tak lze vytvořit cíleně SWOT analýzy pro: 

 management, 

 procesní řízení, 

 projektové řízení, 

 personalistiku, 

 systém kvalit, 

 atd. 

Dále zde nebudou rozváděny jednotlivé položky daných sektorů SWOT analýzy. Cílem této 

podkapitoly bylo vyzdvihnout možnosti zapojení této analýzy v kontextu moderního 

controllingu. 

Po nadefinování a výčtu jednotlivých sektorů v rámci „SWOT tabulky“ je pak na vedení 

podniku určit jednu z možných strategií, kterou nabízí sama SWOT analýza: 

 MAX-MAX strategie, 

o snaha o maximalizace silných stránek a příležitostí,  

                                                 

15
 Vytvořeno na základě: VOLLMUTH, Hilmar J. Nástroje Controllingu od a do Z. 2. vyd. Praha: Profess 

Consulting, 2004. 360 s. ISBN 80-7259-032-5. 
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 MIN-MAX strategie, 

o snaha o minimalizaci slabých stránek a maximalizaci příležitostí, 

 MAX-MIN strategie, 

o snaha o maximalizaci silných stránek a minimalizaci hrozeb, 

 MIN-MIN strategie, 

o snaha o minimalizaci slabých stránek a minimalizaci hrozeb. 

Na procesu výběru samotné strategie se již controller sám aktivně nepodílí, jeho úlohou je 

pouze příprava analýz a možných dopadů jednotlivých strategií pro podnik. 

2.6.2. Operativní controlling 

Za hlavní úkol operativního controllingu lze považovat řízení parametrů zisku, likvidity 

a rentability v závislosti na aktuálních možnostech firmy (technických, personálních 

a finančních). Orientace na stávající zdroje firmy nasvědčuje tomu, že na rozdíl 

od strategického controllingu bude operativní controlling pracovat s kratším obdobím. 

Nejčastěji se operativní controlling zabývá obdobím jednoho roku, který je rozložen až 

na úroveň měsíců. 

Efektivní operativní controlling koordinuje svou činnost pomocí porovnávání dosažených 

a plánovaných výsledků v intervalu, který se periodicky opakuje v průběhu celého 

operativního období. Pokud dojde k zachycení odchylky od plánu, lze na základě podnětu 

a návrhu řešení controllera úspěšně realizovat nápravná opatření tak, aby došlo k návratu 

k původnímu plánu. 

Mezi metody operativního controllingu, které budou níže popsány, patří zejména: 

 analýza ABC, 

 analýza kritických bodů (break-even). 

Analýza ABC  

Podle Vollmutha (2004) „Analýza ABC je důležitý nástroj pro stanovení priorit. Pro vlastní 

controlling má analýza ABC mimořádný význam, protože umožňuje cílené a hospodárné 

postupy. Pokud známe vnitřní složení jevů, můžeme neprodleně provést nápravná opatření, 

jejichž účinky se ihned projeví. 

Při analýze ABC jsou navzájem srovnávány objemy a hodnoty. Při sledování podniku může 

být zjištěno, že relativně malá množství z celkového objemu mohou vytvořit relativně velkou 

hodnotu. v takovém případě by úsilí vedení podniku mělo směřovat ke zjištění těch malých 
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množství, která vytvářejí velké hodnoty. Potom lze relativně rychle ovlivnit celkový objem 

stanovených cílů.“
16

 

Analýza ABC bývá nejčastěji využívána v materiálovém hospodářství, kde lze pomocí této 

metody sledovat množství dílů a jejich hodnoty, čímž je také možno měřit fixní náklady 

podniku. Analýza ABC se však neomezuje pouze na materiálové hospodářství, ale v mnoha 

modifikacích se s ní lze setkat v nejrůznějších typech podniku. 

Klasifikace materiálů a dodavatelů 

Přerozdělením pozornosti v oblasti zásobování k více hospodářsky významným položkám 

může podnik docílit snížení nákladů, zvýšení hospodárnosti zásobování a efektivity 

skladování. Těmto prioritním položkám bude vždy přidělena skupina a (viz níže). 

Klasifikace dodavatelů 

Jak tvrdí Vollmuth (2004) „Pokud provádíme klasifikaci dodavatelů, je potřeba postupovat 

dle předem definovaného klíče: 

1. určení celkových ročních obratů jednotlivých dodavatelů z účetnictví, 

2. jednotlivé dodávky jsou seřazeny sestupně, 

3. tvorba procentuálního podílu z celkového ročního obratu nákupu, 

4. kumulace hodnot, 

5. rozdělení dodavatelů do jednotlivých skupin dle důležitosti, 

6. grafické znázornění pomocí Lorenzovy křivky nebo sloupcového diagramu.“
17

 

Důraz v tomto hodnocení musí být kladen zejména na objektivní zhodnocení jednotlivých 

dodavatelů. 

Nejčastěji rozlišujeme dodavatele do tří tříd: 

 „A“ tvoří 75% obratu podnikového nákupu, 

o tento obrat je většinou přidělen přibližně 5% dodavatelů, 

  

                                                 

16
 VOLLMUTH, Hilmar J. Nástroje Controllingu od a do Z. 2. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 360 s. 

ISBN 80-7259-032-5. 

17
 VOLLMUTH, Hilmar J. Nástroje Controllingu od a do Z. 2. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 360 s. 

ISBN 80-7259-032-5. 
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 „B“ tvoří 20% obratu podnikového nákupu, 

o tento obrat je většinou přidělen přibližně 20% dodavatelů, 

 „C“ tvoří 5% obratu podnikového nákupu, 

o tento obrat je většinou přidělen přibližně 75% dodavatelů. 

Tab. 2.5 Klasifikace dodavatelů metodou ABC
18

 

Třída Podíl na podnikovém obratu 

(%) 

Podíl na počtu podnikových 

dodavatelů (%) 

A 75 5 

B 20 20 

C 5 75 
 

Analýza dodavatelů pomocí metody ABC přináší do podniku více než jen pouhé určení 

nejdůležitějších dodavatelů. Podnik na základě této analýzy musí provést opatření, aby byla 

dodavatelům „A“ věnována nejvyšší pozornost, neboť právě oni ovlivňují celkový obrat 

nejvíce (75%). 

Klasifikace materiálů
19

 

Pro klasifikaci materiálů lze využít stejného poměru pro jednotlivé skupiny jako 

u klasifikace dodavatelů. Hodnota dílů činí: a 75%, B 20% a C 5%. Na základě tohoto 

rozdělení je potřeba pracovat s různými skupinami dostatečně rozdílně, aby bylo docíleno 

výsledného hospodárného efektu. 

Skupině A, jakožto nejhodnotnější části zásob, bude věnována zvláštní pozornost, zatímco 

u skupiny C bude snaha o snížení nákladů spojených s pořízením těchto materiálů. 

U materiálů skupiny B se můžeme sami rozhodnout, jestli s nimi budeme jednat jako 

se skupinou a či C.  

  

                                                 

18
 Vytvořeno na základě: VOLLMUTH, Hilmar J. Nástroje Controllingu od a do Z. 2. vyd. Praha: Profess 

Consulting, 2004. 360 s. ISBN 80-7259-032-5. 

19
 Tabulky Významné rozdíly skupin A a C;Vyhodnocování nabídek vytvořeny na základě publikací: 

VOLLMUTH, Hilmar J. Nástroje Controllingu od a do Z. 2. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004.  360 s. 

ISBN 80-7259-032-5. 

ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1. 
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Tab. 2.6 Významných rozdílů skupiny A a C 

Činnost Skupna A Skupina C 

Cena 
 Přesná analýza 

 Tvrdé vyjednávání 

 Nehraje významnou roli 

Objednávky 

 Rozsáhlé analýzy trhu 

 Detailní příprava 

 Přesné objemy (menší možnost změny 

objemu) 

 Rozhoduje jednoduchost 

(telefonické objednávky) 

 Souhrnné objednávky 

 Velké objemy 

Dodavatelé  Změna dle aktuálních nabídek  Relativně dlouhodobě stabilní 

Evidence 
 Přesné vedení evidence 

 Pravidelná evidence 

 Zjednodušená kontrola 

 Měsíční evidence spotřeby 

Minimální stav zásob 
 Co nejnižší stavy se zajištěním 

plynulosti provozu 

 Vyšší stavy minimálních stavů 

zásob 

 

U materiálů skupiny a je potřeba klást důraz na pravidelné vyhodnocování nabídek. 

Periodicitu takového procesu můžeme určit v tříměsíčním intervalu. Počet nabídek by neměl 

být od méně než čtyř dodavatelů. Pokud je prováděno takovéto vyhodnocování, je důležité 

vzít v úvahu nejen cenu, ale také další faktory, které mohou ovlivnit samotný hospodářský 

proces (jakost, spolehlivost…). 

Tab. 2.7 Vyhodnocování nabídek: 

Druh materiálu:     

Dodavatel     

Cena netto     

Cena celkem     

Platební podmínky     

Dodací podmínky     

Spolehlivost dodavatele     

Kvalita     

Flexibilita dodavatele     

Celkové hodnocení 

dodavatele 
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Tato tabulka přináší pouhé zjednodušení samotného vyhodnocování nabídek. Do tabulky 

nebude odpovědný pracovník uvádět samotné údaje, ale důležitost daných kritérii pro danou 

společnost. V tomto případě lze doporučit pětibodovou stupnici, kdy pět bodů bude velkým 

přínosem a naopak jeden bod přínosem minimálním. Dodavatel by pak měl být zvolen 

na základě nejvyššího počtu získaných bodů významnosti.  

Záměrně je v tabulce označena „cena netto“ pouze jako informativní (např. Kč/kus). 

Do vyhodnocení nabídek zasáhne pouze celková cena, která představuje celkové náklady 

společnosti na pořízení daného materiálu (včetně dopravného atd.). 

Analýza kritických bodů (break-even)
20

 

Analýza kritických bodů je v podniku využívána jako nástroj pro řízení zisku. Pojem řízení 

zisku lze v tomto kontextu chápat jako plánování a kontrolu zisku v závislosti na výši obratu. 

Analýza určí bod, od kterého vzniká podniku zisk, tedy kdy jsou celkové náklady podniku 

kryty jeho obratem. Takovýto bod nazýváme bodem zvratu. 

Prezentace výsledků je možná jak graficky, tak matematicky. Rozhodně je přehlednější 

využívat grafické znázornění, které je lépe srozumitelné, a samotné důsledky změny obratu 

na zisk jsou tak zřetelnější. 

S použitím tohoto nástroje může controller prezentovat vedení podniku informace, o tom 

jaký vliv na zisk mají změny objemů prodeje, prodejní ceny, variabilní a fixní náklady. 

Vedení podniku pak může lépe posoudit možnosti dosažení zisku a získá detailní přehled: 

 o produktech které, jsou pro podnik nejziskovější, 

 o výši kritického objemu produkce, 

 o správnosti použité cenové politiky. 

  

                                                 

20
 Grafické znázornění bodu zvratu vytvořeno na základě: VOLLMUTH, Hilmar J. Nástroje Controllingu od 

a do Z. 2. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 360 s. ISBN 80-7259-032-5. 
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Určení bodu zvratu  

Bod zvratu vychází ze základního vztahu, kdy je zisk nulový (Výnosy = Náklady). Vzorec 

je dále rozveden pro potřeby zjištění velikosti objemu, při kterém není dosahováno zisku. 

Vzorec bodu zvratu 2.1 

Výnosy=Náklady 

Jsou-li           Výnosy = Cena x Objem 

                      Náklady = Fixní náklady +Variabilní náklady x Objem 

pak 

Cena x Objem= Fixní náklady +Variabilní náklady x Objem 

a kritický objem lze pak vyjádřit takto 

Kritický objem = Fixní náklady/ Cena – Variabilní náklady 

    

 
      

         
  

 

            
 

       
  

    
 

 

q > qkrit  vzniká ztráta 

q < qkrit   je dosahováno zisku 

Vzorec bodu zvratu také umožňuje modelovat důsledky změn fixních a variabilních nákladů 

na prodejní cenu. Dále se z něj vyvozuje bezpečná míra zisku a bezpečnostní koeficient. 

Obr. 2.6 grafické znázornění bodu zvratu 

 

Podle Vollmutha (2004, s. 63 - 64) „Bezpečná míra zisku je veličina, která nám udává 

hodnotu, o kterou může klesnout obrat na úroveň kritického bodu. Při dalším poklesu obratu 

dosáhne podnik zóny ztráty. Bezpečná míra zisku je rozdíl mezi obratem celkovým 

      

Kč 

Objem 

Variabilní Náklady 

Fixní Náklady 

Výnosy Bod zvratu 

Ztráta 

Zisk 
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a kritickým obratem. Tato definice může být zjištěna pomocí údajů analýzy kritických bodů 

bez větších potíží. Čím vyšší je bezpečná míra zisku, tím lepší je situace podniku. 

Obr. 2.7 grafické znázornění bezpečné míry zisku 

 

       á                                        

Bezpečnostní koeficient je poměr bezpečné míry zisku k celkovému obratu a zdůrazňuje, 

o kolik procent může klesnout obrat, než podnik dosáhne ztráty. 

                         
                             

             
     “21

 

Pro znázornění bodu zvratu je zvolena jedna z nejjednodušších forem. v literatuře se lze 

setkat s mnohem náročnějšími a propracovanějšími formami (někteří autoři uvádí analýzu až 

s 11 kritickými body). Toto znázornění je dostatečné, jelikož tato podkapitola slouží pouze 

jako ukázka přínosů využití dalších controllingových metod pro danou společnost. 

                                                 

21
 VOLLMUTH, Hilmar J. Nástroje Controllingu od a do Z. 2. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 360 s. 

ISBN 80-7259-032-5. 
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3. Nákladový controlling 

3.1. Manažerské účetnictví jako součást controllingu  

S nákladovým controllingem úzce souvisí manažerské účetnictví. Proto je zapotřebí 

před samotným rozborem nákladového controllingu vysvětlit souvislost mezi těmito pojmy. 

Pokud bude nadále chápán controlling jako metoda řízení sloužící ke koordinaci všech 

jejich prvků, můžeme manažerské účetnictví označit jako jeden z prvků controllingu. 

Manažerské účetnictví ponese funkci informačního zdroje controllingu. 

