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ABSTRAKT

RUedkládaná diplomová práce s názvem „Finan7ní controlling firmy OHL ŽS, a.s.“ je

zamEUena na obsahové vymezení pojmu controlling a jeho Uešení v praxi.

V teoretické 7ásti je pozornost soustUg@ována na poznatky z odborné literatury týkající

se charakteristiky controllingu, jeho historie, za7lenEní a rozdElení.

Praktická 7ást pUináší informace o konkrétním podniku, tedy OHL ŽS, a.s. a vEnuje se

hodnocení sou7asného procesu controllingu v dané spole7nosti, s následnou analýzou

rUedností a nedostatk] a navržením možných optimálních a efektivních zlepšení.

ABSTRACT

This graduation thesis titled "Financial Controlling of OHL ZS, Inc." is aimed at

defining the concept of controlling the content and its solution in practice.

In the theoretical part, attention is channeled to the findings of the literature on

controlling characteristics, its history, integration and distribution.

The practical part provides information about a specific company, OHL ZS, Inc. and is

dedicated to controlling the process of evaluation of the current in the company, with

subsequent analysis of the strengths and weaknesses and proposing possible optimal and

effective improvements.
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ÚVOD

Každý autor vymezuje pojem controlling svou individuální definicí. Pro ukázku je

vybráno nEkolik pr]Uezových koncepcí literatury.

Eschenbach chápe controlling jako jedinou koncepci poskytující kompletní pomoc

Uízení. Controlling doplOuje a slu7uje management jak v koncep7ním, funkcionálním a

institucionálním smyslu, tak i v personálním smyslu (pUi tvoUení vlastních míst

controller]). Controllingová filozofie (software) a infrastruktura controllingu (hardware)

jsou sloupy doplnEní Uízení. S jejich pomocí bude možné dostat pod kontrolu celistvost

Uízení podniku, což vysvEtluje mimoUádný úspEch a velkou poptávku po controllingu

v podnikové praxi. [1]

 Slovník controllingu uvádí definici controllingu jako výsledek spolupráce

manažer] a controller]. Nazývá jím celý proces ur7ení cíl], plánování a Uízení v oblasti

financí a výkon]. Zahrnuje aktivity jako rozhodování, definování, stanovování, Uízení a

regulace. [5]

Controlling lze chápat jako moderní, funk7ní model Uízení, jehož existence

v podniku umožní brzkou reakci na vznikající problémy ještE pUed možným vznikem

existen7ní krize. Aplikace controllingu nutnE tedy musí vést ke kladnému ovlivnEní

výkonnosti, a tím tedy i k dlouhodobé úspEšné existenci podniku. [2]

Podle Synka a kol. je controlling charakterizován jako systém pravidel, který

pomáhá dosažení podnikových cíl], zabraOuje pUekvapením a v7as rozsvEcuje 7ervenou,

když se objevuje nebezpe7í, vyžadující v Uízení pUíslušná opatUení. Základním ukazatelem

v controllingu je zisk. Protože zisk je rozdílem výnos] a náklad], je nutné v rámci

controllingu Uídit pUedevším výnosy a náklady. [3]

Controlling pUedstavuje takovou metodu vnitropodnikového Uízení, která pomocí

hodnotových nástroj] sleduje hospodaUení všech vnitropodnikových útvar], a tak výraznE

vede ke zvyšování podnikové efektivnosti a konkuren7ní schopnosti podniku. Zahrnuje

systém stUediskového hospodaUení, rozpo7etnictví a kalkulací, které vyús[ují do
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manažerského informa7ního systému. Controlling obsahuje nejen obraz o skute7nosti, ale i

q7ekávané finan7ní, technické a ekonomické cíle, ukazuje tedy smEr vývoje a registruje

odchylky, natolik se skute7nost liší od o7ekávaných cíl] a zámEt]. [9]

Péter Horváth ve své knize „Nová koncepce controllingu“ definuje controlling jako

koncepci Uízení zamEUenou na výsledek, která pUekra7uje hranice funkcí a koordinuje

plánování, kontrolu a informa7ní toky. Controller je do ur7ité míry „hospodáUským

svEdomím“ podniku. [4]

Po7átek controllingu pramení v USA, na pUelomu 19. a 20. století, kdy se objevuje

první zmíOka o pracovní pozici s názvem controller ve velkých podnicích.

Rozmach controllingu v 6eské republice zapo7al po roce 1989, kdy toto pojetí

používaly pUedevším zahrani7ní firmy, ale postupem 7asu se tato doména stala nedílnou

sou7ástí každé spole7nosti.

Zpo7átku podniky využívaly jako informa7ní zdroj ú7etnictví, zejména finan7ní a

vnitropodnikové. Tento zdroj už ale na nové požadavky okolního prostUedí nesta7il, proto

xEtšina spole7ností za7ala zavádEt controlling jako novou metodu Uízení.

Tato diplomová práce bude v teoretické 7ásti pojednávat o koncepci controllingu,

jeho základních cílech, funkcích a nástrojích. Praktická 7ást práce je vEnována rozboru

uplatOovaného controllingového systému v konkrétním podniku.

Na základE poznatk] útvaru controllingu v podniku je zcela jasné, že controlling

má své nezastupitelné místo v ú7innE" Uízené spole7nosti a firma by nebyla schopna bez

uplatOování controllingových koncepcí úspEšnE fungovat.
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1 ÚVOD DO CONTROLLINGU

1.1 Historie controllingu

Než se dostaneme k samotnému jádru controllingu, a tedy jeho vymezení, za7lenEní

a cíl]m, nahlédnEme do jeho historie.

Po7átky controllingu lze mapovat již u slavných amerických dopravních a

výrobních podnik] jako Atchison, Topeka and Santa Fé Railway System, General Electric,

Ford Motor Company a další na pUelomu 19. a 20. století.

NejvEtší konjunkturu zažil controlling v USA v období 50. a 60. let 20. století.

Tehdejší controlleUi mEli širší zamEUení práce, než na jaké jsme zvyklí te@. NáplO jejich

práce zahrnovala oblast tvorby plánu, jeho vyhodnocení, srovnání se skute7ností, návrh

opatUení, ale i Uízení daOové problematiky, náklad], financí, majetku podniku, jeho

pojištEní, tvorbu metodického aparátu pro ú7etnictví a Uadu dalších.

V 70. letech se situace mEní a funkce controllera plynule pUechází do funkce

finan7ního manažera, jehož posláním je plánování, získávání kapitálu, ú7etnictví a

controlling, hodnocení a poradenství.

V západní EvropE se controlling uplatOuje až po 2. svEtové válce v d]sledku

povále7né obnovy hospodáUství a vstupu amerického kapitálu. V polovinE 70. let pak

vzr]stá tlak (díky stagnaci pr]myslu a ropné krizi) na šetrnost a efektivnost Uízení podnik].

ZavádEní controllingu bylo jednou z možností, jak na tento fakt reagovat.

V 6eské republice se za prvního  pr]kopníka controllingu považoval Tomáš Ba[a.

Po krátkém povále7ném oživení následovalo období centrálního Uízení, kdy podniky

nemohly samostatnE rozhodovat o zacházení se ziskem, což je v naprostém nesouladu

s myšlenkou controllingu. Proto se o controllingu znovu za7íná hovoUit až v 90. letech 20.

století a zUejmá je jeho propojenost se vstupem zahrani7ního (zejména rakouského a

pEmeckého) kapitálu do 7eských firem. [2]
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V roce 1994 založil v Praze rakouský Controller Institut pobo7ku své firmy

Contrast Consulting, která se zaobírá poradenstvím a vzdElávacími programy pro podniky

v 6eské republice. Je 7lenem International Group of Controlling (IGC) - mezinárodní

kooperace organizací 7inných v oblasti controllingu. ZámErem této skupiny je utvoUit

vzorový pracovní charakter controllera, sjednotit controllingovou terminologii a

zpr]hlednit trh v oblasti controllingového vzdElávání nastavením standard] kvality. Dále

na 7eském trhu p]sobí významná poradenská spole7nost Horváth & Partners, jež založil

Péter Horváth, který patUí k významným odborník]m v oblasti controllingu, zejména

v nEmeckých zemích. [4]

1.2 Vymezení pojmu

Dle angloamerické doktríny jsou s pojmem controlling spjaty r]zné pUedstavy. Tato

literatura odvozuje controlling od slova control. Ve slovesném tvaru má tento výraz

pEkolik význam]:

- vést, Uídit, regulovat

- vládnout, spravovat

- obsluhovat, ovládat, kontrolovat.

Control je odtud definováno jako porovnání plán - skute7nost.

V angloamerické nauce o managementu pUedstavuje controlling vedle plánování,

organizování, atd. ústUední funkci managementu. Controllingem jako klí7ovou metodou

managementu by se mEly zabývat Uadové instance všech stupO] hierarchie, není jen

výlu7pE"7inností controller].

V nEmecké jazykové oblasti neexistuje odpovídající ekvivalent se stejným

vymezením, a tak bylo slovo controlling pUevzato beze zmEn.

Ale na rozdíl od anglosaských zemí, se controlling v nEmecky hovoUících zemích

etabloval jako relativnE samostatná vEdní disciplína. [6] Definice controllingu je

definována jednak v rovinE porovnání plánu a skute7nosti, dále jako integrita plánování a

kontroly a nakonec jako ovlivOování chování. D]raz je kladen pUedevším na první dvE

definice, tUetí je uvádEna ménE"7asto. [1]
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2 KONCEPCE CONTROLLINGU

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

s ústavou státu a zahrnuje základní úvahy o ú7elu, zp]sobu funkce a spolup]sobení

s druhými systémy.

2.1 Cíle controllingu

Jednozna7ným pUedpokladem ke zbudování systému controllingu a odvození jeho

funkcí, je stanovení pUesných cíl].

Rozlišujeme dvE základní kategorie cíl] controllingu, a to:

- rUímé neboli bezprostUední

- nepUímé neboli zprostUedkované.

BezprostUední cíle conrollingu

Obecným cílem controllingu je pUispEt k zajištEní životaschopnosti a stability

podniku.

ZajištEní životaschopnosti zahrnuje tyto cíle Uízení (Obrázek 7. 1):

̇ ZajištEní schopnosti anticipace a adaptace

Controlling je nástrojem, jež by mEl opatUit poskytnutí informací o existujících

zmEnách okolí (adaptace) a zprostUedkování d]ležitých údaj] o možných budoucích

zmEnách okolí (anticipace). Podle této teorie se podnik stává 7inným v celém pr]dEhu

Uízení, tj. od pUípravy rozhodování, pUes realizaci rozhodování až po kontrolu výsledk].

̇ ZajištEní schopnosti reakce

Je d]ležité zavádEt informa7ní a kontrolní soustavu, která umožní pr]dEžnE

monitorovat vedoucím pracovník]m vztah mezi plánovaným a skute7ným rozvojem, a tím

zamezit vzniku závad v podniku.
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̇ ZajištEní schopnosti koordinace

Controllingovým úkolem je zajistit koordinaci v systému tak, že vytvoUí podmínky

ke sladEní aktivit jednotlivých stupO]"Uízení podniku. D]ležitým 7initelem je brát v úvahu

organiza7ní strukturu podniku a její kulturu. [1]

Obrázek 7. 1: Cíle controllingu v systému Uízení

ZprostUedkované cíle controllingu

K realizaci r]zných cíl] v podniku pomáhají tzv. koali7ní partneUi, kteUí jsou

rozdElení na (Obrázek 7. 2):

- kapitál

- zamEstnance

- okolí.
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Vlastník kapitálu definuje cíle, které by rád v podniku uskute7nil. Tyto cíle mají

spojitost ke kapitálu, který do podniku vložil a dají se zpEtnE pUevést na jeho udržení,

zvýšení a zúro7ení. Cílová sféra zamEstnanc] by mohla být pUedstavována r]stem

atraktivity pracovních míst, spokojeností s prací, r]stem vzdElání, zajištEním sociální pé7e,

jistotou mzdy, penze apod. Typickými složkami okolí podniku jsou pak zákazníci,

konkurenti, dodavatelé, svazy, ob7anské iniciativy a média. [1]

Obrázek 7. 2: Model rovnováhy podnikových cíl]

2.2 Funkce controllingu

Controlling musí splOovat celý sled úkol], a to pUedevším celkovE koordinovat

systém Uízení. Z tEchto úloh lze vydedukovat funkce controllingu podnikového systému.

K elementárním funkcím Uízení podniku patUí:

- funkce plánovací

- funkce kontrolní a informa7ní

- reporting.

Plánovací funkce se zaobírá sestavováním plán], na kterých se controller aktivnE

participuje, jedná se zejména o strategické plány, plány tržeb, výkon], náklad], investic,

finan7ní plány a další. Funkce plánovací slouží také jako základ pro funkci kontrolní.

Druhá ze zmínEných funkcí, a tedy funkce kontrolní, slouží k srovnávací prezentaci

výsledk] s plánovanými hodnotami, dále pak ke zjištEní pUípadných odchylek a k pUípravE
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efektivního Uešení, jak tuto anomálii odstranit. Úkolem reportingu je pak vytvoUit relativnE

souhrnný systém ukazatel] a informací, které by mEly zhodnotit vývoj podniku jako celku,

ale rovnEž i v jeho jednotlivých 7ástech, které jsou z hlediska Uízení klí7ové. Výkazy a

zprávy by mEly být seUazené dle potUeb jejich uživatel] a vedoucích pracovník] tak, aby

jim usnadOovaly práci a Uízení podniku. [6]

2.3 Za7lenEní controllingu v organiza7ní struktuUe

Pod pojmem zavedení controllingu se obvykle rozumí jak vytvoUení pUijatelné

controllingové organiza7ní struktury, tak organizace pr]dEj] proces].

RUi vytváUení struktury si klademe z velké 7ásti tyto otázky:

- Kde v podniku budou úkoly controllingu pUijímány?

- Které oblasti úkol] mají být pUidEleny oddElení controllingu?

- Jaké rozhodovací kompetence bude mít controller?

Pro lepší komplexní koordinaci by mElo být v podniku vytvoUeno samostatné

oddElení controllingu, ale v zásadE m]že úkoly controllingu pUevzít i specializované

oddElení controllingu nebo jiná organiza7ní jednotka. Podle mého mínEní je pro tyto ú7ely

nejlepší napUíklad oddElení ú7etnictví, protože m]že poskytnout nejvíc informací.

Pro stanovení skute7ných úkol] controllingu, je tUeba pUistupovat k tomuto

výjime7pE pe7livE, protože úkoly controllingu jsou d]ležitým kritériem pUi rozhodování

v dalších krocích.

A co se tý7e rozhodovacích oprávnEní, musí se vyjít ze specifik podniku a

rUedevším z rozhodnutí, zda bude controlling štábní nebo liniová funkce. [4]

Závisí na elementárním pojetí zda jde o podporu Uízení nebo o výkon Uízení.
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Pozice liniová

Pro liniové instance je charakteristická jasná úprava oprávnEní k pokyn]m -

podUízené liniové instance jsou disciplinárnE podUízeny nadUízeným míst]m (Obrázek 7. 3).

Obrázek 7. 3: Controlling jako liniová pozice

Pozice štábní

Štábní pozice nemají žádné rozhodovací oprávnEní ani oprávnEní udElovat pokyny

x]7i liniovým pozicím. PrimárnE slouží k odleh7ení liniových pozic tím, že vykonávají

rUípravu rozhodování, poradenské a jiné služby pro liniovou pozici, pro kterou jsou

vy7lenEny. Typické pUíklady štábních míst jsou napU. právní oddElení nebo revizní

oddElení. Protože pod pojmem controlling chápeme ur7itý druh podpory vedení, je zUízení

štábní pozice controllera, zaUazené k nejvyšší úrovni vedení, nejobvyklejším vhodným

Uešením, jak do podnikové hierarchie zakotvit myšlení, které se orientuje pUedevším na

výsledek (Obrázek 7. 4). [4]

Obrázek 7. 4: Controlling jako štábní pozice

Marketing
+ odbyt

Výroba Materiálové
hospodáUství

Správa

Marketing
+ odbyt

Výroba Materiálové
hospodáUství

SprávaCONTROLLING

Vedení podniku

Vedení podniku

CONTROLLING
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Controller Manažer
Koordinuje základy plánování a
rozhodování; je manažerem procesu
tvorby rozpo7tu

Plánuje hodnoty rozpo7tu, cíle
podnikových výkon] a opatUení
k dosažení cíl] a provádí rozhodnutí

Periodicky informuje o výši a pU‡7inách
odchylek od cíle

Stanoví nápravná Uídící opatUení pUi
odchylkách od cíle

Periodicky informuje o zmEnách
v podnikovém okolí

Vyvíjí 7innost a reaguje, aby se cíle a
opatUení pUizp]sobily mEnícím se
podmínkám okolí

Nabízí podnikohospodáUské poradenství
„Kupuje“ podnikohospodáUské
poradenství

TvoUí podnikohospodáUské metodiky a
nástroje a koordinuje rozhodnutí

VytváUí pUedpoklady pro Uízení podniku,
orientované na cíl

Spolupodílí se na vývoji podniku (napU.
podporuje inovaci)

Tídí s orientací na cíle a využívá pUitom
plánování a kontrolu

Je navigátorem a poradcem manažera
Chápe controllera jako nutného partnera
v procesu Uízení

Obrázek 7. 6: RozdElení úloh a zodpovEdnosti mezi controllera a manažera

StEžejní úkoly controllera v podniku jsou úkoly strategické a operativní.