Rozdělit controlling a manažerské účetnictví je možno také z jiného hlediska. Zatímco 

manažerské účetnictví se zajímá čistě o naturalistickou hodnotovou stránku, controlling danou 

oblast vnímá spíše jako nástroj řízení. 

Jak manažerské účetnictví, tak nákladový controlling mají společné to, že za vrcholný zdroj 

informací považují účetnictví. Controlling bude na rozdíl od manažerského účetnictví 

také mnohem více zkoumat nepeněžní aspekty jednotlivých jevů a procesů v daném podniku. 

3.2. Cíl nákladového controllingu 

Zavedení nákladového controllingu do výrobního podniku není možné, pokud nejsou 

stanoveny cíle, kterých je potřeba dosáhnout. Výrobní podnik si proto přestavíme 

jako samostatný systém, který pro potřeby zavedení nákladového controllingu musíme 

detailně analyzovat. Po provedení systematických oblastních analýz jsou pak získané 

výsledky zapracovány do návrhů cílů systému (výrobního podniku). Takto navržené cíle 

systému potom zajišťují předdefinované vlastnosti i pro zavedení nákladového controllingu 

jako: 

 bezproblémové sestavovaní plánu, který bude možné v přehledné formě porovnávat 

se skutečností,  

 autonomně signalizuje odchylky skutečného stavu od plánovaných hodnot včas, 

 prezentuje odchylky ve srozumitelné formě, 

 nabízí alternativy řešení vzniklých odchylek, 

 respektuje výsledky předešlých výzkumů a analýz, 

 nabízí výstup pro finanční plánování, 

 umožňuje operace s konečnou cenou díky víceúrovňovému stanovování cen, 
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 poskytuje informace pro kapacitní propočty týkající se zvýšení či snížení kapacit, 

 analyzuje konkurenční pozici systému (podniku). 

Takto obecné stanovení cílů však nedefinuje žádné požadavky na vedení společnosti 

a je značně abstraktní. Konkretizace jednotlivých cílů pak znamená využití vhodných 

controllingových nástrojů, které by bylo možno aplikovat na daný systém (podnik).  

Vhodný systém nákladového controllingu je takový, který umožní optimální roztřídění 

a zpracování dat získaných z účetnictví. Taková změna dosud využívaných postupů a procesů 

klade nároky na odpovědné pracovníky. Bude od nich vyžadována orientace na nové přístupy 

ke způsobům rozhodování.  

Zodpovědní pracovníci musí být proškoleni s nástroji (např. užívání metody kritických 

bodů, metody ABC atd.), se kterými přijdou do styku při nákladovém řízení. Detailním 

proškolením musí projít zejména pracovníci, kteří budou využívat tyto nástroje při své 

každodenní práci včetně opomíjeného opakovaného praktického prozkoušení. Ostatní 

odpovědní pracovníci musí být seznámeni s nástroji jen do té míry, aby si byli vědomi jejich 

přínosu pro řízení nákladů v podniku. 

Jak tvrdí Herman (1999, s. 33) „Hlavní úlohu při zavádění a využívání nákladového 

controllingu musí sehrát vrcholný management společnosti, který je jednak odpovědný 

za jeho zavedení, ale zároveň jej musí využít pro řízení podniku a splnění majiteli 

definovaných cílů. Vrcholný management musí velmi úzce spolupracovat s controllerem, 

který mu „zprostředkovává“ prezentaci vývoje jednotlivých jednotek, je mu nápomocen 

při hledání řešení a přijímání rozhodnutí, vede odchylkové řízení s odpovědnými pracovníky 

a prezentuje přijatá opatření a jejich dopad. Tento pracovník musí být vybaven nejen velkým 

objemem znalostí z oblasti ekonomiky, účetnictví, logistiky a teorie řízení, ale musí být velmi 

komunikativní, analyticky uvažující, ale naprosto nekompromisní při pojmenovávání příčin 

dosažených odchylek skutečnosti od plánu, neboť jen na základě přesného nalezení příčiny 

můžeme přijmout správná opatření.“
22

 

K tomu, aby mohl být zodpovědný pracovník (controller) na základě výše uvedené definice 

nekompromisní při pojmenování skutečných příčin dosažených odchylek, musí být 

                                                 

22
 HERMAN, Petr a Jaromín LAZAR. Nákladov  controlling. 1. vyd. Ostrava: REPRONIS, 1999. 102 s. ISBN 

80-86122-34-4. 
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v hierarchii podniku umístěn na takové úrovni, která mu zabezpečí nezávislost na jím 

hodnocených celcích (středisko, jednotka atd.) a musí být vybaven potřebnými pravomocemi. 

Variantní zařazení controllera (resp. úseků controllingu) byla již řešena v podkapitole 2.5.5. 

3.3. Plánování v nákladovém controllignu 

3.3.1.  Sestavení plánů 

Pokud podnik začíná využívat nákladový controlling, dochází v oblasti plánování 

k podstatným změnám. Základní podstatnou změnou je to, že téměř každá položka („náklad“) 

zahrnuta v plánu musí být podložena konkrétním účelem čerpání.  

Mezi základní principy sestavování plánů využívané podnikem uplatňujícím nákladový 

controlling patří: 

 princip příčiny vzniku nákladů, 

 princip místa vzniku nákladů, 

 princip odpovědnostních okruhů, 

 princip víceúrovňové roviny výkaznictví. 

Plán sestavován pomocí těchto controllingových principů je vytvořen z jednotlivých dílčích 

plánů pro daná střediska. Takový plán je pak aktualizován/přetvářen v daných 

(např. měsíčních) intervalech.  

Pro sestavení takto controllingově předdefinovaných plánů je nezbytné jednoznačné určení 

odpovědnostních okruhů. 

Odpovědnostní okruh 

Odpovědnostní okruh je ve své podstatě vlastně první rovinou výkaznictví. Je potřeba 

určit, zda se bude jednat o úroveň (resp. odpovědnost) personální, výrobkovou či segmentu 

trhu. v praxi se nejčastěji využívá personální odpovědnostní okruh. v něm pak odpovědný 

pracovník určuje podmínky a postupy pro čerpání nákladových položek. Personální 

odpovědnost je možno dále dělit na technologickou a realizační (výrobní) část. 

Okruhy odpovědnosti výrobkové a segmentu trhů jsou zařazeny do druhé roviny 

výkaznictví, kde je možno provádět analýzy na základě obratových sestav. V ní se obratové 

sestavy porovnávají s přijatým plánem, analyzují se vzniklé odchylky a celkový trend vývoje 
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dané oblasti. Detailní analýza pak spočívá především v porovnávání plánovaných hodnot 

s čerpáním fixních nákladů a tvorby příspěvků na jejich krytí. 

Princip místa příčiny vzniku nákladů 

Tento princip je pro nákladový controlling velmi důležitý, jelikož je pro něj naprosto 

nezbytné znát, kde jsou skutečně čerpány náklady a zda je jejich čerpání opodstatněné. Určení 

skutečného místa čerpání dané nákladové položky může být mnohdy náročné, ale z hlediska 

nákladového controllingu je naprosto nezbytné. Co se týče příčiny vzniku nákladů, budou 

kladeny zejména vysoké požadavky na podkladovou (dokumentační) část, která nese 

tyto časové informace. U zvláštních jednicových nákladů mohou nastat jisté komplikace 

související s nutností definovat společné procesy (jak je tomu např. u společnosti 

ArcellorMital Technotron viz kap. 4). Bez přesně definovaných vazeb uplatňovaných 

společných výrobních procesů pak dochází ke zkreslování vykazování jednicových nákladů, 

což ve svém důsledku může vést k nesprávné identifikaci ziskovosti výrobků. 

3.3.2. Dílčí plánování a dílčí plány 

Dílčí plány jsou sestavovány s ohledem na to, že jejich konečným sjednocením získáme 

podklad pro sestavení plánu celého podniku (oblast finanční, rozvahy, vývoje majetku 

a zdrojů atd.). Mezi základní druhy používaných dílčích plánů standardně podle Hermana 

(1999) patří: 

 plán zařízení (tento plán se týká řízení investičního majetku hmotného 

i nehmotného), obsahuje: zůstatková hodnota majetku, odpisy, cena pořízení 

majetku, prodej majetku, nedokončené investice, opravy a údržba majetku, tvorba 

rezerv týkající se majetku, 

 plán výrobků, 

 plán výroby, 

 personální plán (plán režijních a TH pracovníků dle středisek), 

 plán zásobování (stav skladových zásob, přírůstky a úbytky zásob, krátkodobé 

závazky, DPH, cenové odchylky, 

 plán výroby (stav nedokončené výroby, výroba, spotřeba ostatních materiálů), 

 plán prodeje (stav zásob, příjem zásob, výdej zásob do prodeje, zkrácení tržeb, DPH, 

krátkodobé pohledávky, jednicové náklady na odbyt), 
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 zvláštní plány (plán půjček a úvěrů, plán finančních investic, plán služeb, plán 

přímých daní, propagační plán).
23

 

Podrobné a provázané sestavení těchto dílčích plánů je základním teoretickým 

předpokladem pro účelné řízení. Správné sestavení plánů však nikdy nezaručuje automaticky 

přesné řízení daného podniku, k tomu musí sloužit jedině využívání obou odpovědnostních 

okruhů včetně všech dříve zmiňovaných principů nákladového controllingu. 

3.4. Dělení nákladů v nákladovém controllingu 

Náklady dle potřeb nákladového controllingu budou v zásadě respektovat tradiční členění 

nákladů. Budou však rozšířeny a doplněny dle specifických požadavků nákladového 

controllingu. 

3.4.1. Fixní náklady (fixed costs - FC) 

Jako fixní náklady označujeme takové náklady, které se se změnou objemu výroby nemění. 

Společnost je musí vynakládat při jakémkoliv objemu výroby, i při nulovém objemu výroby. 

Fixní náklady jsou v krátkých časových obdobích neměnné. Příkladem fixních nákladů jsou 

odpisy dlouhodobého hmotného majetku, ostraha objektu atd. 

Fixní náklady lokalizovatelné (fixed costs localized - FCL) 

Tyto náklady lze z hlediska místa i příčiny přesně přiřadit, ať již k danému středisku, 

procesu či výrobku. Obě podmínky (místo i příčina vzniku) musí být vždy splněny současně. 

V praxi je složitější definování místa vzniku. Do fixních nákladů lokalizovaných nesmí 

vstupovat jakýmkoliv umělým přiřazením fixní náklady nelokalizované, neboť by tím byla 

značně ovlivněna oblast cenových kalkulací a celý controllingový systém fixních nákladů 

a tvorby příspěvků na jejich krytí. Příkladem čisté podoby fixních nákladů lokalizovaných 

mohou být například: režijní mzdy, materiál na opravy nebo také úroky. 

Velmi častým případem je kombinace FCL se zvláštními jednicovými náklady. Pouze 

zřídkakdy se objevují jako čisté FCL. 

  

                                                 

23
 HERMAN, Petr a Jaromín LAZAR. Nákladov  controlling. 1. vyd. Ostrava: REPRONIS, 1999. 102 s. ISBN 

80-86122-34-4. 
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Fixní náklady nelokalizovatelné (fixed costs unlocalized - FCU) 

Na rozdíl od FCL nelze tyto náklady přiřadit dle místa, příčiny či vzniku. Je nutno tyto 

náklady zahrnout do fixních nákladů na úrovni daného nákladového střediska. Tyto 

náklady pak budou představovat náklady související s existencí podniku jako takového. 

Nejčastěji tyto náklady nalezneme ve střediscích správního typu. Příkladem těchto nákladů 

jsou například ostatní přímé daně, náklady na ostrahu či daň z nemovitosti. 

3.4.2. Variabilní náklady (variable costs) 

Variabilní náklady reagují na změnu objemu výroby. Jako příklad lze uvést výrobní mzdy, 

náklady na výrobní materiál a energie bezprostředně vynaložené na zhotovení výrobků. 

Variabilní náklady se mohou v závislosti na objemu produkce měnit lineárně nebo nelineárně 

(progresivně nebo degresivně). 

3.4.3.  Výkonové náklady 

Jedná se o součet veškerých objemově závislých nákladů. Jsou tedy součtem variabilních 

a zvláštních jednicových nákladů nebo je lze také určit jako sumu výkonových nákladů 

jednotlivých výrobků vynásobenou objemem výroby. 

3.4.4. Zvláštní jednicové náklady 

Zvláštní jednicové náklady jsou přímo přiřaditelné náklady na jednici produkce. Příkladem 

čistých zvláštních jednicových nákladů jsou například prémie k úkolovým mzdám, častěji 

se však objevují jako kombinace s fixními náklady. 

3.4.5. Výrobní mzdy a přímý materiál 

Přímý materiál je veškerý materiál, který vstupuje do výrobku. Položkově přímý materiál 

rozdělujeme na materiál vlastní (polotovary vlastní výroby) a externě získaný materiál. Toto 

rozdělení má vazbu na způsob oceňovaní, na logistiku skladování atd. 

Toto členění nákladů, viz předcházející podkapitoly, ukazuje následující obrázek 3.1. 
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Obr. 3.1 Schéma dělení nákladů v nákladovém controllingu v celkovém kontextu 

modelu nákladového controllingu podniku
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé položky dle schématu XY je potřeba detailněji komentovat a vysvětlit tak, aby 

bylo možno pochopit jejich vzájemné vazby a souvislosti.  

Zkrácení tržeb – je velmi významná položka pokud společnost uplatňuje v obchodní 

politice různých úrovní slev, skont a množstevních rabatů. 

Brutto obrat – obrat na úrovni fakturace (včetně DPH). 

                                    á   í   ž   

                                                 

24
 Vytvořeno na základě publikací: 

HERMAN, Petr a Jaromín LAZAR. Nákladov  controlling. 1. vyd. Ostrava: REPRONIS, 1999. 102 s. ISBN 80-

86122-34-4. 

MANN Rudolf a Elman MAYER. Controlling – metoda úspěšného podnikán . 1. vyd. Praha: Průmysl a obchod, 

1992. 358 s. ISBN 80-85603-20-9. 
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Příspěvek na úhradu fixních nákladů (PÚH) – součin sumy jednotlivých dílčích zisků 

jednotlivých výrobků a objemu výroby. 

Současně je ve schématu znázorněna vazba vzájemných interakcí fixních nákladů 

lokalizovaných a zvláštních jednicových nákladů. Tuto interakci lze dokumentovat například 

na spotřebě elektrické energie. Elektrickou energii můžeme rozdělit na část fixní (nezávislou 

na objemu výroby), kterou umíme přiřadit dle místa vzniku – „lokalizovat“ (například 

osvětlení a vytápění výrobní haly atd.), a na část přímo úměrnou objemu výroby (spotřeba 

elektrické energie výrobními zařízeními), kterou výrobkům přiřazujeme prostřednictvím 

vztažných rozpočtových základen (tedy jako součást zvláštních jednicových nákladů). 

Právě relevantní rozdělení nákladů mezi tyto dvě kategorie určuje vzájemný vztah mezi výší 

příspěvku na úhradu a výší výkonových nákladů. Nákladový controlling se musí zaměřit 

na optimální přiřazení nákladů mezi kategorie fixní lokalizované a zvláštní jednicové.
25

 

3.5. Kalkulace 

Nákladový controlling je velmi silným nástrojem v oblasti kalkulací. Kalkulace umožňují 

na základě výrobních úkolů podniku rozpočíst a vykalkulovat náklady na kalkulační jednici.  

3.5.1. Běžně využívané druhy kalkulací 

Východiskem nákladového controllingu jsou základní kalkulace, které rozdělujeme 

následně: 

 Předběžná kalkulace – předem propočtené náklady na kalkulační jednici, 

sestavuje se před samotným výkonem. 

 Výsledná kalkulace – skutečné náklady na kalkulační jednici, sestaveno až 

na základě údajů z vnitropodnikového účetnictví po samotném výkonu. 

Předem stanovenou kalkulaci, která představuje výhledový propočet nákladů 

na kalkulační jednici, někdy také označujeme jako nákladový úkol. Nákladový úkol 

za dané nákladové středisko bude v podniku sloužit pro nákladový controlling 

vnitropodnikového účetnictví. 

                                                 

25
 HERMAN, Petr a Jaromín LAZAR. Nákladov  controlling. 1. vyd. Ostrava: REPRONIS, 1999. 102 s. ISBN 

80-86122-34-4. 
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Výslednou kalkulaci vždy sestavuje odpovědný pracovník podniku po skončení výroby 

(koncem rozhodného/kalkulačně hodnoceného období). Tato kalkulace slouží ke kontrole 

hospodárnosti čerpání střediskových/podnikových nákladů a dále: 

 k porovnání s předběžnými kalkulacemi (analýza odchylek), 

 k zjištění rentability dosahovaných výkonů a 

 ke korekci prodejních cen pro následující období. 

Pro sestavování výsledné kalkulace by měly být v podniku využity podklady jednotlivých 

hospodářských středisek, na které je kladen požadavek kalkulační připravenosti. Kalkulační 

připravenost znamená zejména možnost sestavit výslednou kalkulaci v jakémkoliv okamžiku. 

Z těchto podkladů se v podniku zjistí skutečné náklady vynaložené na celkové množství 

uskutečněných výkonů. 

Pokud se vytváří výsledná kalkulace, musí být vždy splněn požadavek srovnatelnosti 

s kalkulací předběžnou, co se týče způsobů výpočtu nákladů na kalkulační jednici. Výslednou 

kalkulaci musí být také následně upravena o nedokončenou výrobu. Náklady jednotlivých 

středisek obsahují náklady na celý objem produkce, tedy i na nedokončenou výrobu. Proto je 

nutno úbytek nedokončené výroby k podnikovým nákladům přičíst a naopak přírůstek 

odečíst. 

Jako kalkulační metody využívané při sestavování kalkulací podle rozvahové základny, 

kterými se stanoví náklad na kalkulační jednici, lze uvést: 

 Kalkulace přirážkové, 

o Rozvrhujeme položku celkových rozpočtovaných režijních nákladů pomocí:  

 Režijních přirážek (rozvrhová základna je peněžní povahy – přímý materiál přímé 

mzdy), 

    
             

                       
     

 

 Režijních sazeb (rozvrhová základna je věcné povahy – počet hodin práce 

kapitálu, počet hodin práce lidských zdrojů). 

    
             

                                           
      

  

Vzorec 3.1 

Vzorec 3.2 
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 Kalkulace dělením. 

o Prostým dělením (využívaná u homogenní výroby), 

  
            

                  
      

o Dělením pomocí ekvivalenčních čísel. 

 Při této metodě je využita jak metoda prostým dělením, tak přirážkovou kalkulací. 

Tato metoda se využívá zejména v oblastech, kde se vyrábí několik druhů 

výrobků stejným technologickým postupem. Rozvrhovou základnou ve vzorci 

jsou pak samotná poměrová čísla. 

3.5.2. Kalkulace úplných nákladů 

Dosud nejpoužívanější metoda kalkulace nákladů v drtivé většině podniků v České 

republice, přestože pro oblast controllingu má podstatné nedostatky, je kalkulace úplných 

nákladů. Jejím opakem je kalkulace s příspěvkem na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku 

PÚH nebo také kalkulace neúplných nákladů. Obě tyto kalkulace bez ohledu na jejich 

poněkud zavádějící názvy se snaží o krytí veškerých nákladů a dosažení zisku. 

Vzorec 3.4 kalkulace úplných nákladů: 

Přímý materiál  

+  Přímé mzdy    

Přímé náklady 

+  Výrobní režie nejčastěji jako procentní přirážka ke zvolené základně 

(nejpoužívanější základnou zde bývá přímá mzda) 

Vlastní náklady výroby 

+  Správní režie nejčastěji jako procentní přirážka ke zvolené základně 

(nejpoužívanější základnou zde bývá přímá mzda) 

Vlastní náklady výkonu 

+  Odbytová režie v praxi se nejvíce používá procentní pevná sazba vztahující 

se k danému objemu prodeje (nejpoužívanější základnou zde bývá přímá mzda) 

Úplné vlastní náklady výkonu 

+  Zisk 

Odbytová cena 

 

Vzorec 3.3 
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Na jednoduchosti tohoto vzorce je patrné, proč je v naší praxi tak hojně využíván. Podoba 

vzorce může být rozličná pro jednotlivé praktické využití například doplněním dalších 

detailizujících položek.  

Procentní přirážkové sazby využívané ve výše uvedeném vzorci kalkulace úplných nákladů 

mohou být nahrazeny například pevnou sazbou. V takovémto případě se samotná pevná sazba 

zjišťuje z výsledné kalkulace či výkazu provozního nákladového propočtu (s ohledem 

na cenové vlivy). 

Nedostatky vzorce kalkulace úplných nákladů z hlediska potřeb controllingu: 

 V kalkulačním vzorci jsou využity procesní přirážky několikrát za sebou, z čehož 

plyne, že se počítají procenta z procent. Toto využití procentních přirážek pak 

způsobuje změny/odchylky/chyby v přímých nákladech. Z matematického hlediska 

pak bude při výpočtu hrát roli také zaokrouhlování na desetinná místa. 

 Využívání tohoto vzorce vytváří dojem správného přiřazování nákladů podle příčiny 

jejich vzniku. Podnik však sleduje své jednotlivé produkty a zakázky na jednotlivých 

střediscích průměrné přirážky bez ohledu na jejich zvláštnost, což ve svém důsledku 

způsobuje nabourání principu příčiny a následku. 

 Zisková přirážka vyvolává dojem dosažení zisku již při zahájení prodeje. 

Ve skutečnosti však není prodejem prvního výrobku v novém účetním období 

dosaženo zisku, neboť nejprve musí být výnosy uhrazena část nejen variabilních, ale 

také fixních nákladů a až pak může být dosaženo zisku. 

 Vytváří ztížené podmínky pro kalkulace jednotlivých středisek v podniku. Nelze v ní 

totiž zachytit rozdílné struktury výrobních technik, zakázek, zákazníků, odbytových 

regionů atd. S těmito zvláštnostmi se tato kalkulace není schopna vyrovnat. 

 Není schopna informovat o postupu, jak je běžnou produkcí a jednotlivými 

zakázkami dosahováno plnění ročního plánu zisku a zda vůbec. Nelze tedy ani určit, 

zda jsou pokryty fixní náklady a případně tuto vzniklou situaci řešit. 

 Nejzávažnějším nedostatkem tohoto vzorce je skutečnost, že pracujeme s fixními 

náklady způsobem, jako by šlo o náklady variabilní. Tato záměna však vede 

k přehlížení nákladové degrese při stoupajícím objemu produkce nebo nákladové 

progrese při klesajícím objemu produkce.  
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3.5.3. Kalkulace neúplných nákladů 

Kalkulace neúplných nákladů je alternativní kalkulací ke kalkulaci úplných nákladů. Bývá 

také označována jako kalkulace pomocí příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku. 

Na rozdíl od kalkulace úplných nákladů však vychází z předpokladu, že existují náklady 

nezávislé na objemu produkce (fixní náklady) a náklady závislé na objemu produkce 

(variabilní náklady). Tento předpoklad pak také striktně dodržuje. 

S touto kalkulací úzce souvisí analýza kritických bodů (break-even), viz podkapitola 

2.7.2. Veškerá odborná literatura zabývající se popisem bodu zvratu nikterak neřeší problém 

návaznosti této teorie na účetnictví postavené na principu realizovaného hospodářského 

výsledku. Pojem výnos bývá ztotožňován s tržbami, přičemž v účetnictví nejsou výnosy 

pouhé tržby, ale také nerealizovaná produkce. Pod pojmem náklady pak nejsou zahrnuty 

veškeré náklady vznikající podniku, nýbrž pouze ty variabilní a fixní náklady, které lze 

přiřadit k tržbám. 

S ohledem na výše zmiňovanou podkapitolu o analýze kritických bodů je zřejmé, 

že výrobkům budou v modelu kalkulace úplných nákladů přiřazovány dvě veličiny, 

a to jednotkové variabilní náklady a cena. Takto pojatá kalkulace je označovaná jako 

kalkulace s příspěvkem na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku. Pokud je pak rozhodováno, 

který výrobek přináší společnosti větší užitek, je to vždy ten výrobek, který má větší marži, 

neboť stačí menší objem výroby ke krytí fixních nákladů. 

Vzorec 3.5 kalkulace úplných nákladů (varianty): 

A) 

Variabilní náklady  

+  žádoucí příspěvek na úhradu (procentuální vyjádření z variabilních nákladů)    

= prodejní cena 

 

B) 

Tržní cena  

-  variabilní náklady    

= Příspěvek na úhradu (marže) 

 

První z těchto dvou variant kalkulací příspěvku na úhradu fixních nákladů se využije 

při výpočtu ceny v zakázkové výrobě, druhá pak při kalkulaci nákladů hromadné výroby.  
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V zakázkové výrobě se použije odlišný postup, je potřeba zjistit co nejpřesněji variabilní 

náklady. Z těchto variabilních nákladů se pak vypočte procentní přirážka, a tím se stanoví 

prodejní cena. 

Jak tvrdí Herman (1999, s. 23) „Při plánovaném objemu produkce a plánované struktuře 

zakázek dosáhneme plánovaného výsledku za předpokladu, že s přirážkovou kalkulací 

pracujeme v běžných podmínkách, tj. skutečný objem produkce se pohybuje blízko 

plánovaných hodnot. v praxi se vyskytují významné odchylky v obou směrech, a to: 

 snížení objemu produkce z důvodů nízkého odbytu, 

 zvýšení objemu produkce, kdy ještě existují volné kapacity pro převzetí dodatečných 

zakázek.“
26

 

Jak tvrdí Herman (1999, s. 24) „Celkově se může říci, že přirážková kalkulace je vhodná 

pouze tehdy, když se vyrábějí a prodávají velmi stejnorodé výrobky (hromadná homogenní 

produkce), kdy v průběhu období je stabilizováno výrobní a odbytové množství produkce 

a kdy výroba pracuje na úrovni optimálního využití výrobních kapacit. Přesto již nyní 

můžeme říci, že dosavadní praktické zkušenosti plynoucí ze srovnání výsledků metod 

kalkulace úplných a neúplných nákladů od kalkulace úplných nákladů odrazují, neboť 

se nehodí jako metoda pro řízení cílového ročního zisku a s tím spojených řídicích zásahů 

v oblasti sortimentního objemu produkce.“
27

 

Na základě tohoto rozboru kalkulačních metod bude v následující kapitole doporučena 

vhodná kalkulační metoda při implementaci nákladového controllingu v konkrétní výrobní 

společnosti. 

  

                                                 

26
 HERMAN, Petr a Jaromín LAZAR. Nákladov  controlling. 1. vyd. Ostrava: REPRONIS, 1999. 102 s. ISBN 

80-86122-34-4. 

27
 HERMAN, Petr a Jaromín LAZAR. Nákladov  controlling. 1. vyd. Ostrava: REPRONIS, 1999. 102 s. ISBN 

80-86122-34-4. 



  49 

4. Projekt implementace nákladového controllingu ve společnosti 

ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

4.1. Profil společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o.
28

 

Obchodní jméno: ArcelorMittal Technotron s.r.o.  

Sídlo: Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek – Místek, Česká republika  

IČO: 62360116 

DIČ: CZ62360116 

Datum vzniku společnosti: 1995 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  

 kovoobrábění, 

 zámečnictví, 

 broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů, 

 nástrojařství, 

 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

 další činnosti zapsané v OR. 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 8061 

Základní kapitál : Základní kapitál činil ke dni 31.12.2009 celkem 40 800 000,- Kč, je 

zapsán v obchodním rejstříku a je splacen. 

Obchodní podíly: ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., 40 800 000,- Kč, 100 %. 

 

Společnost ArcelorMittal Technotron s.r.o. byla založena v roce 1995 jako 100% dceřiná 

společnost mateřské společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s., která se na počátku tohoto století 

připojila k nadnárodní skupině ArcelorMittal a díky tomu je přímou součástí obchodní 

a rozvojové politiky této skupiny.  

Nadnárodní skupina ArcelorMittal je s výrobní kapacitou více než 100 milionů tun oceli 

největším světovým ocelářským a těžařským koncernem na světě. Zaměstnává 

přes 260.000 zaměstnanců ve více než 60 zemích světa. 

                                                 

28
 Využity interní informace koncernu ArcelorMittal. 
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Skupina ArcelorMittal je lídrem na všech hlavních celosvětových trzích zahrnujících 

automatizaci, automobilový průmysl, stavebnictví, domácí spotřebiče a balení.  