Strategické úkoly controllera:

- vypracování koncepce celého controllingového systému, je to soustava

plánování, kontroly a zpEtnovazebních informací, orientovaná na

výsledky, tj. na plnEní cíl] podniku

- vypracování pracovního postupu zavádEní controllingového systému do

podnikové praxe

- vypracování koncepce informa7ního a zpravodajského reportního

systému, integrovaného s maximálním využitím výpo7etní techniky

- uspoUádání manuálu controllingových metod spolu s podrobnými

návody na jejich použití v jednotlivých oblastech podniku

- sestavení podnikového direktiva, který pUesnE stanoví koordina7ní,

poradní a Uídící povinnosti a práva controllera

- dohled a poradní 7innost pUi sestavování strategického plánu.
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Operativní úkoly controllera:

- dohled a poradní 7innost pUi sestavování operativního plánu

- dohled a poradní 7innost pUi zavedení kontrolní 7innosti uvnitU podniku

- dohled a poradní 7innost pUi tvorbE a realizaci nápravných opatUení

vyplývajících z výsledk] kontrolních 7inností

- spolu provádEní specifických šetUení zejména v oblastech

‚ investi7ních propo7v] návaznosti

‚ bilan7ní analýzy

‚ analýzy silných a slabých stránek

‚ analýzy konkurence

‚ analýzy podnikových potenciál]

‚ analýzy úzkých profil] a jejich odstraOování

‚ zavádEní výpo7v] pUíspEvk] na úhradu

‚ zavádEní ukazatelového systému

- spolupráce pUi rozpracování a aplikací všech ostatních ú7inných

controllingových metod (zpracování dat, tvorba tabulek atd.). [10]
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3 CONTROLLINGOVÁ METODIKA

3.1 Nákladový controlling - pojetí náklad]

Neodmyslitelným úkolem nákladového controllingu je zavedení systému plánování

se zámErem splnEní cíl] v budoucnosti. Tento systém musí umožOovat vyhodnotit

dosaženou skute7nost s plánem (odchylky) v pUehledné formE, a nabízet tak Uešení vedoucí

k vylou7ení odchylek skute7nosti od plánu. Tento plán musí být pUipraven pro finan7ní

plánování, aby bylo možno na základE jeho výstup] sestavit plánovaný cash-flow a v7as

rUedpovídat pUechodný pUebytek nebo nedostatek volných finan7ních prostUedk]. [11]

Monitorování nákladového controllingu nepochybnE patUí k d]ležitým prvk]m

prosperujících firem. K jeho výslednému využití je potUeba znát pUedevším finan7ní a

manažerské ú7etnictví, zároveO je d]ležité chápat použití systému Uízení náklad], a s tím

spojených komponent], v prvé UadE jednotlivých nástroj], jakými jsou kalkulace, plány a

rozpo7ty.

Jako primární informa7ní nástroj controllingu lze chápat ú7etnictví. Zp]sob

zobrazení podnikatelského procesu v ú7etnictví je tUeba diferencovat podle toho, kdo je

uživatelem ú7etních informací a jaké rozhodovací procesy Ueší. Postupným vývojem tak

dochází k obsahovému oddElení finan7ního a daOového ú7etnictví od ú7etnictví

manažerského. [12]

Základním rysem finan7ního ú7etnictví je, že jeho obsah je daný zákonnou

úpravou, právními pUedpisy. Smyslem je, aby poskytovalo sjednocené, obecné, dále

ztvárnEné informace. PotUebné informace z finan7ního ú7etnictví poskytují zejména tyto

¿7etní výkazy:

- rozvaha (bilance)

- výkaz zisku a ztrát

- cash-flow. [13]
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Nákladové ú7etnictví, jež je chápáno jako 7ást ú7etnictví manažerského, je

orientováno na zjištEní výnos] a náklad] podle vztahu k výkon]m, proces]m, 7innostem

nebo útvar]m, a následnE porovnání skute7ných náklad] s plány, rozpo7ty a

kalkulovanými náklady. Podle svého hlavního obsahového zamEUení je pojato bu@ jako

tzv. výkonové (kalkulace výkon]), odpovEdnostní (útvarové), nebo procesnE orientované

¿7etnictví (ABC – Activity Based Accounting).

Fáze a úkoly nákladového ú7etnictví si m]žeme pUiblížit takto (Obrázek 7. 7):

Obrázek 7. 7: Fáze a úkoly nákladového ú7etnictví

Usilováním o rozšíUení škály poskytovaných informací o podklady pro rozhodování

o budoucnosti podniku vedlo k pUer]stání nákladového ú7etnictví v ú7etnictví manažerské.

Dnes je manažerské ú7etnictví velice úzce spjato s controllingem jako nástrojem Uízení,

které má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zjištEní informa7ní základny. 6ást

controllingu, která se zabývá informacemi pro Uízení vEcné, naturální stránky

podnikatelského procesu, není hlavní pro ú7etnictví manažerské. Vztah manažerského

¿7etnictví a informací controllingu je znázornEno takovýmto zp]sobem (Obrázek 7. 8).

[12]

ò7tování podle
druhu náklad]

Strukturované a
7asové zachycení
všech náklad]

Kontrola druhu
náklad]

ò7tování
nákladových
stUedisek

Jednicové náklady

Plánování a
kontrola nepU.
náklad] stUedisek

Tvorba sazeb
nákladových
stUedisek

Analýza odchylek

Vnitropodnikové
zaú7tování výkon]

ò7tování nositel]
náklad]

Kalkulace výrobk]
a díl] (hledání
ceny)

Sledování
kusových náklad]
a ocenEní zásob

ZjištEní
provozního
výsledku

NepUímé
náklady
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Obrázek 7. 8: Vztah manažerského ú7etnictví a informací controllingu

6lenEní náklad] ve vztahu k objemu provádEných výkon] je vnímáno jako jeden

z nejvýznamnEjších nástroj]"Uízení náklad]. Základním druhem tohoto 7lenEní je rozdElení

náklad] na variabilní a fixní (konstantní). Toto 7lenEní bývá také považováno za ur7itý

nástroj manažerského ú7etnictví, protože nedává pouze odpovEdi na otázky týkající se

minulých, již spotUebovaných náklad], ale poskytuje také informace o alternativách

budoucího vývoje tEchto náklad] z pohledu r]zných objem] výkon] (výroby, 7inností).

6lenEní náklad] na variabilní a fixní (konstantní) má význam i pro kalkulace.

Kalkulace náklad] je souhrnný pUehled díl7ích složek náklad] a jejich úhrn na

kalkula7ní jednici. Individuální složky náklad] se vy7íslují v kalkula7ních položkách, které

obsahuje všeobecný kalkula7ní vzorec.

Kalkula7ní jednice - pUedstavuje konkrétní druh výkonu (výrobek, služba)

vymezený mErnou kalkula7ní jednotkou výkonu (tuna, metr, kg, litr, hodina, 1000 ks, pár,

10 porcí apod.), na který se ustanovují nebo zjiš[ují náklady a další hodnotové veli7iny

daného výkonu.

Kalkula7ní množství - pUedstavuje ur7itý objem (plánovaný, skute7ný) kalkula7ních

jednic (výrobk], 7inností), pro které se ur7ují nebo zjiš[ují celkové náklady.