Působení v Evropě, Asii, Africe a Americe poskytuje skupině ArcelorMittal přístup 

na všechny klíčové trhy s ocelí. Skupina ArcelorMittal také dynamicky rozvíjí své pozice 

na rychle rostoucích trzích v Číně a Indie. 

Finanční ukazatele skupiny ArcelorMittal ukázaly v roce 2011 kombinované výnosy ve výši 

94,0 miliard USD. Vlastní výroba tvoří 10% světové produkce oceli.  

Filozofií společností je vyrobit ze získaných surovin, jako jsou železná ruda a uhlí, celou 

škálu výrobků z oceli, které pak sama nabízí ve své široké distribuční síti. Jejich 

obchodní/firemní politika tedy začíná samotnou těžbou potřebných surovin a končí 

výrobou/prodejem široké škály ocelářských výrobků a služeb. 

Skupina ArcelorMittal je v současné době zapsána jako právnický subjekt Mittal Steel 

na burzách v New Yorku, Amsterdamu, Paříži, Bruselu, Lucemburku a na španělských 

burzách v Barceloně, Bilbau, Madridu a Valencii. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava je významným výrobcem za studena válcovaných ocelí. 

Do portfolia výroby patří oceli hlubokotažné a elektrotechnické, ale také pozinkovaná 

zemnící páska a drát.  

Díky tomu společnost ArcelorMittal Technotron, s.r.o. získává základní vstupní materiál 

pro své produkty ze skupiny ArcelorMittal za dlouhodobě nejvýhodnějších podmínek na trhu. 

Synergické efekty tohoto spojení se neustále rozvíjejí, což společnosti přináší dlouhodobou 

perspektivu a mnoho dalších konkurenčních výhod, jako je:  

 sjednocení nákupu a prodeje ve skupině, 

 jednoduchou a rychlou distribuci do celého světa (frekventované distribuční kanály 

skupiny), 

 snadný přístup k novým trhům (celosvětová angažovanost skupiny), 

 jistotu v dodávkách vstupního materiálu,  

 záruku spolehlivého a silného zázemí skupiny, 

 přístup k novým technologiím a společnému know-how skupiny. 
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Dlouhodobým cílem společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. je prosperující 

marketingově řízená firma uspokojující veškeré potřeby a očekávání zákazníků s prioritním 

důrazem na kvalitu, termínovou včasnost dodávek a optimalizaci užitých platebních 

podmínek. Vedení společnosti se snaží minimalizovat vlivy na životní prostředí a být 

společensky odpovědnou firmou.  

ArcelorMittal Technotron, s.r.o. se nachází v Moravskoslezském kraji cca 20 km 

jihozápadně od Ostravy v obci Frýdek-Místek. Celkově se prostorově rozkládá na více než 

6.000 m
2
 a zaměstnává více než 110 kmenových zaměstnanců. Můžeme ji tedy zařadit 

mezi firmu střední velikosti. 

Současným cílem společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. pro nejbližší období je 

nákladová optimalizace, kterou chce společnost realizovat ve dvou krocích, a to jednak 

územní optimalizací do jednoho výrobního místa a dále pak vlastní nákladovou optimalizací 

výrobního procesu s využitím prvků nákladového controllingu pro dosažení maximálního 

zisku. Zavedení principů nákladového controllingu je jedním ze standardů systémů řízení 

skupiny ArcelorMittal. 

Při prezentaci hlavních ekonomických výsledů společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

bude respektováno pravidlo, že veřejné je pouze to, co si společnost přeje zveřejnit. 

Společnost ArcelorMittal Technotron, s.r.o. zveřejnila výroční zprávy za roky 2007, 2008 

a 2009. Novější výroční zprávy nejsou společností zveřejňovány z důvodů konkurenčního 

boje. 

Veškeré údaje (tabulky, grafy, obrázky) jsou vytvořeny na základě podkladů a zdrojů 

ze společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 
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Tab. 4.1 Hlavní ekonomické ukazatele společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o.
29

 

 jednotka 2007 2008 2009 

Tržby za prodej výrobků a služeb tis. Kč 205 239 230 218 164 029 

Přidaná hodnota tis. Kč 47 876 56 373 57 070 

Čistý zisk/ztráta tis. Kč 12 575 11 031 10 036 

Cash flow  tis. Kč 4 472 7 845 30 124 

Celková aktiva tis. Kč 96 305 100 299 107 136 

Vlastní kapitál tis. Kč 78 280 84 311 94 347 

Základní kapitál tis. Kč 40 800 40 800 40 800 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců zam. 108 111 99 

Průměrná mzda bez OON Kč 17 599 19 550 19 932 

Výše uváděné ekonomické údaje z let 2007 až 2009 byly pro přehlednost zpracovány 

v jednoduchých grafických tabulkách: 

Obr. 4.1 Vývoj vybraných položek rozvahy společnosti ArcelorMittal 

Technotron, s.r.o.
30

 

 

                                                 

29
 Vytvořeno na základě interních podkladů ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

30
 Vytvořeno na základě interních podkladů ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 
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Obr. 4.2 Vybrané položky výkazu zisku a ztráty ArcelorMittal Technotron, s.r.o.
31

 

 

4.1.1. Produkce společnosti 

Nabízený sortiment společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. je v současném období 

tvořen především těmito třemi základními výrobkovými okruhy (řady): 

 tahokov, 

 výseky a protlačky,  

 jádra magnetických obvodů. 

Tahokov je mřížovina (děrovaný plech) vyrobená bezodpadovou technologií tak, že se vždy 

do plného plechu vprostřihne speciálním nožem ve stroji řada otvorů a po prostřihnutí otvoru 

se plech natáhne. V dalším kroku se pak nůž posune pod úhlem oka a celý proces se opakuje 

tak, že oka tahokovu jsou vždy v řadách prostříhána na přeskáčku. Tahokov má mnohostranné 

použití, a to v různých architektonických prvcích - jako schodišťové stupně, podlahové rošty, 

ploty, kovový nábytek, kryty, mříže, výztuže, různé kancelářské potřeby, filtry, podhledy atd. 

Výlisky a protlačky jsou speciálním výrobkovým okruhem, který vyrábí společnost 

z ocelových plechů a pásů na klikových a výstředníkových lisech do síly 4 000 kN. Velikost 

plošných výlisků může být do rozměru 600x800 mm (max. do 1 m
2
). 

  

                                                 

31
 Vytvořeno na základě interních podkladů ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 
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Lisováním z plechu lze výhodně vyrábět: 

 polotovary a hotové produkty ve velkých sériích,  

 tvarové součásti vystřižením a ohnutím, 

 tvarové a kruhové součásti vystřižením, 

 součásti s tvarově složitými průchozími otvory, které není zapotřebí dále obrábět. 

Protlačování je objemové tváření, kdy krátkodobým působením vysokého specifikovaného 

tlaku dochází k tečení materiálu. Tvářením za studena se podstatně mění mechanické 

a fyzikální vlastnosti kovů. Dochází například k růstu pevnosti a meze kluzu oceli. 

Protlačováním lze výhodně vyrábět: 

 polotovary ve velkých sériích před konečným opracováním, 

 součásti tvaru kalíšků, čepů a pouzder, 

 součásti s tvarově složitými dutinami, které není zapotřebí dále obrábět, 

 rotační součásti velmi rozdílných průměrů, kde by při obrábění docházelo k velkému 

odpadu materiálu, 

 součásti, kde je požadováno zvýšení pevnosti základního materiálu bez tepelného 

zpracování, 

 součásti s lepšími mechanickými a fyzikálními vlastnostmi než odléváním. 

Protože je výrobkový okruh jádra magnetických obvodů pro diplomovou práci 

rozborovou prioritou, bude v následujících podkapitolách detailně popsán a analyzován. Právě 

pochopení dílčích procesů výroby, logistických toků a vazeb jednotlivých druhů jader je 

nezbytné pro následné nákladové rozklíčování. Tento detailní nákladový rozbor pak může být 

východiskem pro uplatnění principů nákladového controllingu. 

Výše zmiňované základní výrobkové okruhy (řady) společnosti ArcelorMittal 

Technotron, s.r.o. jsou vyráběny ve dvou výrobních závodech místně minimálně vzdálených. 

Výrobní program vyplývá jak z dlouholeté tradice zpracování orientovaných trafo plechů 

používaných v elektrotechnickém průmyslu, tak i neušlechtilých a ušlechtilých ocelí a kovů 

používaných ve strojírenství, stavebnictví a důlním průmyslu. Společnost ArcelorMittal 

Technotron, s.r.o. je ve všech zastupovaných oborech leaderem na trhu v České Republice. 



  55 

4.1.2. Organizační struktura 

Současná liniová organizační struktura společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

(tak, jak ukazuje následující obrázek 4.3) sice v sobě zahrnuje i organizační útvar controllingu 

(pod úsekem finančním a personálním), ale pracovník tohoto útvaru vykonává především 

funkci kontrolora kvality. Pro zavedení nákladového controllingu se úpravou a návrhem nové 

organizační struktury bude zabývat blíže kapitola 4.5. 

Obr. 4.3 Organizační struktura ArcelorMittal Technotron, s.r.o
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Definování problému v podniku 

Společnost v čele s ředitelem Mgr. Tomaszem Janasem, MBA vnímá problém současného 

řízení nákladů zejména u závodu Výroby transformátorových jader, kde nejsou dle jeho 

                                                 

32
 Vytvořeno na základě interních podkladů ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 
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slov správně evidovány či přiřazovány náklady na jednotlivé druhy vyráběných výrobků 

(zejm. u výrobků transformátorových jader).  

Společnost se pokusila řešit tento problém zadáním zakázky externí společnosti, její 

finanční požadavky byly však ekonomicky neakceptovatelné.  

Společnost sice má vlastního controllera (pouze jeden pracovník), ten se však soustřeďuje 

především na jinou než nákladovou oblast controllingu. Absence zmapování nákladů 

na elementární bázi procesní či výrobkové neumožňuje vytvořit funkční nákladový 

controlling ve společnosti ArcellorMital Technotron, s.r.o. 

Praktickým výstupem této diplomové práce by po dohodě s ředitelem společnosti měly být 

návrhy, podle kterých by se měly dělit jednotlivé náklady na vyráběné druhy 

transformátorových jader při využití všech zásad a principů nákladového controllingu. 

Na základě těchto návrhů zhodnotí vedení společnosti finanční náročnost a přínosy zavedení 

nákladového controllingu a rozhodne o jeho vlastní realizaci. 

Je důležité sdělit, že Mgr. Tomasz Janas, MBA se netají tím, že společnost dlouhodobě 

funguje, přestože dělení nákladů v rámci energetických jader prakticky neexistuje ani na bázi 

přímých nákladů. Společnost určuje prodejní cenu na základě analýzy trhu. Celkové náklady 

závodu výroby jader jsou porovnávány s celkovými výnosy. Problematika příspěvku 

na úhradu fixních nákladů (PÚH) či zisková optimalizace výroby vyloučením některého 

ze ztrátových výrobků (energetických jader) nebyly řešeny, protože závod celkově dosahoval 

plánovaného zisku. Potřebu změny této ekonomicky nelogické situace s sebou přinesla 

až ekonomická recese. 

4.3. Seznámení s výrobním programem závodu 

Pro návrh fundovaného dělení nákladu a vlastní pochopení existující absence tohoto dělení 

bylo nutné detailně se seznámit s výrobním programem tohoto závodu Výroby jader. Toto 

seznámení by nebylo bez osobní účasti ve výrobním procesu vůbec možné. Proto bylo 

absolvováno několik pracovních směn v tomto výrobním závodě, při kterých byl detailně 

mapován materiálový (logistický) tok mezi jednotlivými výrobními zařízeními (pracovišti) 

s ohledem na druh vyráběných transformátorových jader. Tyto snímky pracovních směn mi 

umožnily postihnout logistické vazby výrobního programu jader, které jsou pro členění 

nákladů nezbytným východiskem.  
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Jádra transformátorů
33

 

Jádra transformátorů jsou velmi důležitou součástkou pro výrobu transformátorů a na jejich 

jakosti závisí výsledné parametry finálního magnetického obvodu. Jádro transformátoru tvoří 

magnetický obvod, jehož magnetický indukční tok vyvolaný průchodem proudu primárním 

vinutím indukuje elektrické napětí v sekundárním vinutí. Vinutá transformátorová jádra 

se používají jako celistvá jádra (toroidy) nebo jako dělená jádra. ArcelorMittal 

Technotron, s.r.o. vyrábí jádra magnetických obvodů z orientovaného transformátorového 

pásu s Gossovou texturou legovaných křemíkem cca 3%, v rozsahu tloušťek od 0,15 

do 0,35 mm. 

V rámci zkoumaného závodu vyrábí podnik tři základní produktové řady 

transformátorových jader. Každá produktová řada se značně liší svým využitím, ale také 

výrobním logistickým tokem, který bude popsán v následujících kapitolách.  

4.3.1. Toroidní transformátorová jádra 

Toroidní jádro vzniká navinutím orientované křemíkové oceli do požadovaného 

specifikovaného kruhového nebo jiného tvaru. 

Toroidní jádra mohou být dle přání zákazníka 

sražená na vnitřním či vnějším průměru a to umožní 

navíjení bez použití ochranných krytek čel, čímž 

zákazníkovi vzniká nemalá úspora pořizovacích 

nákladů na tyto krytky. 

Jádra, jež jsou převážně používána 

pro transformátory například v audiotechnice 

(zesilovače), jsou vyráběna se vzduchovou mezerou, kterých může být více dle požadavků 

zákazníka. Jádra se vzduchovou mezerou jsou také používána pro tlumivky, kombinované 

přístrojové transformátory atd. 
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 Obrázky jader použity z interních podkladů ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

Obr. 4.4 Toroidní trans. jádro 
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Obr. 4.6 Dělená trans. C jádra 

                    vícefázová 

Obr. 4.3 sraženého toroidního jádra
34

 

        D – vnější průměr 

        d – vnitřní průměr 

        h – výška jádra 

        Sh – sražená hrana 

 

 

 

4.3.2. Dělená transformátorová C jádra 

„Dělená transformátorová jádra vznikají navíjením transformátorové pásky na rotující 

formovací elementy, posléze rozřezáním tepelně 

zpracovaného a syntetickou pryskyřicí slepeného 

jádra. Vinutá jádra mají tvar lépe přizpůsobený 

průběhu magnetického indukčního toku a lépe 

využívají speciální strukturu zrna materiálu 

ve srovnání s jádry, které se skládají 

z plechových výseků různých tvarů.  

Dělená jádra mohou mít tvar kulatý, oválný nebo pravoúhlý.“
35

 

Dělená transformátorová C jádra mohou být jednofázová, 

vícefázová či stupňovaným průřezem. Společnost 

ArcelorMittal Technotron, s.r.o. disponuje velkou mírou 

variability nastavení těchto transformátorových C jader. 

Dělená jádra se stupňovaným průřezem jsou specifická 

právě tím, že vlastní tvar se lépe přizpůsobí průběhu 

                                                 

34
 Vytvořeno na základě interních podkladů ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

35
 ARCELOR MITTAL TECHNOTRON. Dělená C jádra [online]. Technotron. Poslední aktualizace 1. 1. 2008. 

Dostupné z: 

http://www.technotron.cz/AMT_delena_C_jadra_cz.aspx 

Obr. 4.5 Dělená trans. C jádra 
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Obr. 4.7 Unicore trans. jádra 

magnetického indukčního toku. Takováto transformátorová jádra využívají mnohem lépe 

strukturu zrna materiálu ve srovnání s jádry, které se skládají z plechových výseků různých 

tvarů. Z důvodu značné rozmanitosti konstrukčních požadavků není standardní sortiment 

společností ArcelorMittal Technotron, s.r.o. nabízen. Stupňovitá jádra jsou vyráběna 

dle požadavků zákazníka se dvěma nebo více stupni. 

Společnost ArcelorMittal Technotron, s.r.o. disponuje velkou mírou variability provedení 

těchto transformátorových C jader. 

4.3.3.  Unicore transformátorová jádra 

Tato transformátorová jádra  představují novou řadu jader 

pro magnetické obvody. Technologie výroby byla vyvinuta 

s cílem zjednodušit technologii výroby a dosáhnout lepších 

parametrů elektromagnetických strojů.  

UNICORE transformátorová jádra jsou díky své 

konstrukci schopna nahradit téměř všechna klasická C jádra 

a vyznačují se velmi nízkými měrnými ztrátami.  

Ve srovnání s ostatními transformátorovými jádry mají UNICORE jádra zjednodušenou 

konstrukci a jsou dle společnosti časově i nákladově méně náročná, a proto jsou nabízena 

za příznivější ceny. Při montáži je pak možno použít stávající typy koster, tudíž změny 

v konstrukci magnetického obvodu nejsou nutné. 

Varianty, v jakých může být UNICORE jádro provedeno, jsou velmi rozdílné. Problematiku 

samotné výroby lze v této práci naznačit následujícími schématy značícími některé varianty 

provedení. Už na nich je patrná různorodost provedení jednotlivých UNICORE jader a s nimi 

související rozdílnost výroby. 
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Obr. 4.4 Možnosti zpracování transformátorových UNICORE jader 

 

 

 

 

 

 

Společnost ArcelorMittal Technotron s.r.o. vyrábí tak rozmanitý sortiment v rámci 

jednotlivých produktových řad, že jedinou možností jak řešit samotné dělení nákladů je 

dle mého názoru preferencí sériové výroby ucelených zakázkových řad.  

 

Dělení nákladů při užití sériové výroby ucelených zakázkových řad bude rozvedeno 

v následujících podkapitolách, jejichž východiskem jsou zpracované snímky pracovních směn 

(procesů) u výroby jednotlivých druhů transformátorových jader. 

4.4. Snímky výrobních procesů jednotlivých transformátorových jader 

Možná řešení, jak aplikovat zásady nákladového controllingu na výrobu konkrétních 

transformátorových jader, lze nalézt v striktním rozdělení nákladů ucelených zakázkových 

řad. Proto je nutno provést značné změny používaného prostého dělení veškerých nákladů 

výrobního procesu, a vytvořit tak prostor pro přesné nákladové sledování ucelených 

zakázkových řad. 

Systém přesného nákladového sledování ucelených zakázkových řad musí být vytvořen 

na základě odborně realizovaných měření konkrétního výrobního procesu (konkrétní závod, 

konkrétní zakázková řada, konkrétní středisko, konkrétní výrobní postup – detail až 

na výrobní stroj). Největším problémem při realizaci měření a následně při jeho interpretaci je 

však ta skutečnost, že výrobní proces jednotlivých transformátorových jader se v jistých 

fázích výroby kříží, cyklicky překrývá, v některých fázích je souběžný na stejných střediscích 

(strojích) a v jiných fázích výroby je si velmi vzdálený. 
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Některé procesy výroby transformátorových jader tudíž mohou být naprosto totožné, výroba 

je prováděna stejným logistickým postupem – tedy se stejnou náročností a náklady. 

Z realizovaných snímků výrobních procesů však vyplývá, že tyto stejné logistické 

(nákladové) postupy jsou v praxi minimální. Je proto nutné zpracovat samostatný logistický 

(nákladový) přehled pro každý typ vyráběného transformátorového jádra. 

V další části této kapitoly proto budou popsány a znázorněny samostatné logistické snímky 

pracovních procesů jednotlivých transformátorových jader, aby posloužily pro lepší orientaci 

v daném výrobním procesu, a tudíž také v samotném řešení problému - rozklíčování nákladů.  

4.4.1.  Snímek výrobního procesu transformátorových jader C  

 

 

 

 

 

 

 

Výroba transformátorových jader C začíná navíjením (namotáváním) ocelové pásky 

na předem definovaný tvar. Může být namotávána souvislá vrstva, kdy výsledkem je 

transformátorové jádro se stejnou šířkou v celém průběhu, či může být použito více různě 

širokých ocelových pásek. Výsledkem použití několika rozdílných pásek je pak jádro, které se 

v jednom či dvou místech zužuje. Výroba vícevrstvého transformátorového jádra je v daném 

závodě více automatizována, neboť je prováděna na specializovaném zařízení. Výroba 

souvislého jádra vyžaduje větší podíl lidské práce. 

Samotné namotávání vyžaduje ocelovou pásku určité šíře. Dělení prvotního materiálu 

na tyto šíře provádí na zakázku sesterská společnost ze skupiny ArcelorMittal, proto jsou 

i nákladově výhodnější než nákup z externího trhu. 
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Po namotání transformátorového jádra C přichází na řadu žíhání, které zajistí požadované 

kvalitativní vlastnosti jádra. Než je však jádro vloženo do pece, projde kontrolou kvality 

navinutí, které minimalizuje vznik zmetků. Jádro, které vykazuje jednu ze dvou možných vad 

(mezi jednotlivými vrstvami pásky jsou vzduchové bublinky nebo jsou jednotlivé pásky 

navinuty tak silně, že vzniká prohyb na vnější straně), je vloženo do ocelového trnu, který 

jádro po dobu žíhání fixuje a při vysoké teplotě tak tyto nedostatky odstraní. 

Transformátorová jádra jsou žíhána ve dvou plynových pecích v inertní atmosféře. Plynové 

pece jsou co do objemu stejné, rozdíl je v požadovaných výsledných vlastnostech 

jednotlivých transformátorových jader (teplota a druh inertní atmosféry).  

Vychladlá transformátorová jádra jsou dále lepena proto, aby si udržela svůj tvar 

i po následném rozdělení na požadované C tvary. Lepení probíhá většinou jen 

u transformátorových jader typu C, stávají se však výjimečně případy, kdy je toto lepení 

vyžadováno zákazníkem i u jiných druhů jader. 

Vlastní proces dělení (řezání) transformátorových jader C probíhá tak, že slepená jádra jsou 

rozřezána na požadované tvary pomocí pily či brusky, a to v závislosti na požadavcích 

zákazníka. Každé jádro C je po rozdělení povrchově broušeno pro odstranění možných 

otřepů.  

Loupání jader je proces, v němž pracovník vezme fyzicky každé jádro a zkontroluje, 

zda vnější, vnitřní nebo průměr v řezu odpovídá formě (vzorovému jádru), se kterou jej 

porovnává. Transformátorová jádra jsou vždy namotávána s větším průměrem proto, 

aby mohla být postupně ve všech směrech seřezávána (loupána) na výslednou normou 

požadovanou velikost. 

Jádra odpovídající výsledné velikosti (normě) jsou následně kalibračně měřena. U každého 

jednotlivého jádra jsou měřeny základní fyzikální vlastnosti (odpor, vodivost atd.) 

a porovnávány s požadavky zákazníka. Pokud jádro neodpovídá požadovaným vlastnostem, je 

vyřazeno. 

Poslední fází výroby jader C je expedice. Jádra jsou šetrně povrchově balena a ukládána 

do speciálních dřevěných přepravek. Každá přepravka je použitelná pouze pro určité malé 

rozmezí velikostí jader. Přepravky jsou přepravním obalem, který je účtován zákazníkovi. 
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4.4.2. Snímek výrobního procesu Toroidních transformátorových jader  

 

 

 

 

 

Postup výroby Toroidních transformátorových jader je jednodušší než u transformátorových 

jader C, v podstatě prochází Toroidní jádro krátkým logistickým tokem (navíjení – žíhání – 

měření - expedice). Jediným podstatným rozdílem je vlastní tvar, do něhož je jádro navíjeno. 

Toroidní jádro je navíjeno do kruhového tvaru a jsou na něj použity i jiné formy a přípravky 

než na transformátorová jádra typu C. 

Toroidní transformátorová jádra jsou díky specifickému účelu svého použití většinou 

požadována v mnohem menší velikosti než jádra typu C a v mnohem kvalitnějším provedení. 

Proto jsou v procesu žíhání většinou vkládána do pece se speciální atmosférou, která lépe 

vyhovuje vzniku či udržení požadovaných vlastností. 

Měření Toroidních jader je mnohem méně náročné na lidskou práci, neboť jádro samotné 

nemusí být upevňováno na rozdíl od jádra typu C, ale je pouze nastrčeno na měřicí kůl 

a jsou vyhodnoceny jeho fyzikální vlastnosti. 

Expedice Toroidních jader je prováděna do naprosto stejných přepravek jako 

u transformátorových jader typu C. 

4.4.3. Snímek výrobního procesu UNICORE transformátorových jader 
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Výroba UNICORE transformátorových jader je co do náročnosti samotné výroby nejméně 

náročná na popis jednotlivých procesů. Navíjení jádra je prováděno specializovaným 

zařízením. Toto zařízení po vložení pásky samo danou ocelovou pásku přesně ohýbá 

či rozděluje v bodech nadefinovaných výrobním programem. 

UNICORE jádra jsou dvojího druhu, celistvá a stavebnicová. 

Celistvá jádra jsou navíjena tak, že specializované zařízení ocelovou pásku pouze ohýbá. 

Úkolem obsluhy tohoto zařízení je postupně odebírat tvarovanou kontinuální pásku a točit 

do požadovaného tvaru dle ohybů vytvořených specializovaným zařízením.  

Stavebnicová UNICORE jádra jsou vyráběna na naprosto stejném zařízení jako celistvá 

s tím rozdílem, že jsou nejen ohýbána, ale také dělena. Obsluha zařízení pak jen skládá 

jednotlivé ocelové pásky na sebe v pořadí, ve kterém byly vyprodukovány. 

Zajímavostí výroby UNICORE jader na tomto zařízení je skutečnost, že samotné zařízení 

ohýbá či dělí pásky naprosto stejnou rychlostí, kterou nelze nikterak ovlivnit. Náročnost 

na lidskou práci je tak naprosto totožná jak u stavebnicových, u tak celistvých jader. 

Na rozdíl od stavebnicových jader, u kterých je samotné navíjení prvním a zároveň 

i předposledním procesem, mohou se celistvé UNICORE jádra na přání zákazníka také lepit 

a žíhat. Lepení v tomto případě je však jen bodové a na rozdíl od lepení například 

transformátorového jádra typu C je spotřeba pomocného materiálu minimální. 

Následným a tedy i posledním procesem je příprava UNICORE jader do speciálních 

přepravek a expedice stejně jako u ostatních druhů transformátorových jader. 

4.5. Hodnocení stávajícího systému řízení nákladů ve společnosti ArcelorMittal 

Technotron s.r.o. 

Stávající systém řízení nákladů, označovaný ve společnosti také jako tzv. „controlling 

nákladů“, v žádném případě neodpovídá platným zásadám uplatňování nákladového 

controllingu. Je pouze lingvistickým vyjádřením potřeby uplatnění nákladového controllingu, 

který vyžadují standardy skupiny ArcelorMittal.  

Obdobně i funkce "controlera" uplatňovaná v organizační struktuře podniku nesouvisí 

bezprostředně s controllingem jako metodou řízení, ale většinou s odlišnou procesní oblastí 
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(kontrola výroby). Opakuje se zde základní problém v banální, avšak často opakované 

záměně controllera s českým neekvivalentním slovem kontrolora.  

Pro zavedení nákladového controllingu ve společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

je nezbytné provést tyto změny organizační struktury. Pracovník zařazený na pozici 

controllingu v organizační struktuře pod úsekem finančním a personálním se bude výhradně 

zabývat činnostmi souvisejícími s nákladovým controllingem a nebude vykonávat, jako 

doposud činnosti hlavního kontrolora kvality výroby. Samozřejmě optimálnějším zařazením 

v organizační struktuře by bylo vytvoření samostatného controllingového úseku zařazeného 

do struktury pod ředitele společnosti. Toto řešení začlenění controllera do štábní pozice přímo 

pod vedení podniku lze považovat za výrazně optimálnější. Controlling tak získává důraznější 

pozici a jsou minimalizovány konfliktní stavy, jako tomu je u liniového začlenění 

controllingu. 

Činnost kontroly kvality výroby musí převzít technická kontrola zařazená pod výrobním 

úsekem. Současně je třeba z logiky věci dořešit v organizační struktuře i absenci 

samostatného útvaru jakosti, který bude zodpovídat za jakost v plném rozsahu dle příslušných 

ISO norem, což překračuje rámec řešeného problému nákladového controllingu. 
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Obr. 4.5 Organizační struktura s vyznačenou záměnou.
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4.6. Návrh opatření pro odstranění nežádoucích stavů a příprava základních 

ekonomických podkladů umožňujících budoucí tvorbu nákladového 

controllingu v podniku 

Protože analyzovaný podnik ArcelorMittal Technotron, s.r.o. nemá zatím připraveny 

potřebné ekonomické podklady pro zavedení principů nákladového controllingu (například 

nejsou zpracovány normativy práce, spotřeby materiálu, chybí detailní výrobkové kalkulace, 

nejsou zpracovávány detailní plány a rozpočty na jednotlivé výrobkové řady atd.) je potřeba 

před zahájením vlastního procesu přípravy implementace nákladového controllingu tyto 

chybějící oblasti dopracovat. 