Kalkula7ní vzorec - pUedstavuje strukturu náklad] a výnos] v kalkulaci a je

definován v rámci nákladových a výnosových kalkula7ních položek (Obrázek 7. 9). [13]

RUedmEt informa7ního zobrazení manažerského ú7etnictví

Controlling

Naturální Finan7ní Nákladový
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1. rUímý (jednicový) materiál
2. rUímé (jednicové) mzdy
3. ostatní pUímé (jednicové) náklady
4. výrobní (provozní režie)

vlastní náklady výroby - položky 1 až 4
5. správní režie

vlastní náklady výkonu – položky 1 až 5
6. odbytové náklady

úplné vlastní náklady výkonu – položky 1 až 6
7. zisk / ztráta

prodejní cena

Obrázek 7. 9: Všeobecný kalkula7ní vzorec

Dalším z nástroj]" Uízení náklad] je rozpo7etnictví. Rozpo7etnictví je jedním ze

subsystém] podnikového Uízení. Z d]vodu, že podnikový systém Uízení je možno

klasifikovat na systém Uízení podniku jako celku a na vnitropodnikový systém Uízení, musí

i rozpo7etnictví uznávat tyto dva hlavní typy Uízení.

Rozpo7etnictví musí souviset s celkovou sestavou podniku, kterou pUedstavuje

¿7etní rozvaha a výsledovka a podnikový cash-flow, ale také se musí napojovat na

hodnotovE-energetický systém operativního plánování, pUedevším pak navazovat na

vnitropodnikové ú7etnictví.

Podle Vysušila existuje tedy dvojí rozpo7etnictví:

- rozpo7etnictví jako rozpo7ty sestavované pro podnik jako celek

- rozpo7etnictví jako detailní rozpo7ty vnitropodnikových útvar]. [14]

3.2 Finan7ní controlling

Finan7ní controlling pUedstavuje subsystém podnikového controllingu, jehož

úmyslem je zajiš[ování likvidity (finan7ní rovnováhy) podniku. Ú7elnost finan7ního

controllingu je dána, podobnE jako je tomu u celopodnikového controllingu, kvalitou

používaných controllingových nástroj], tzn. metod a technik, konzistenci plánovacích a

kontrolních mechanism] a kvalitou informa7ních systém]. [15]
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V elementární rovinE lze spatUovat funkce finan7ního controllingu ve tUech

základních sférách:

- získávání finan7ních zdroj]

- zpráva finan7ních zdroj]

- užití finan7ních zdroj].

Finan7ní controlling pUedstavuje d]ležitý prvek celkového podnikového

controllingového systému. Ur7itá povaha úloh finan7ního controllingu by mEla nalézt

odpovídající odraz v organiza7ním uspoUádání. V podnicích, které mají zavedený

controllingový systém, je controlling vnímán jako celek, zabírající se veškerými

controllingovými úlohami, v7etnE úloh finan7ního contollingu, které jsou v podnicích

zaUazeny do r]zných úsek] nebo oddElení controllingových útvar]. Tyto útvary mají za

úkol vykonávat analytické, plánovací, realiza7ní a kontrolní 7innosti.

Jiné pojetí pUedstavuje samostatný organiza7pE uspoUádaný finan7ní controlling. Je

organiza7pE roz7lenEn do dvou útvar]. Freiberg pojmenoval tyto dva útvary ve své

publikaci jako finan7ní a ziskový controlling. Úlohy ziskového a finan7ního controllingu si

rUiblížíme, Obrázek 7. 10, na kterém je ztvárnEn ještE jeden oddíl, a to vedení podniku.

Vedení zde není zatíženo vedením podniku, což je pozitivní stránka, ale negativní aspekt je

u této alternativy prodloužená délka komunikace. [15]

Obrázek 7. 10: Základní struktura úloh ziskového a finan7ního controllingu

Vedení podniku

Ziskový controlling
- plánování a kontrola
- analýzy
- vnitropodnikové ú7etnictví a

kalkulace
- vývoj systém] (napU. metod

plánování)
- zpracování dat

Finan7ní controlling
- plánování a kontrola
- analýzy
- financování exportu
- zajiš[ování finan7ních zdroj]
- finan7ní investice
- financování zakázek
- platební styk
- finan7ní ú7tárna
- danE, pojistné

Controling



18

ÚstUedním nástrojem controllingu je finan7ní analýza. Vzhledem k praktické 7ásti

diplomové práce jsem si vybrala rozbor tEchto ukazatel]:

- kazatel] likvidity

- ukazatel] finan7ní stability

- ukazatel] rentability.

Ukazatelé likvidity

Ukazatelé likvidity vyjadUují schopnost podniku splácet své závazky - dluhy.

V r]zných odborných publikacích se lze setkat s odlišnými názvy ukazatel]  likvidity.

Velmi obecnE lze Uíci, že ukazatelé likvidity pomEUují to, 7ím je možno platit v

7itateli s tím, co je nutno zaplatit ve jmenovateli. Do 7itatele lze dosadit majetek s r]znou

dobou likvidnosti, to znamená pUemEnitelnosti na finan7ní prostUedky. Z tohoto lze odvodit

pEkolik stupO] ukazatel] likvidity.

Ukazatel likvidity 1. stupnE, nazývána jako pokladní likvidita nebo okamžitá

likvidita:

- krátkodobý finan7ní majetek / krátkodobé závazky.

Ukazatel likvidity 2. stupnE, nazývaná jako pohotová likvidita:

- krátkodobý finan7ní majetek a pohledávky / krátkodobé závazky.

Ukazatel likvidity 3. stupnE, nazývaná jako bEžná nebo všeobecná likvidita:

- obEžná aktiva / krátkodobé závazky.

Ukazatelé stability

Ukazatelé finan7ní stability vypovídají o skladbE kapitálu a míUe zadluženosti

podnik]. Ukazatelé zadluženosti informují o struktuUe zdroj] používaných k financování

podniku. I rozsah dluh], které podnik používá k financování svých aktivit, protože 7ím

více má podnik dluh], tím vEtší je zadluženost. PUimEUená zadluženost je pro zdravý a

funk7ní podnik dokonce i užite7ná. Zadluženost zvyšuje rentabilitu, a tím také stupOuje k

vyšší tržní hodnotE podniku. Se zintenzivOující se zadlužeností stoupá ovšem finan7ní

riziko, hlavnE pro majitele, protože podnik je povinen splácet úroky z dluh], a samozUejmE
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také samotný dluh. Podnik se m]že dostat do nepUíznivé situace, kterou obvykle Ueší

dalšími dluhy. [13]

Ukazatelé rentability

Ukazatelé rentability jsou ukazatelé, kde se v 7itateli vyskytuje ukazatel

odpovídající výsledku hospodaUení a ve jmenovateli kapitál, resp. tržby. Ukazatelé

rentability mají mít obecnE rostoucí sklon, ale jejich velikost a r]st opEt závisí na odvEtví.

Dva nej7astEji uvádEné ukazatelé rentability jsou, ukazatel rentabilita vlastního kapitálu a

rentabilita celkového kapitálu.

Ukazatel rentability celkových aktiv - zkratkou ozna7ovaný jako ROA (z angli7tiny

Return on Assets). NEkdy se také užívá výrazu základní produk7ní síla, nebo[ ur7uje míru

výnosu na aktiva. ROA pomEUuje zisk k celkovým aktiv]m investovaným do podnikání,

bez ohledu na to, z jakých zdroj] byly financovány.

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = EBIT (je to provozní zisk pUed úroky a po
zdanEní) / aktiva

Ukazatel rentability vlastního kapitálu - ozna7ovaný jako ROE (z angli7tiny Return

on Equity) objasOuje vlastník]m míru ziskovosti vlastního kapitálu, tedy zda jejich kapitál

rUináší dostate7ný výnos. Tento ukazatel sledují pUedevším investoUi, nebo[ je pro nE

f]ležité, aby ROE byla vEtší než úroky, které by obdržel z jiné formy investování. [13]

Rentabilita vlastního kapitálu = zisk / vlastní kapitál

3.3 Reporting

Úlohou reportingu, která je klí7ovou 7ástí controllingu, je vytvoUit relativnE

komplexní systém ukazatel] a informací, které by mEly vyhodnocovat nejen vývoj podniku

jako celku, ale v takových díl7ích 7ástech a pohledech, které jsou z hlediska Uízení

rozhodující. [6]
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Reporting (výkaznictví) podniku obsahuje všechny oficiálnE, materiálnE a formálnE

ur7ené informace, které jsou k dispozici osobám odpovEdným za plnEní úloh.

ZodpovEdnost za reporting podniku má v d]sledku své informa7ní úlohy controller, který

musí pUipravit a shrnout data k postoupení vedoucím pracovník]m, v pravidelných nebo

mimoUádných obdobích. [1]

Chceme-li pochopit správnE význam, ú7el a cíle reportingu, musíme za7ít od

potencionálních uživatel] zpráv a jejich požadavk]. Uživatele se dElí na interní a externí.

Interní uživatelé jsou pUedevším vlastníci a management na r]zných stupních Uídící

pyramidy, v pUípadE akciových spole7ností pUedstavenstvo a dozor7í rada. V podstatE jde o

rUíjemce, kteUí mají rozhodovací pravomoci a jsou odpovEdni za výsledky podnikových

7inností.

Externí pUíjemci mohou vytváUet velmi široké spektrum oprávnEných kontrolních

orgán], zájmových skupin i jednotlivc]. PatUí k nim napUíklad: zamEstnanci, podniku,

spolupracovníci podniku, státní orgány, orgány veUejné správy a široká veUejnost.

Z vý7tu uživatel] lze odhadnout, že jediná forma zpravodajství nem]že uspokojit

všechny požadavky. Zpravodajský systém podniku proto musí být nutnE diferencovaný,

orientovaný na jednotlivé cílové skupiny a k optimálnímu systému lze dospEt až po

f]kladné analýze všech skupin uživatel] a jejich, 7asto i rozporných, požadavk]. VeUejnost

ne vždy plnE chápe, že nEkteré informace d]xErného charakteru, týkající se zejména

podnikatelských 7i inova7ních zámEt], nemohou být uveUejOovány. Na druhé stranE

chybují i ty podniky, které volí informa7ní strategii zatajování nepUíznivých zpráv pUed

veUejností, protože image podniku více poškozuje, jestliže se dodate7pE ukáže, že podnik

lhal, než když otevUenE pUizná, by[ i nepUíjemné, d]sledky svých aktivit. Je zUejmé, že z

tohoto zUetele lze reporting chápat jako nástroj systému „public relations“, který si moderní

podniky budují v zájmu posílení svého postavení v daném regionu. [17]
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4 RTEDSTAVENÍ SPOLE6NOSTI

4.1 Historie a pUedstavení podniku

Akciová spole7nost OHL ŽS, a.s. se zrodila transformací státního

podniku Železni7ní stavitelství Brno. Vznik tohoto podniku je datován k roku 1952 a jeho

úkolem bylo opatUovat stavební práce pro tehdejší 6eskoslovenské státní dráhy, tedy

výstavbu, rekonstrukce a opravy železni7ních tratí a budov. V roce 1971 byl podnik

zahrnut do výrobnE-hospodáUské jednotky "Železní7ne stavebníctvo" se sídlem

v BratislavE.

V roce 1991 došlo ke zrušení této jednotky a po devíti mEsících provozování

samostatného podniku bylo Železni7ní stavitelství Brno ke dni 1. dubnu 1992 pUemEpEno

na akciovou spole7nost. Po ukon7ení první vlny kupónové privatizace získala spole7nost

první vlastníky. V roce 1992 mEla spole7nost okolo 4 200 vlastník], v sou7asnosti je

vlastník] 519. Majoritním vlastníkem je velká španElská stavební skupina OHL (Obrascón

Huarte Lain, S.A.), která vlastní 97,71 % akcií OHL ŽS, a.s., 7áste7pE pUímo a hlavnE

prostUednictvím 7eské stavební spole7nosti ŽPSV, a.s.

Spole7nost zasáhl prudký obchodní vývoj. V roce 1992 dosahovala stavební

spole7nost ro7ní obrat okolo 500 mil. K7, v sou7asnosti je OHL ŽS, a.s. pátou nejvEtší

stavební firmou v 6eské republice s obratem 12 miliard K7, která provádí stavby nejen

v 6esku a na Slovensku, ale i v Bulharsku, 6erné HoUe, Chorvatsku, Ma@arsku

a Ázerbájdžánu.

Pole p]sobnosti spole7nosti se zamEUuje na komplexní realizaci nejr]znEjších

stavebních dEl, jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu v oborech: dopravní, železni7ní,

silni7ní a dálni7ní stavby, vodohospodáUské a ekologické stavby, inženýrské a energetické

stavby, pozemní i podzemní stavby.
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Mezi nejvýznamnEjší realizované stavby v sou7asnosti patUí:

‚ modernizace železni7ních koridor]

‚ rekonstrukce železni7ních stanic v 6eské republice i na Slovensku

‚ výstavba univerzitního kampusu v BrnE"7i nových objekt] pro Vysokou

školu  báOskou - Technickou univerzitu Ostrava

‚ rekonstrukce historické budovy 6eského rozhlasu v Praze

‚ realizace výstavby Národní technické knihovny

‚ stavba rychlostní silnice R55 Skalka - Hulín

‚ výstavba Velkého mEstského okruhu v BrnE - mimoúrovOové kUižovatky

Hlinky a Královopolského tunelu

‚ Prst C Terminálu sever 2 mezinárodního letištE Praha - RuzynE

‚ VUT - výstavba objektu FEKT

‚ tramvajová tra[ Hlubo7epy - Barrandov

‚ výstavba 80 km dálnice v Ázerbájdžánu

‚ mnoho dalších staveb nejen v tuzemsku, ale i v zahrani7í.

Spole7nost jako svou misi považuje, aktivní spolupráci na budování dopravních sítí

v zemích stUední a východní Evropy a ú7ast v procesu rozšiUování Evropské unie. ZároveO

se spole7nost chce angažovat na zlepšování vlivu na životní prostUedí kolem nás

zachováním nejmodernEjších ekologických metod ve stavebnictví. OHL ŽS, a.s. se chce

¿7astnit vybudování soustavy vodohospodáUských staveb v evropském regionu.

RUi Uízení spole7nosti je uplatOován tzv. Integrovaný Systém Tízení (IST) založený

na certifikovaných systémech managementu kvality, environmentálního managementu a

managementu bezpe7nosti práce, a podporovaný systémem managementu bezpe7nosti

informací.

Spole7nost je po nEkolikáté držitelem ocenEní programu Bezpe7ný podnik. Závod

Energetické a ekologické stavitelství, od 1.1.2005 jako divize Technologie závodu

Železni7ní stavitelství, se stal vítEzem Národní ceny 6eské republiky za jakost 2003 v

kategorii IIb (7ást podniku). V letech 2003 - 2004 byly veškeré závody spole7nosti

zaregistrovány v národním, resp. evropském registru EMAS. Spole7nost ŽS Brno, a.s.,

závod Železni7ní stavitelství, dosáhla v roce 2004 jako první firma v 6eské republice a
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první stavební firma v EvropE prestižního ocenEní „Uznání za Excelenci" („Recognized for

Excellence in Europe") v programu „StupnE k excelenci" Evropské nadace pro

management jakosti (EFQM) v Bruselu. V Uíjnu 2008 získala spole7nost ocenEní Ethnic

friendly zamEstnavatel.

4.2 Organiza7ní struktura

VnitUní organizace spole7nosti pocítila po privatizaci prudký rozkvEt. V letech 2000

- 2004 obsahovala 35 podnikatelských stUedisek, v období od roku 1995 do roku 1999 mEla

17 divizí a v letech 2000 - 2004 7tyUi závody. V pUítomnosti se 7lení na dva organiza7ní

útvary, tj.  Dopravní stavby a Pozemní stavby. Strategické, finan7ní, metodické a kontrolní

firemní funkce plní Ueditelství spole7nosti.

V primárním rozdElení organiza7ní struktury spole7nosti nedošlo v oblasti závod]

ke zmEnám, tzn. existují dva závody, a to závod Dopravní stavby a závod Pozemní

stavitelství. UvnitU obou závod] však došlo v roce 2011 k jednotlivým zmEnám

v organiza7ním uspoUádání a v rozsahu 7inností (PUíloha 7. 1).