Pro dokreslení výše uvedených skutečností je níže uveden stav použití kalkulací v podniku. 

Podnik sice disponuje použitelnými kalkulačními vzorci pro jednotlivé druhy 

transformátorových jader, ale kalkulace jednicových nákladů byly vytvořeny pouze 

                                                 

36
 Vytvořeno na základě interních podkladů ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 
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na základě letitých odborných odhadů bez přesných prvotních normopodkladů. Ty zde nejsou 

vůbec zpracovány.  

Na základě předešlé analýzy kalkulačních metod provedených v podkapitole 3.5 a rozboru 

stávajících skutečností a uplatňovaných metod řízení v podniku ArcelorMittal 

Technotron s.r.o. lze doporučit zavedení metody kalkulačního vzorce na bázi kalkulace 

úplných nákladů. 

Rovněž je potřeba změnit zavedený způsob tvorby rozpočtů ve společnosti ArcelorMittal 

Technotron s.r.o. s plným promítnutím zásad nákladového controllingu popsaných v úvodních 

kapitolách diplomové práce. 

Před vlastním návrhem možností řešení zavedení nákladového controllingu ve společnosti 

ArcelorMittal Technotron, s.r.o. musí být výše zmiňované nedostatky dořešeny, neboť 

bez toho nemůže podnik zdárně zavést systém nákladového controllingu a jen může stěží 

zajistit realizaci principu going koncern (předpoklad budoucího pokračování společnosti 

v podnikání, její životaschopnosti). 

V následujících podkapitolách bude detailněji rozebráno zavedení normativů 

a rozpočetnictví, které jsou primárním východiskem pro řízení nákladů ve společnosti 

ArcelorMittal Technotron s.r.o. Protože tyto oblasti přímo nesouvisí s tématem diplomové 

práce, je zde popsána každá oblast alespoň do té míry, která zahrnuje minimální rozsah 

a principy zavedení ve společnosti. 

4.6.1. Vytvoření normativních podkladů ve společnosti 

Normativ lze souhrnně chápat jako základní ekonomický údaj, který vyjadřuje stav (žádoucí 

rozsah, kvantitativní a kvalitativní parametry) fungování jednotlivých prvků výrobního nebo 

nevýrobní procesu ve společnosti. 

Obecně lze normativy rozdělit na souhrnné (např. závodní normativy oběžných prostředků, 

závodní normativy zásob, závodní normativy pro oblast nedokončené výroby a hotových 

výrobků atd.) a dílčí normativy (individuální výkonové normativy). 

Normativy, které by měly být ve společnosti zavedeny: 

 dílčí výkonové normativy pro jednotlivá střediska (procesy) – normativy času, 

normativy množství, normativy obsluhy strojů, normativy stavů pracovníků, 
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 souhrnné výkonové normativy za celou jednotku, 

 dílčí a souhrnné normativy dle druhů používaných materiálů, 

 dílčí a souhrnné normativy oběžných prostředků, 

 dílčí a souhrnné normativy zásob, 

 normativy pro oblast nedokončené výroby, 

 normativy pro oblast hotových výrobků. 

Tvorba jednotlivých normativů v praxi společnosti ArcelorMittal Technotron s.r.o. znamená 

zkoumat náklady naprosto každé části výrobního procesu od stopování jednotlivých úkonů až 

po propočty spotřeby pomocného materiálu dle velikosti výsledného jádra či objemu 

použitého základního materiálu. Vytvoření normativů je primárně otázkou času, nikoliv 

kvalifikace. Společnost může pro tvorbu normativů využít outsourcingovou společnost nebo 

může kvalifikovaným pracovníkem nechat sestavit plán normativů a na samotné měření 

využít levnější pracovní sílu formou dohod o provedení práce (např. studentů odborných škol 

v rámci prohlubování praxe).  

Účinné zavedení této soustavy normativů ve společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

vytvoří základní předpoklad pro tvorbu plánů a následné zavedení rozpočetnictví na reálném 

základě.  

Vytvoření soustavy plánů poskytne nezbytné informace pro sestavení chybějících 

předběžných kalkulací a vytvoří základní předpoklad pro rutinní kontrolu výrobního procesu 

a dosahovaných ekonomických výsledků nezbytných pro efektivní řízení společnosti s cílem 

dosažení její dlouhodobé životaschopnosti. 

4.6.2. Zavedení rozpočtování ve společnosti 

Systém rozpočetnictví ve společnosti je primárně determinován konkrétními potřebami 

společnosti (systém hierarchického členění stupňů řízení, stupeň podrobnosti rozpočtovaných 

informací, struktura jejich členění a dílčích sumarizací atd.). 

Z tohoto pohledu je rozpočetnictví v zásadě determinováno konkrétním systémem plánování 

(strukturou plánů) dané společnosti. Obecně rozdělujeme rozpočty na sumarizační za celou 

jednotku (např. závodní, celopodnikové) a dílčí (střediskové). 
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Vedle výše uvedeného obecného členění rozpočtů lze dále rozpočty členit z pohledu obsahu 

na: 

 rozpočty výchozích stavových veličin, 

 rozpočty nákladů a výnosů dané jednotky, 

 rozpočty příjmové oblasti jako celku, 

 rozpočty výdajové oblasti jako celku. 

Z časového hlediska můžeme rozpočty členit na: 

 operativní rozpočet (denní, týdenní, měsíční), 

 taktický rozpočet (např. kvartální z pohledu celoročního), 

 strategický rozpočet (dlouhodobý v horizontu tří až pěti let). 

Rozpočet, který je výsledkem procesu rozpočtování, lze definovat jako aktuální plán, 

v němž jsou obsaženy cílové hodnoty pro každou oblast odpovědnosti. Rozpočetnictví je 

zaměřeno na budoucnost podniku. Rozpočet: 

 vyjadřuje budoucí úkol vyjádřený v peněžní formě, 

 je východiskem pro sestavení předběžných kalkulací, 

 umožňuje kontrolu ekonomických údajů. 

Existuje několik rozdílných přístupů, jakými lze samotné rozpočty vytvářet. Následně 

budou popsány dvě z těchto metod – metoda rozpočtování s nulovou bází a dále metoda 

rozpočtování s indexovou bází.  

Metodu rozpočtování s nulovou bází lze v daném podniku volit zejména s ohledem na to, 

že sestavování rozpočtu se periodicky odvíjí od nulového základu. Není tedy potřeba 

analyzovat východiska, souvztažnosti a parametry z předchozích rozpočtových etap, které 

v tomto případě ani fakticky neexistují. Tato metoda je jednodušší pro zavedení. 

Kalkulace pak probíhají na bázi jednotlivých výrobních programů se zohledněním 

ekonomické teorie alokace omezených zdrojů. Tato alternativa je vhodná zejména proto, 

že umožní vytvoření nákladové hranice, kterou již podnik užívá. Mezní nákladovou hranicí 

pro daný podnik je pak suma, za kterou je schopen objem vyrobené produkce (za dané 

období) prodat na trhu, přičemž ještě negeneruje žádný zisk. V podstatě jsme se tímto dostali 
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oklikou k jedné z výchozích zásad nákladového controllingu – analýza kritických bodů 

(break-even), která je popsána v podkapitole 2.7.2. 

Pokud porovnáme tuto rozpočtovou metodu s metodou rozpočtování na indexové bázi, 

která vychází z již existujícího období (indexového spojení), pak je její využití v podmínkách 

společnosti ArcelorMittal Techntoron, s.r.o. velmi obtížné. Orientace společnosti s preferencí 

sériové výroby ucelených zakázkových řad neumožňuje využít metodu indexování s vazbou 

na předcházející období, protože se výrobek identicky neopakuje v průběhu plánovacích 

období. Obdobná sériová řada se může opakovat v průběhu několika plánovacích období, 

pouze izolovaně, tzn. že nenavazují bezprostředně na sebe. Proto nelze využít jednoduchou 

formu indexové vazby spojující jedno plánovací období s předešlým, musela by se využít 

značně komplikovaná vazba na různá předcházející, časově nesouvislá plánovací období. 

Tyto složité, ale jistě možné, varianty nelze doporučit aplikovat v tak controllingově 

nepřipraveném prostředí, které zatím má společnost ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

Při vlastním zavádění systému rozpočtování musí být dodrženy následující základní 

principy, které jsou popsány v níže uvedené tabulce. 

Tab.4.2 Základní principy při zavádění metod rozpočtování
37

 

Znaky 

uspořádání 

Systém rozpočtu - pokyny a požadavky 

Diferencovanost 

a úplnost 

 Dbát na úplnost systému rozpočtu. 

 Větší podniky potřebují ke splnění svých funkcí plánu a řízení 

diferencovaný systém rozpočtu. 

 Musí být sestaven souhrnný podnikový rozpočet. 

 Dbát na soulad organizační struktury a instituciální diferenciace 

systému rozpočtu. 

Závaznost  Dbát na soulad rozhodovacích kompetencí a odpovědnosti za rozpočet. 

 Pravidelně kontrolovat dodržování rozpočtu. 

Výše rozpočtu  Stanovit „cíle dosažitelné za předpokladu racionálního využití 

prostředků“, aby mohla být plněna funkce plánování, koordinace 

a kontroly. 

                                                 

37
 Horváth & Partners. Nová koncepce controllingu. 5.přeprac.vyd. Praha: Profess Consulting, 2004.316s.ISBN 978-80-

7259-002-2. 
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Rozpočet  Pro řízení rozpočtu stanovit v rozpočtu ukazatele výkonu. 

 Pevné zakotvení hodnotových analýz administrativy do rozpočtu vede 

ke zlepšení využívání prostředků. 

Rozpočet 

a strategické 

plány 

 Navzájem sladit rozpočet a strategické plány. 

 Přidělení prostředků prostřednictvím strategického rozpočtu má 

zohlednit celkový časový rámec strategie a omezit se jen na následující 

rok. 

 Každá součást ročního rozpočtu by měla vycházet ze schválené 

strategie. 

 

4.7. Volba optimálního modelu řízení nákladů pro zavedení controllingu 

ve společnosti ArcelorMittal Technotron s.r.o. 

Protože společnost ArcelorMittal Technotron, s.r.o. v současné době postrádá jakoukoliv 

uplatněnou koncepci nákladového controllingu, má v podstatě dvě teoretické možnosti, 

jak tuto absenci vyřešit. První variantou je vytvoření dílčích hospodářských středisek a práce 

s náklady pomocí těchto středisek nebo vytvořením procesního dělení nákladů.  

Proto v následujících podkapitolách budou detailně rozebrány modely střediskového řízení 

nákladů a procesního řízení nákladů. Budou zhodnoceny pozitiva a negativa jednotlivých 

modelů řízení nákladů s ohledem na možné uplatnění v podmínkách společnosti ArcelorMittal 

Technotron, s.r.o. 

4.7.1. Model střediskového řízení nákladů 

Zavedení hospodářských středisek v praxi obecně znamená rozdělení podniku na jeho 

jednotlivé hospodářské části (střediska, jednotky či úseky). Společnosti ArcelorMittal 

Technotron s.r.o. by umožnilo toto členění detailně plánovat, rozpočtovat a řídit náklady 

a výnosy na jednotlivých takto vytvořených střediscích. Vytvoření optimální struktury 

hospodářských středisek by pak bylo východiskem pro řešení problému řízení nákladů 

ve společnosti ArecelorMittal Technotron s.r.o. – „dělit jednotlivé náklady na vyráběné 

druhy transformátorových jader při využití všech zásad a principů nákladového 

controllingu“ (viz podkapitola 4.2).  
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Hospodářská střediska jsou vždy samostatně hospodařící vnitropodnikové celky, které 

se vyznačují: 

 fixně stanoveným výrobním úkolem, 

o naturálně vyjádřeným, 

o vyjádřeným v peněžních hodnotách, 

 samostatně vedeným účetnictvím, které je vedeno odděleně od zbytku podniku, 

 schopností přesně vyjádřit spotřebu veškerých vstupů a výstupů v rámci 

realizovaného výrobního procesu. 

Pro vytvoření optimální struktury hospodářských středisek je třeba vzít v úvahu 

připravovanou redukci ztrátových částí závodů, která sice ještě nenastala, ale její realizaci 

společnost připravuje v nejbližším období. Proto lze metodu střediskového řízení nákladů 

v současné době detailně navrhnout pouze pro závod výroby transformátorových jader, který 

patrně zůstane po optimalizaci struktury ArcelorMittal Technotron, s.r.o. jako jediný. 

V rámci hospodářských středisek je vhodné vytvořit vnitřní strukturu, jež bude zahrnovat 

nákladová střediska, na kterých bude hodnocen limit nákladů, zisková střediska, na kterých 

bude vyhodnocován hospodářský výsledek, a také dílčí členění na pracovní úseky. Členění 

na dílčí pracovní úseky je vhodné využít zejména v případě, kdy podnik produkuje bohatý 

výrobkový sortiment, jako tomu je právě v případě výroby transformátorových jader 

u společnosti ArcelorMittal Techntoron, s.r.o. Právě toto členění na dílčí pracovní úseky by 

umožnilo přesněji rozdělit fixní náklady jednotlivých druhů vyráběných transformátorových 

jader. 

Rozdělení společnosti na jednotlivá hospodářská střediska lze řešit z několika úhlů pohledu. 

Společnost může uspořádat jednotlivá hospodářská střediska dle: 

 personální odpovědnosti, 

 zákaznického principu, 

 segmentu trhu, 

 výrobků či výrobkových skupin. 

Možnost dělení hospodářských středisek na zákaznickém principu je třeba v případě 

společnosti ArcelorMittal Techntoron, s.r.o. hned v začátku vyřadit, neboť společnost má 

omezený okruh zákazníků vždy pevně spjat s jednotlivými výrobkovými skupinami. 
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Z celkové analýzy dalších možností členění společnosti na hospodářská střediska pak vychází 

doporučení členění dle výrobkových skupin jako nejoptimálnější. 