Organiza7ní Uád, schválený generálním Ueditelem obsahuje podrobný popis

struktury a vedení tEchto organiza7ních útvar] nebo-li závod]. Správou tEchto

organiza7ních útvar] jsou povEUení výkonní Ueditelé, kteUí mají odpovEdnost za rozvoj

aktivit schopných konkurence a prosazení se na tuzemském i zahrani7ním  trhu. Dále také

odpovídají za marketing, za obchodní politiku útvaru 7i závodu, za zajištEní zakázek k

plnému využití výrobní kapacity útvaru 7i závodu. Manažerské smlouvy ur7ené výkonným

Ueditel]m upUesOují jejich specifické úkoly a odpovEdnosti.

Závod Dopravní stavby

K základním aktivitám závodu patUí výstavby, rekonstrukce a údržby železni7ních

tratí - svršek a spodek, v7etnE umElých staveb a komunikací, elektromontážní práce a

výroba rozvádE7], výstavby a rekonstrukce most], dodávky silni7ních staveb a

komunikací, výstavby kanalizací a vodohospodáUských staveb, sanace a rekonstrukce

inženýrských staveb, zpracování a dodávka betonáUské oceli, výstavby tunel] a

podzemních staveb. Závod se orientuje na tuzemský a zahrani7ní trh.
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Závod Pozemní stavitelství

 Zde jsou základní aktivity charakterizovány jako kompletace nadzemních i

podzemních staveb v oborech pozemního, vodohospodáUského a inženýrského stavitelství

x7etnE tzv. ekologických staveb, staveb kanalizací, 7istíren odpadních vod, ekologických

skládek, odstraOování ekologických zátEží, komplexní montáže rozvod] tepla, vody, plynu

a zdravo-technických zaUízení, hornická 7innost a 7innost provádEná hornickým zp]sobem

podle zákona. Závod se orientuje pUedevším na tuzemský trh.

4.3 Informa7ní systém

Informa7ní systém spole7nosti OHL ŽS, a.s. slouží pro zp]soby zpracování a

využití informací. Postup práce s informacemi v podniku se dá rozdElit na klasické

papírové zpracování informací a elektronické zpracování informací. Pro elektronickou

práci s informacemi jsou zprostUedkovatelem veškerá technická zaUízení výpo7etní

techniky, opera7ní systémy, programové vybavení a datové systémy.

Dle povahy zpracovaných dat jsou rozdEleny informa7ní systémy:

- oblast ekonomického IS

‚ IS PROGRESS

‚ IS PORTIS

- oblast administrativního IS

‚ LOTUS NOTES

‚ PORTÁL OHL ŽS

- oblast ostatních program] sloužících pro IS.

IS Progress

Je realizován databázovým systémem spole7nosti Progress a slouží ke sledování

ekonomických dat spole7nosti a podporu všech hlavních oblastí 7innosti firmy.

Je vytvoUen v programovacím prostUedí 4GL Progress verze v.9 na základE

požadavk] OHL ŽS, a.s. z prototyp] produktu AZ Systém firmy Prospeks Brno. Systém je

koncipován jako otevUený. Je provozován v datovém centru spole7nosti ze všech lokalit

OHL ŽS, a.s. vybavených datovými sítEmi. Jedná se o sí[ovou aplikaci, kdy se k
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centrálnímu serveru pUipojují jednotlivé pracovní stanice (PC) bu@ prostUednictvím datové

sítE objektu (PT Burešova), nebo pomocí terminálového klienta Windows prostUednictvím

Intranetu. Systém Progress má vysoký stupeO zabezpe7ení dat a propracovaná pravidla

rUístupu uživatel] k nim.

IS Portis

Je realizován v databázi Microsoft SQL. Slouží k podpoUe plánování a Uízení na

stavbách spole7nosti, kde umožOuje poUizovat data v místE jejich vzniku a prostUednictvím

automatických komunika7ních rutin jejich sdílení s centrálním IS Progress. ZároveO zpEtnE

poskytuje na stavbách informace z tohoto centrálního IS.

IS Axapta

Z d]vod] dvou r]zných dodavatel] integrovaných komponent] a za pUedpokladu

vlastního vývoje od spole7nosti OHL ŽS, je založeno spole7né vývojové prostUedí, kde

jsou a budou konsolidovány všechny zdrojové kódy, tedy nový informa7ní systém

s názvem Microsoft Dynamics AX (Axapta).

Dynamics AX je program vytvoUený na platformE Windows a jeho chování z této

platformy plnE vychází. Standardní funkce programu jsou integrovány s Microsoft

Windows. Pracovní plocha AX je podobná standardním program]m pro Windows s MDI

(Multiple Document Interface) rozhraním.

Zavedení takovéhoto programu pro funkci spole7ného prostUedí je složitý a

zdlouhavý proces. Systém se vyvíjí od roku 2009, od testovacích scénáU] pUes programové

úpravy, integra7ní testy až k provedení migrace dat s následným spuštEním systému do

provozu v roce 2011. ZjednodušenE" Ug7eno, tento program má nahradit IS Progress a IS

Portis, slou7ením jejich dosavadních dvojích funkcí do jedné.
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PRAKTICKÁ 6ÁST

5 KONCEPCE CONTROLINGU VE SLEDOVANÉ

SPOLE6NOSTI

Controlling ve firmE je nutnost, zvláštE u stUednE velkých a velkých podnik]. OHL

ŽS, a.s. patUí k velkým podnik]m, a tudíž funkci controllingu neopomíjí a má podnikový

controlling již dlouhodobE zavedený. Controlling považuje za nástroj Uízení, pomocí

kterého se na základE zjištEných informací rozhoduje. Podnikový controlling zpracovává

metodiku shromaž@ování, sledování a plánování, která vychází z cíl] stanovených

vedením závodu a ostatními Uídícími pracovníky.

Kontrolu závod] organizují a plánují dva útvary, a to:

- odbor Audit, inspekce a kontrolní 7innost - jehož hlavní

funkcí je provádEt kontroly, inspekce nebo revize, tuto problematiku si objasníme v další

kapitole, dále provádí mEsí7pE kontrolu procesu Tízení stavebních zakázek - systému

APO, skute7pE dosažených ekonomických výsledk] staveb za sledované období a

porovnává je s pUedem stanovenými parametry - cíly stavby a provEUuje stanovení

plánovaných náklad],

- útvar controllingu - sleduje a vyhodnocuje podnikové ekonomické

plány, jak spole7nosti, tak obou závod], v7etnE zahrani7ních podnikových složek,

kontroluje výkazy APO, PDM a RSC, vydává harmonogram comtrollingových porad pro

celý podnik i zahrani7ní organiza7ní složky, zjiš[uje odchylky v rámci porovnávání plánu a

skute7nosti stavebních zakázek, vykonává nápravná opatUení k zajištEní pUedpokládaných

výsledk], sleduje a Uídí výnosy a náklady, pUíjmy a výdaje.
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6 AUDITY, INSPEKCE A KONTROLNÍ 6INNOSTI (OAIK)

6.1 Koncepce 7innosti OAIK

Audit, inspekce a kontrola, dále jen OAIK, je nástrojem pro Uízení spole7nosti,

který vede podnik ke zlepšení všech jeho aktivit a výsledk]. OAIK analyzuje a porovnává

úkoly dle požadavk] vedení spole7nosti, a tím zabraOuje vzniku škod, zajiš[uje ochranu

majetku spole7nosti a spolupracuje na dodržování zákon] a vyhlášek.

OAIK je pUímo a nedElitelnE podUízen generálnímu Uediteli spole7nosti, což vede

k nestrannosti na strukturách spole7nosti podUízených vedení spole7nosti. OAIK poskytuje

své služby jen v rámci spole7nosti. ZamEstnanci tohoto útvaru jsou zavázáni vedení

spole7nosti obsahem podepsané pracovní smlouvy, ve které je uveden popis jejich 7innosti,

ze kterého vyplývá závazek a povinnost ml7enlivosti a nestrannosti pUi provedení auditu,

inspekce nebo kontroly.

V pUípadE, že ve spole7nosti probíhá vnEjší audit, zpravidla jakýkoliv jiný orgán

než vnitropodnikový, který má zákonnou odpovEdnost, je nutností s tímto orgánem

spolupracovat. Všichni Uídící zamEstnanci jsou povinni informovat vedoucího OAIK o

vstupu jakékoliv ohlášené i neohlášené vnEjší kontroly do spole7nosti.

Hlavní misí aktivit OAIK, je zjistit pravdivé informace o každé 7ásti organiza7ní

struktury spole7nosti a jejich 7innostech. ProvádEním vnitUní kontroly, inspekce nebo

revize se šetUí skute7nosti, dle zadané, pUedem stanovené úlohy, v požadovaném rozsahu a

úrovni. PUehled plánovaných kontrolních akcí je zpracován do plánu kontrol pro jednotlivé

oEsíce roku, dle potUeb podniku.

Každá provádEná kontrola a inspekce má za úkol pravdivE a v7as vypovídat o stavu

7inností podniku, analyzovat negativní jevy, s následkem jejich odstranEní a návrhu Uešení

sloužícímu k jejich nápravE. Pokud dojde ke zjištEní nedostatk], musí být odhaleny i

rU‡7iny a vyvozeny následné d]sledky. S tím je spojeno i ozna7ení osoby odpovEdné za

tyto nedostatky.
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6.2 6innosti OAIK

VnitUní inspekce a kontrola je celkový a dokumentovaný pohled. VnitUní kontrolor

má funkci analytickou, oznamovací, hodnotící a výkonnou. V rámci spole7nosti se

provEUuje systém Uízení pomocí interních a externích audit].

Interní audity

Ve spole7nosti jsou zpracovány postupy pro plánování, provádEní a vyhodnocování

interních audit] všech systém]" Uízení (IST). Postupy obsahují i kroky na odstranEní

zjištEných nedostatk] a jejich kontrolu v7etnE hlášení o výsledcích této kontroly a metodu

vyhodnocování ú7innosti systému ze zjištEní provedených pUi auditu.

Za plánování, realizaci, dokumentování a vyhodnocování interních audit]

vrcholovE odpovídá pUedstavitel vedení pro integrované Uízení, výkonnou odpovEdnost za

proces interních auditních systém] má vedoucí auditor spole7nosti. V úrovni závod]

odpovídají za toto vedoucí závod]. 6etnost audit] a oblast provEUování jsou stanoveny tak,

aby ú7innE provEUily celý IST.

Zákazníkem je klient, kterým je pUíslušný pUedstavitel vedení 7i vedoucí

provEUované organiza7ní jednotky. Ru7í za ur7ení potUeby a definici cíl] a pUedmEtu

auditu.

Proces auditu je vymezen svými:

- vstupy (systémová dokumentace, zprávy z pUedchozích interních a

externích audit])

- zdroji (interní auditoUi, techni7tí experti, termíny, finance a techniky

auditu)

- regulátory (kritéria auditu - Strategie, Politika, Cíle, systémová

dokumentace a navazující legislativa)

- výstupy (informace o zjištEných odchylkách a návrzích pro zlepšení).



29

Cíl audit] je schválen klientem a závisí na etapE zavedení pUedmEtného systému

Uízení:

- audit dosud není certifikován (tzv. situa7ní - interní audit novE

zavedeného a dosud necertifikovaného systému Uízení, a pUedcertifika7ní

audit - závEre7ný situa7ní audit)

‚ provEUuje rozsah systémové dokumentace

‚ zajiš[uje stupeO zavedení Uídících norem do procesu spole7nosti

‚ formuluje stupeO pUipravenosti k certifika7nímu auditu, což je

audit provádEný externími auditory

- audit je již certifikován (tzv. interní audit)

‚ provEUuje rozsah a aktuálnost systémové dokumentace

‚ kontroluje plnEní stanovené ú7innosti jednotlivých proces] i

celého systému Uízení

‚ opatUuje podklady pro další zefektivnEní systému Uízení.

Plánování interních audit] je zadáváno pololetnE. Respektuje se pUedevším

požadavky klienta, termíny z plán] audit] certifika7ních orgán], neshody, stížnosti a

reklamace zákazník]. Reaguje se na výsledky audit], které už probEhly. Zajiš[uje se

provEUení plného obsahu normy na všech pracovištích. A samozUejmE se ur7í vedoucí

auditu a obsah auditu, pUípadnE požadavky na další nutné zdroje.

Externí audity

Systémy Uízení ve spole7nosti jsou posuzovány externími auditory zastoupenými

akreditovaným certifika7ním místem, které schválí vedení spole7nosti nebo vedoucí

organiza7ní jednotky, u které tento audit probíhá.

Ve spole7nosti se vyskytují tyto typy externích audit]:

- rUedcertifika7ní

- certifika7ní

- dozorový

- recertifika7ní.
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První a druhý typ externích audit] byl vysvEtlen. Dozorový audit provEUuje plnEní

nápravných opatUení, které byly ur7eny jak pUi certifika7ním auditu, tak pUi vykonaných

interních auditech. Recertifika7ní audit spo7ívá v obdobE certifika7ního auditu, který se

provádí skon7ení doby platnosti p]vodního certifikátu.

Osoba, která má odpovEdnost za plánování externích audit] a spolupracuje pUi

jednání s pUíslušnými certifika7ními orgány je vedoucí Uídícího systému.

Do typologie externích audit] spadají i zákaznické audity, které zkoumají provEUují

systém Uízení u cizích spolupracujících subjekt], kterými jsou dodavatelé nebo zhotovitelé,

ozna7eni jako tUetí strana.

Klientem neboli zadavatelem je útvar nebo závod spole7nosti, který používá

produkt pUíslušného subjektu.

Program zákaznického auditu zpracovává vedoucí auditu, který spolupracuje se

zadavatelem zákaznického auditu a vedoucím systému Uízení, a to analogicky jako

v pUípadE interních audit].

Výsledkem je vyhodnocení zadaných kritérií a zpráva z provedeného zákaznického

auditu.
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7 CONTROLLING ZÁVODU

V rámci celé koncepce controllingu spole7nosti je upravena i norma controllingu

závodu Dopravní stavby. Zahrnuje prvky, které jsou její sou7ástí a v této kapitole se

s tEmito prvky obeznámíme.

7.1 Controllingové porady

Sou7ástí fungování každého controllingu jsou controllingové porady. Ve

spole7nosti OHL ŽS, a.s. probíhají mEsí7pE.

Harmonogram controllingových porad je uveUejnEný závodovým útvarem

Controllingu pro následný mEsíc. Ú7astníkem porady je námEstek výkonného Ueditele pro

dopravní stavby ekonomický, manažer ekonomický, zástupce útvaru Controlling, Ueditelé

sekcí, Ueditelé výstavby a divizí, vedoucí stUedisek a další zamEstnanci dle potUeby. Z každé

controllingové porady je proveden zápis, jehož struktura je plnE pUedepsaná. Po

vypracování zápisu (PUíloha 7. 2), jej závodový útvar Controlling zasílá odboru Audit,

inspekce a kontrolní 7innost.

RozdElení controllingových porad je následující:

- vyjmenované stavební zakázky, které jsou pUedem ur7eny a jsou

sledovány v systému APO (stanovení parametr] stavby)

- controlling stavební divize nebo stavebního stUediska a jejich stavebních

zakázek

- controlling divize ostatní výroby nebo stUediska ostatní výroby.

7.2 Ro7ní plán závodu

Každoro7pE se zpracovává v záUí mEsí7ní plán pro následující rok. Pro pUíští

kalendáUní rok se zajištEné zakázky se7tou prostUednictvím vyplnEných formuláU] PDM

(rozpis plánu na mEsíce). Doplní se i nezajištEné zakázky a zakázky ostatní výroby, a takto

vyplnEný plán se zadává do tabulky PDM _Z.
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Tento plán musí odsouhlasit vedení závodu, které ho pak pUedloží ke schválení

rUedstavenstvu spole7nosti OHL ŽS, a.s. Poté se plán stává relevantním obchodním

plánem závodu pro pUíští kalendáUní rok.

7.3 Aktuální obchodní plán (AOP)

Aktuální obchodní plán neboli plánování organiza7ních jednotek (PUíloha 7. 3), se

tvoUí v MS Excel. RozdEluje se takto:

- zásoba práce divize nebo stUediska

- oEsí7ní výkaz zisk] a ztrát (výnosy, režie stUediska a hrubý zisk)

- kumulovaný výkaz zisk] a ztrát (výnosy, režie stUediska a hrubý zisk).