Obecně se členění hospodářských středisek dle výrobkových skupin doporučuje 

v případech, kdy má každá ze skupin výrobků má jiné vstupy, výrobní postupy, rozdílné 

nákladové struktury či tržní pozice. v případě společnosti ArcelorMittal Techntoron, s.r.o. 

se nejedná o různorodost vstupů (výchozí surovina je totožná), ale různorodost výrobních 

postupů jednotlivých druhů transformátorových jader.  

Možností jak přistoupit k rozdělení společnosti ArcelorMittal Technotron s.r.o. na jednotlivá 

hospodářská střediska je mnoho. v následující tabulce je navržen jeden ze způsobů jak toto 

rozdělení provést. 

Tab. 4.3 Možné řešení rozdělení hospodářských středisek ve společnosti ArcelorMittal 

Technotron s.r.o. 

Označení střediska      Název Střediska Typ Střediska 

0010 C jádra Výrobní 

0020 Toroidní jádra Výrobní 

0030 UNICORE jádra Výrobní 

0300 Zásobování Zásobovací 

05 Údržba Pomocné 

0510 Technologie Pomocné 

0520 Mechanika Pomocné 

0530 Elektro Pomocné 

77 Správy Správní 

7710 Ředitelský úsek Správní 

7720 Ekonomický úsek Správní 

7730 Řízení jakosti Správní 

7740 Hospodářská správa Správní 

8010 Měření Pomocné 

8020 Expedice Pomocné 

9999 Realizační středisko Fiktivní 
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Pokud by společnost usoudila, že je toto členění málo podrobné, může přistoupit k dalšímu 

detailnějšímu členění dle svých potřeb. Navrhovaná alternativa je minimálním členěním 

hospodářských středisek, které umožňují zavedení principu nákladového controllingu.  

Je třeba mít na paměti, že návrh hospodářských středisek musí být početně optimální. 

Vytvoření desítek středisek nepovede k preciznějšímu zavedení nákladového controllingu, ale 

k vytvoření složitého mechanismu propočtů, které naopak mohou zavedení nákladového 

controllingu zabránit. 

Úkolem controllera v přípravné fázi zavádění modelu střediskového řízení nákladů bude 

ve spolupráci s managementem podniku zpracovat optimální rozdělení závodu (společnosti) 

na konkrétní hospodářská střediska. 

Ve fázi implementace bude prioritní otázkou přiřazení jednotlivých odpovědností 

pro detailní rozčlenění nákladů vzniklých hospodářských středisek. Zodpovědnost může být 

přiřazena jak jednotlivci, tak i úseku správy. Dalším důležitým úkolem controllera v této fázi 

bude důsledné proškolení zodpovědných pracovníků s metodami nákladového controllingu, 

které budou ve společnosti aplikovány. Následně bude controller koordinátorem zpracování 

dílčích plánů jednotlivých hospodářských středisek a bude zodpovídat za jejich agregaci 

do plánu souhrnného celku. Tyto plány musí projít auditem managementu z pohledu plnění 

základních cílů jednotky. Detailněji se těmito plány zabývá podkapitola 3.3.2.  

Úkolem managementu a controllera ve fázi uplatňování modelu střediskového řízení 

nákladů pak již bude vlastní controllingové řízení vývoje nákladů na základě analýzy 

odchylek skutečností od plánů a jejich následné korekce. 

Výhody zavedení modelu střediskového řízení nákladů 

Mezi hlavní výhody, které zavedení modelu střediskového řízení nákladů ve společnosti 

ArcelorMittal Technotron s.r.o. přinese, je nejen relevantnost údajů pro finanční účetnictví, 

ale zejména detailní informace o jednicových nákladech na jednotlivé druhy výrobků, což 

bylo hlavním požadavkem společnosti ArcelorMittal Technotron s.r.o. 

Společnosti ArcelorMittal Technotron s.r.o. zavedením hospodářských středisek umožní 

nezbytné sledování přímých a nepřímých nákladů na jednotlivá hospodářská střediska. 

v následujících tabulkách bude předložena možná forma, jak by mohla evidence těchto 

nákladů ve středisku Toroidních jader vypadat.  
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Pro návrh tabulky bylo uvažováno se dvěma východisky. Prvním východiskem bude, 

že podnik sleduje přímé a nepřímé náklady v rámci hospodářských středisek izolovaně 

s měsíční periodicitou. Druhým východiskem pak bude kumulativní zachycování přímých 

(a nepřímých) nákladů z předchozích hospodářských středisek (z předchozí výrobní fáze). 

Tab. 4.4 Měsíčního sledování nákladů v modelu střediskového řízení nákladů (vzor 

sledování nákladů obecného střediska) 

Plán Skutečnost

Přímý materiál ∑P ∑S

Z předchozí fáze P S P-S (S/P)*100

Vlastní P S P-S (S/P)*100

Přímé mzdy ∑P ∑S

Z předchozí fáze P S P-S (S/P)*100

Vlastní P S P-S (S/P)*100

Příspěvek na ZaS pojištění P S P-S (S/P)*100

Ostatní přímé náklady Zmetky P S P-S (S/P)*100

Ostatní P S P-S (S/P)*100

Výrobní režie předchozí fáze P S P-S (S/P)*100

Režie Suma ∑P ∑S

Režijní materiál P S P-S (S/P)*100

Energie P S P-S (S/P)*100

Palivo (plyn) P S P-S (S/P)*100

Režijní mzdy P S P-S (S/P)*100

Příspěvek na ZaS pojištění P S P-S (S/P)*100

Daně a poplatky P S P-S (S/P)*100

Reprezentační náklady P S P-S (S/P)*100

Cestovné P S P-S (S/P)*100

Ostatní služby P S P-S (S/P)*100

Smluvní pokuty a penále P S P-S (S/P)*100

Ostatní pokuty a penále P S P-S (S/P)*100

Ostatní provozní náklady P S P-S (S/P)*100

Opravy a udržování P S P-S (S/P)*100

Cenové rozdíly P S P-S (S/P)*100

Prodané zboží P S P-S (S/P)*100

Rezervy P S P-S (S/P)*100

Odpisy P S P-S (S/P)*100

Kurzové rozdíly P S P-S (S/P)*100

Ostatní finanční náklady P S P-S (S/P)*100

Mimořádné náklady P S P-S (S/P)*100

Suma ∑P ∑S ∑P-S (∑S/∑P)/100

Položka
Měsíc

Rozdíl %

S = Skutečné údaje dosažené střediskem 

P = Plánované údaje pro dané středisko 
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Obdobná tabulka sledování nákladů v jednotlivých hospodářských střediscích musí 

samozřejmě existovat pro kumulované roční hodnoty dílčích nákladů. Rozdíl bude pouze 

v tom, že údaje (S, P) jsou uváděny v postupných hodnotách vždy od počátku období. 

Pokud je základním požadavkem společnosti určení celkových nákladů na jednotlivé 

výrobkové řady transformátorových jader, pak uplatněním střediskového modelu řízení 

nákladů lze tento požadavek efektivně splnit. Ve společnosti jsou zpravidla vyráběny v rámci 

výrobního programu maximálně tři varianty transformátorových jader. Níže uvedená tabulka 

pak ukazuje vzor sledování nákladů jedné výrobkové řady – Toroidních transformátorových 

jader. 
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Tab. 4.5 Uplatnění modelu střediskového řízení nákladů u společnosti ArcelorMittal 

Technotron s.r.o. - měsíčního sledování nákladů třech aktuálně vyráběných Toroidních 

jader (TOR0,54;TOR5,57;TOR0,853).  

S = Skutečné údaje dosažené střediskem 

P = Plánované údaje pro dané středisko 

 

Poznámka: číselné označení Toroidních jader v tabulce odpovídá kilogramům použitého 

základního materiálu na výrobu konkrétního Toroidního jádra.  

TOR 0,54 TOR 5,57 TOR 0,853 TOR 0,54 TOR 5,57 TOR 0,853

Přímý materiál ∑P ∑P ∑P ∑S ∑S ∑S

Z předchozí fáze P P P S S S P-S (S/P)*100

Vlastní P P P S S S P-S (S/P)*100

Přímé mzdy ∑P ∑P ∑P ∑S ∑S ∑S

Z předchozí fáze P P P S S S P-S (S/P)*100

Vlastní P P P S S S P-S (S/P)*100

Příspěvek na ZaS pojištění P P P S S S P-S (S/P)*100

Ostatní přímé náklady Zmetky P P P S S S P-S (S/P)*100

Ostatní P P P S S S P-S (S/P)*100

Výrobní režie předchozí fáze P P P S S S P-S (S/P)*100

Režie Suma ∑P ∑P ∑P ∑S ∑S ∑S P-S (S/P)*100

Režijní materiál P P P S S S P-S (S/P)*100

Energie P P P S S S P-S (S/P)*100

Palivo (plyn) P P P S S S P-S (S/P)*100

Režijní mzdy P P P S S S P-S (S/P)*100

Příspěvek na ZaS pojištění P P P S S S P-S (S/P)*100

Daně a poplatky P P P S S S P-S (S/P)*100

Reprezentační náklady P P P S S S P-S (S/P)*100

Cestovné P P P S S S P-S (S/P)*100

Ostatní služby P P P S S S P-S (S/P)*100

Smluvní pokuty a penále P P P S S S P-S (S/P)*100

Ostatní pokuty a penále P P P S S S P-S (S/P)*100

Ostatní provozní náklady P P P S S S P-S (S/P)*100

Opravy a udržování P P P S S S P-S (S/P)*100

Cenové rozdíly P P P S S S P-S (S/P)*100

Prodané zboží P P P S S S P-S (S/P)*100

Rezervy P P P S S S P-S (S/P)*100

Odpisy P P P S S S P-S (S/P)*100

Kurzové rozdíly P P P S S S P-S (S/P)*100

Ostatní finanční náklady P P P S S S P-S (S/P)*100

Mimořádné náklady P P P S S S P-S (S/P)*100

Suma ∑P ∑P ∑P ∑S ∑S ∑S ∑P-S (∑S/∑P)/100

Položka

Měsíc

Rozdíl %Plán Skutečnost
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Popsaný způsob střediskového sledování nákladů u sériových výrobkových řad 

transformátorových jader nebyl ve společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. používán. Byl 

nahrazován prostým sledováním nákladů v průměru za všechna vyráběná transformátorová 

jádra. Tento pohled je však z hlediska základních principů nákladového controllingu 

(např. princip místa příčiny vzniku nákladů, princip určení bodu zvratu pro jednotlivé výrobní 

programy) zcela nedostatečný. Společnost musí vynaložit patřičné analytické úsilí a rozčlenit 

sledování nákladů hospodářských středisek dle výše uvedených vzorů na konkrétní sériové 

výrobkové řady. 

Pokud by se podnik rozhodl, že je takto podrobné sledování nákladů příliš komplikované 

na administrativu, může využít zjednodušené alternativy měsíčního sledování nákladů. 

Celkové náklady na vyráběná transformátorová jádra pak bude dělit dle spotřeby základního 

materiálu na výrobu konkrétních typů transformátorových jader. Tímto způsobem získá 

společnost zpřesněný přehled o nákladovosti jednotlivých druhů transformátorových jader. 

Tento zjednodušený postup však nelze z pohledu základních principů nákladového 

controllingu preferovat. 

4.7.2.  Model procesního řízení nákladů 

Metoda procesního řízení nákladů by při jejím správném využití ve společnosti 

ArcelorMittal Technotron, s.r.o. umožňovala jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu 

vyráběnému druhu transformátorových jader spotřebované příčinné přímé náklady (přímý 

materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady).  

Režijní náklady, které tvoří významnou část celkových nákladů na výrobek, nebývají 

standardně rozklíčovávány na jednotlivé produkty. Tato skutečnost pak neumožňuje získat 

relevantní informace o tom, jakou „spotřebu“ režijních nákladů mají jednotlivé výrobkové 

řady transformátorových jader ve skutečnosti.  

Systém procesního řízení nákladů však tento problém odstraňuje. Umožňuje transformovat 

jednotlivé nepřímé náklady (režijní náklady) na „přímé“, přiřaditelné ke konkrétním 

vyráběným druhům transformátorových jader.  

U výroby transformátorových jader ve společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. se jedná 

zejména o režijní náklady charakteru spotřeby elektrické energie a celkové údržby výrobních 
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prostředků. Právě korektní přiřazení těchto nákladových režijních druhů je dlouhodobým 

problémem sledování nákladů ve společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o.  

Systém procesního řízení nákladů je vysoce závislý na použití kvalitních informačních 

technologií. Existují specializované informační systémy (např. Enterprise Resource Planning  

systémy), které zavedení takového modelu ve svých informačních submodulech přímo 

nabízejí. ERP systém (Enterprise Resource Planning ) je specifickým informačně 

ekonomickým systémem itegrujícím rozsáhlé procesní agendy společnosti. Zahrnuje procesy 

nákupu, výroby, logistiky, majetku, fakturace, účetnictví a celou řadu nadstavbových 

(bonusových) funkcí, které se dají nad tuto informační základnou postavit. Právě díky těmto 

nadstavbovým funkcím vzniká jedinečný nástroj pro správu všech klíčových podnikových 

aktivit. Kromě toho, že poskytuje v každém časovém úseku vždy přesné a aktuální informace, 

umožňuje díky svým submodelům detailní sledování nákladů využívající základní principy 

modelu procesního řízení nákladů. K takovýmto ERP systémům, které se standardně 

v podnikovém prostředí používají, patří systémy typu SAP či NAVISION. 

Systém procesního řízení nákladů je tedy nutné vytvořit na vhodné informační platformě. 

Je potřeba si uvědomit, že vlastní implementaci procesního řízení nákladů nelze spojovat 

s implementací nové informační technologie typu ERP, neboť druhý proces je tak náročný, že 

se jeho příprava a vlastní zavedení pohybuje v horizontu několika let. Proto je nutno vyjít 

ze současného informačního systému užívaného ve společnosti ArcelorMittal 

Technotron, s.r.o. 

Procesní sledování nákladů nabízí kromě dříve zmiňovaných výhod také možnost detailního 

sledování efektivnosti hospodaření jednotlivých procesů v rámci celého podniku (např proces 

nákupu, vstupní kontroly, navíjení, žíhání atd.). Díky tomu pak podnik dokáže posoudit míru 

hospodárnosti a efektivnosti podnikově vynakládaných nákladů a velmi rychle identifikovat 

nepřiměřeně vysoké náklady některého procesu včetně realizace nápravných opatření. 

Správná aplikace tohoto modelu umožní společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. rychlé 

a přesné zhodnocení míry ziskovosti jednotlivých výrobkových řad transformátorových jader 

a dále pak: 

 sledovat náklady dle jednotlivých definovaných procesů, 

 hodnotit hospodárnost konkrétních procesů, 
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 přesně přiřadit režijní náklady na jednotlivé výrobkové řady transformátorových 

jader, 

 lépe zhodnotit ocenění vlastní výroby a získání přesnějších podkladů pro stanovení 

prodejních cen. 

Návrh struktury procesně orientovaných středisek 

Základním východiskem správného uplatnění modelu procesního řízení nákladů je 

vytvoření optimální struktury procesních středisek na základě detailní analýzy procesů 

společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 

V podniku se vyskytuje celá řada hlavních a vedlejších aktivit, které musí být pro potřeby 

modelu procesního řízení nákladů co nejvhodněji agregovány do základních sledovaných 

procesních skupin. 

Na první pohled se může zdát rozdělení na procesy hlavní a podpůrné v rámci daného 

podniku nelogické. V daném případě je potřeba opustit používané dogma, že podpůrný proces 

nemá přímou souvislost s výrobkem. Jak vyplývá z provedených analytických snímků 

(viz podkapitola 4.4), je v podniku mnoho procesů, které mohou, ale také nemusí, mít 

přímou souvislost s určitým výrobkem. Podpůrné procesy proto budou dále ještě členěny 

na podpůrné procesy výrobního charakteru a podpůrné procesy doplňkové. Tímto dělením 

bude možno dále rozplétat složité nákladové vztahy vyráběných druhů transformátorových 

jader v rámci jednotlivých procesů. 

Na základě analýzy výrobních procesů ve společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. je 

navrhována následující varianta struktury procesních středisek pro rychlé zavedení procesního 

řízení nákladů: 

 předvýrobní etapa (zahrnující dílčí procesy nákupu, vstupní jakostní kontroly 

a skladování), 

 výrobní etapa (zahrnující dílčí výrobní procesy navíjení, žíhání, lepení, řezání, 

loupání, měření a proces výroby transformátorového jádra UNICORE), 

 doprovodné procesy (zahrnující dílčí proces technického rozvoje a řízení jakosti), 

 odbyt (zahrnující dílčí procesy agendy zakázek, skladování, marketingu, prodeje 

a specifického procesu přepravního materiálu), 
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 podpůrné aktivity (zahrnující úsek ředitele, mzdový úsek, úsek údržby, úsek 

informatiky, agendu školení, úsek BOZP, úsek energetiky, úsek personalistiky, nově 

vzniklý samostatný úsek controllingu a úsek hospodářské správy). 

Toto rozčlenění názorně ukazuje následující tabulka 4.6. 

Tab. 4.6 Návrh dělení procesů ve společnosti – vznik procesních středisek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní je potřeba vysvětlit důvody nestandardního začlenění některých procesů (výrobního 

charakteru i podpůrných procesů doplňkových) v rámci komplexního navrhovaného systému 

členění procesních středisek ve společnosti ArcelorMittal Technotron s.r.o. Toto členění 

vyplývá z podnikových specifik a je managementem podniku požadováno: 

 mezi doprovodné procesy budou řazeny pouze dílčí procesy řízení jakosti 

a technická příprava (nikoliv logistika),  
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 logistika bude rozdělena do dvou procesních fází jako předvstupní a následná 

výstupní logistika. Obě fáze zahrnují především skladování, jejich rozdělení je dáno 

účetními principy rozdělení vstupů a výstupů, 

 jako dílčí výrobní proces je v předcházející tabulce uveden proces UNICORE. Toto 

speciální vyčlenění je způsobeno rozdílností a uceleností výroby UNICORE 

transformátorových jader. Proces UNICORE zajišťuje uceleně výrobu 

transformátorového jádra bez kombinace s ostatními výrobními procesy, proto bylo 

přistoupeno k jeho osamostatnění, 

 zařazení dílčího procesu měření do hlavních výrobních procesů je dáno 

technologickými důvody výroby transformátorových jader, kde je proces měření 

permanentně přítomen ve většině ostatních dílčích výrobních procesů. z tohoto 

důvodu byl proces měření přemístěn z doprovodných procesů, kde by jeho umístění 

bylo logičtější. 

Požadavků na speciální začlenění podpůrných procesních činností a jiných aktivit byla 

na základě osobních konzultací ve společnosti ArcelorMittal Technotron s.r.o. celá řada. 

Požadavky se lišily především na úrovni řízení a organizačního zařazení konzultanta. Aktivity 

(nezařazené procesy), které přesahují rámec navržených procesních středisek, je třeba 

precizně analyzovat a zavážit jejich zařazení do schématu procesních středisek tak, aby 

nevznikl administrativně komplikovaný a problematicky uplatnitelný systém. Tento úkol 

na sebe musí vzít prioritně zodpovědný controller, který na základě připomínek všech 

odborných úseků společnosti navrhne definitivní procesní schéma podniku. 

Návrh postupných kroků pro úspěšnou realizaci modelu procesního řízení nákladů 

ve společnosti ArcelorMittal Technotron s.r.o. 

V dalším textu budou charakterizovány nezbytné kroky, které musí být ve společnosti 

ArcelorMittal Technotron s.r.o. realizovány, aby model procesního řízení nákladů mohl být 

úspěšně zaveden.  
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1. krok: speciální analýza nákladů zahrnující: 

a. analýzu celkových přímých a režijních nákladů (vlastní výroby a nevýrobních 

oblastí), 

b. analýzu celkových a režijních nákladů dle jednotlivých procesních oblastí 

(např. v procesní oblasti "výroba" to budou: dílčí výrobní náklady, 

doprovodné výrobní náklady a náklady podpůrných aktivit), 

c. analýzu vlastních režijních nákladů dle jednotlivých výrobních procesů, 

a to vždy ve vztahu k celkovým režijním nákladům. 

2. krok: analýza dílčích procesních činností  

a. analýza režijních nákladů v rámci jednotlivých procesních středisek, 

b. vytvoření snímků jednotlivých činností v rámci procesů, 

c. vztažení nákladových veličin na jednotlivé činnosti. 

3. krok: rozklíčování (rozvržení) celkových nákladů procesních středisek dle dílčí 

struktury 

a. definování nejvyšších nákladových položek, 

b. přiřazení definovaných nákladů (2. kroku) na jednotlivé činnosti. 

4. krok: stanovení nákladové sazby k výrobku  

a. analýza nákladového objektu , 

b. sumarizace nákladů jednotlivých činností v rámci výroby daného výrobku. 

5. krok: kalkulace procesních nákladů - vlastní tvorba výrobních kalkulací 

pro jednotlivá transformátorová jádra. 

6. krok: tvorba systému procesních (střediskových) plánů 

7. krok: zavedení nadstavbových kontrolních mechanismů („controllingový 

semafor“) 

Jistým vyvrcholením výše uvedeného procesu je krok 4, který finalizuje informace o dílčích 

nákladech pro výrobu konkrétní výrobkové řady transformátorových jader. Současně 

při analýze nákladového objektu (závodu) jsou konečně postiženy veškeré náklady 

při dodržení zásad nákladového controllingu. Analýzu nákladového objektu ukazuje souhrnně 

tab. 4.7. 

V kroku 5 je obsažena vlastní podstata celého řešení členění nákladů dle controllingových 

principů. Jsou zde vytvořeny výrobní kalkulace, které obsahují detailní členění nákladů 

na jednotlivá vyráběná transformátorová jádra, což umožní managementu podniku porovnat 

míru jejich ziskovosti. Navrhovanou kalkulaci pro jádra typu C obsahuje tab. 4.8. 
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Tab. 4.7 Analýza nákladového objektu - závodu (vyjádřeno směnovou omezeností)
38

 

 

  

                                                 

38
 Vytvořeno na základě interních podkladů ArcelorMittal Technotron, s.r.o. 
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Počet ks v dávce x x x

Přímý materiá l S S S

Přímé mzdy S S S

Obalový materiá l S S S

Ostatní přímé náklady S S S

Přímé náklady celkem S S S

Žíhání S S S

Lepení - Tvrzení S S s

Řezání S S S

Broušení S S S

Měření S S S

Expedice S S S

Výrobní režie celkem S S S

Výrobní náklady celkem S S S

Výrobní náklady dávky S S S

C 7,5 C 13,8 C 5,65Položka (Kč/ks)

Tab. 4.8 Navrhovaná kalkulace pro jednotlivá jádra typu C (aktuálně vyráběný 

sortiment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi závěrečné nezbytné kroky, které musí společnost ArcelorMittal Technotron s.r.o. 

udělat, je zpracování uceleného systému procesních (střediskových) plánů. O obdobném 

systému bylo pojednáno v předcházejících kapitolách.  

Posledním krokem, který uzavírá výše navrhovaný postup, je zavedení nadstavbových 

kontrolních mechanismů („controllingový semafor“). Tato oblast je tak specifická, 

rozsáhlá a zajímavá, že by si zasluhovala zpracování v samostatné diplomové práci. Zejména 

propojení s novými informačními technologiemi, jako jsou systémy ERP (Enterprise 

Resource Planning ), posouvá systémy controllingového řízení na kvalitativně vyšší stupeň.  

Jednotlivé fáze procesu implementace modelu procesního řízení nákladů ve společnosti 

ArcelorMittal Technotron s.r.o. vycházejí z výše uvedených sedmi kroků a obecně jsou 

popsány v závěru podkapitoly 4.7.1. 

Výhody zavedení modelu střediskového řízení nákladů 

Uplatnění modelu procesního řízení nákladů v podmínkách společnosti ArcelorMittal 

Technotron s.r.o. bude podstatně složitější jak ve fázi přípravné, fázi implementace, tak 

i ve fázi vlastního uplatnění.  
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Přes náročnost tohoto modelu jsou docílené efekty (zejména přesnost členění nákladů 

na výrobky) na výrazně kvalitativně vyšší úrovni než u střediskového modelu řízení 

nákladů. Model procesního řízení nákladů při svém správném uplatnění poskytne detailní 

controllingový pohled na veškeré náklady společnosti, kdežto střediskový model řízení 

nákladů vede k zavedení nákladového controllingu čistě zaměřeného na určitou část nákladů 

podniku a zbývající část nákladů podniku je rozvržena režijním způsobem (umožňujícím 

nesprávné nákladové ocenění některých středisek). 
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5. Závěr 

Zavedení přísných controllingových zásad v interní podnikové praxi znamená v podstatě 

závažné strategické rozhodnutí. Řízení nákladů zprostředkované formou správně 

aplikovaného nákladového controllingu přinese podniku značnou konkurenční výhodu.  

V úvodních kapitolách diplomové práce byly popsány základní východiska, principy, 

zásady a metody používané při controllingovém řízení. V následných kapitolách byla tato 

oblast zúžena na oblast nákladového controllingu. 

Cílem diplomové práce bylo na základě detailního rozboru controllingových metod 

navrhnout ve vybraném podnikatelském subjektu nejvhodnější implementaci nákladového 

controllingu. V závěrečných kapitolách diplomové práce pak byly detailně analyzovány 

výhody a nevýhody zavedení nákladového controllingu ve společnosti ArcelorMittal 

Technotron, s.r.o. při využití metody střediskového řízení nákladů a metody procesního řízení 

nákladů.  

Jak už ze závěrečných kapitol (konkrétně z podkapitol 4.7.1 a 4.7.2) diplomové práce 

vyplývá, pro zavedení nákladového controllingu ve společnosti ArcelorMittal 

Technotron, s.r.o. doporučuje tato diplomová práce použít metodu procesního řízení nákladů.  

Při správném zavedení umožní tato metoda korektně dělit jednotlivé náklady na vyráběné 

druhy transformátorových jader. Tento požadavek byl i výchozí premisou a interním zadáním 

vyplývajícím z požadavků společnosti, které vzešlo z prvotního jednání diplomanta 

s ředitelem společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. panem Mgr. Tomászem 

Janasem, MBA. 

Při hledání řešení uloženým tématem diplomové práce byly nalezeny zajímavé okruhy, 

které přímo s tématem nesouvisely, ale ke kterým bych se chtěl alespoň v závěru krátce vrátit. 

Jedním z takových témat je problematika úrovně užívaných informačních systémů. 

Pro úspěšné zavedení controllingových metod řízení nákladů je nezbytné využití kvalitativně 

nových informačních technologií (jako jsou např. ERP systémy). Teprve uplatnění těchto 

nových informačních systémů v podnicích umožní posunout controllingové metody řízení 

na kvalitativně vyšší úroveň, mj. zavedením nadstavbových controllingových mechanismů 

(jako je například „controllingový semafor“). Společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. lze 

proto doporučit v co nejkratším možném horizontu uvažovat o zavedení nové informační 
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platformy ERP - jako jsou například systémy SAP či NAVISION, které koneckonců mateřská 

skupina ArcelorMittal již standardně uplatňuje. 

Správná implementace metody procesního řízení nákladů v podmínkách společnosti 

ArcelorMittal Technotron, s.r.o. je plně v kompetenci a především zodpovědnosti stávajícího 

managementu společnosti. Vlastní proces implementace lze realizovat systémem 

projektového řízení, který je u takto složitých procesů velmi vhodný. 

Samotný proces implementace výše uvedeného controllingového systému řízení nákladů 

přinese společnosti ArcelorMittal Technotron, s.r.o. mnoho konfliktních situací, proto bych 

chtěl na úplný závěr popřát managementu společnosti mnoho sil při jeho uplatňování. 
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Seznam zkratek 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

DPH - daň z přidané hodnoty 

ERP - Enterprise Resource Planning  

FC - fixed costs 

FCL - fixed costs localized 

FCU - fixed costs unlocalized 

IGC - Internacional Group of Controlling 

N - náklady 

p - cena 

PÚH - příspěvek na úhradu fixních nákladů 

q - objem výroby 

qkrit - kritický objem výroby 

RP - režijní přirážka 

RS - režijní sazba 

s.r.o - společnost s ručením omezeným  

V - výnosy 

VC - variable costs 

 



 

 

 

 

  



 

 

Seznam příloh 

1. Kalkulační vzorec (upraven dle potřeb controllingu) 