Plány jsou sledovány mEsí7pE na skute7nost ze z]statk] ú7v] v ú7etnictví, v tabulce

s názvem, O7ekávaná skute7nost. Kontrola je uskute7Oována mEsí7pE na controllingových

poradách.

RozdElení plánování organiza7ních jednotek:

- stUediska vyššího dodavatelství

- stavební divize a stUediska

- ostatní výroba divizí a stUedisek.

Plán stUediska vyššího dodavatelství

Je to plán v podobE výkazu zásoba práce divize, stUediska a m]že být stejný jako

výkaz PDM.

Zásoba práce divize, stUediska se sestává z:

- zajištEné závazky celkem (externí, interní)

- nezajištEné zakázky externí

- nezajištEné zakázky interní (v tomto pUípadE je nulová).

Tento plán se aktualizuje každoro7pE v lednu a záUí nebo dle úkolu plynoucího

z controllingové porady.
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Plán stavební divize a stUediska

Je to plán v podobE výkazu zásoba práce divize, stUediska. DElení tohoto plánu je

obdobné jako dElení plánu pUedchozího:

- zajištEné závazky celkem (externí, interní)

- nezajištEné zakázky externí

- nezajištEné zakázky interní (v tomto pUípadE pUedstavuje chybEjící 7ást

produkce pro divizi nebo stUedisko).

Tento plán se aktualizuje se stejnou periodou jako plán stUediska vyššího

dodavatelství.

Jsou evidovány výnosy, které jsou ve výši násobku pUedpokládaného eviden7ního

rUepo7teného stavu zamEstnanc] a dohodnuté ro7ní produktivity výnos] na jednoho

zamEstnance v rámci dané divize nebo stUediska. Toto stanovení, a následnE i výši

rentability upravuje vedení závodu prostUednictvím controllingové porady.

Plán ostatní výroby divize a stUediska

R]vodní plán, který vy7ísluje výnosy ve výši násobku pUedpokládaného

eviden7ního pr]oErného pUepo7teného stavu zamEstnanc] a dohodnuté ro7ní produktivity

výnos] na jednoho zamEstnance a náklad] ve výši pomEru odpovídajícímu výnos]m, to

vše v rámci dané divize nebo stUediska.

R]vodní plán je to samé jako plán aktuální a plánuje se v zajištEných zakázkách

celkem (externí, interní).

Plán ostatní výroby divize a stUediska se neaktualizuje.



34

7.4 Q7ekávaná skute7nost (OS)

Organiza7ní jednotka spole7nosti zpracovává mEsí7pE O7ekávanou skute7nost

(PUíloha 7. 4), jehož tabulky s vyplnEnou skute7ností za ur7ité období rozesílá útvar

Controllingu všem organiza7ním jednotkám, zpravidla po ú7etní uzávErce nebo do 12. dne

v mEsíci.

V každé organiza7ní jednotce funguje administrátor, který má povinnost tuto

q7ekávanou skute7nost vyplnit na 3 mEsíce pUedem a zaslat zpEt na útvar Controllingu. Za

úkol tohoto administrátora zodpovídá vedoucí organiza7ní jednotky.

7.5 Režijní náklady

Režijní náklady jsou monitorovány v rámci zakázek (PUíloha 7. 5). Na jejím plánu

pracuje, a zároveO ho i vyhodnocuje útvar Controllingu, který je v propojenosti

s organiza7ními jednotkami závodu.

Režie se v závodu dElí:

- správní režie závodu

- režie správního stUediska výrobní divize stavební výroby

- režie výrobních stUedisek divize pro stavební i ostatní výrobu

- režie staveb.

7.6 Monitorování a klasifikace dle CAS a IFRS

Útvar controllingu dopravní stavby zpracovává jako sou7ást podklad] pro

controlling i tyto výkazy:

- výkaz se souhrnem skute7ných výsledk] všech staveb a ostatní výroby

závadu v rámci výnos] a hrubého zisku podle CAS (6eský ú7etní

standard) a IFRS (Mezinárodní standardy ú7etního výkaznictví)

- výkaz s pUehledem skute7ných výsledk] po jednotlivých stavbách

závodu a ostatní výroby závodu v rámci výnos] a hrubého zisku
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- výkaz s pUehledem skute7ných výsledk] po jednotlivých organiza7ních

jednotkách závodu a ostatní výroby závodu v rámci výnos] a hrubého

zisku.

8 TÍZENÍ STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

Tízení stavebních zakázek se uskute7Ouje dle splnEní:

- legislativních podmínek platných pro pUíslušnou zemi (v 6R dle CAS)

- vykazování dle standard] IFRS

- sledování stavebních zakázek metodou APO.

Všechny metody, výkazy a tabulky jsou zaznamenány do informa7ního systému

spole7nosti.

8.1 Tízení metodou APO

Ve spole7nosti OHL ŽS, a.s. je metodikou APO (stanovení cílových parametr]

stavby) Uízena stavební zakázka, jejíž hodnota je vyšší než 5 mil. K7 (Tabulka 7. 1).

RUi realizaci stavby se musí docílit tEchto cíl]:

- dosáhnout stanoveného ekonomického výsledku

- dodržet lh]tu výstavby

- dodržet kvalitu po celou dobu realizace stavby

- stavEt bezpe7pE.

Tyto cíle má v pravomoci vedoucí realiza7ního týmu. Pro dosažení a optimalizaci

vEchto cíl] se neobejde bez ur7ité prognózy a plánování. 6innost a výsledky podniku jsou

závislé na jednotlivých stavbách. Je pro nEj nutné, aby definoval o7ekávání s ur7itou

dlouhodobou prognózou toho, jak se bude vyvíjet realizace každé stavby. Musí tedy znát

q7ekávané pomEry za každý mEsíc, každý rok a ke konci stavby.

Cílové parametry stavby dle APO si vysvEtlíme následovnE.
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A neboli aktuální cílový parametr

Stavba se provede dle projektu platného v dané chvíli, nespekuluje se o žádném

snížení náklad], které by vznikly v budoucím vývoji stavby a nejsou dostate7pE podloženy

ani o navýšení tržeb, které nejsou do té doby smluvnE potvrzené.

P neboli pravdEpodobný cílový parametr

Smluvní hodnoty potvrzených smluv jsou obsaženy v oblasti výnos] a v oblasti

náklad] jsou obsaženy možné návrhy zlepšení. Z toho to hlediska dochází ke zlepšení

cílového parametru P vzhledem k parametru A. Obsahuje též již probíhající nesmluvní

plnEní nebo nesmluvní plnEní plánované pro pUíští 4 mEsíce.

Pro tyto hodnoty se zpracovává tabulka PDM.

O neboli optimální cílový parametr

RUi ustanovení výnos] je d]ležité vycházet z toho, že se uskute7ní veškerá zlepšení

v rámci platných norem. Pro ustanovení náklad] se po7ítá s realizací veškerých možných

snížení. Pokud by došlo k naplnEní tEchto o7ekávání, došlo by k dosažení tEchto cíl].

Tyto hodnoty formulují o7ekávanou hodnotu výsledku na konci stavby a liší se

rozsahem rizika. Aby se dosáhlo co nejlepších výsledk], zapracují se do této hodnoty

možnosti zvyšování efektivnosti mimo platný projekt.

Aby se výkaz APO mohl sestavit, je d]ležité potvrzení a schválení APO pro

jednotlivé stavební projekty, které jsou obsaženy v rámci faktura7ního projektu.

OdpovEdnost za APO projektu má vedoucí projektu v rámci stUediska, které stavební

projekt realizuje. Vedoucí realiza7ního týmu zodpovídá za APO faktura7ní projekt.

Vedení spole7nosti projednává v pUedem daných mEsících výkazy APO stavebních

zakázek, pro které je provádEno hodnocení výnos].
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Tabulka 7.1: Výkaz APO
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8.2 Tabulka PDM

Tato tabulka (Tabulka 7. 2) je vypracována pro celou stavbu dle finan7ního

harmonogramu platného v okamžiku zahájení stavby. Zakázka je v rozpracována do

oEsíc] v aktuálním roce, následující roky výstavby jsou zna7eny do sloupc] za celý rok

celkem, dle ukazatel] kalkula7ního vzorce:

- výnosy

- náklady pUímé

- náklady nepUímé

- cash- flow stavby (plánované pUíjmy se splatností dle smlouvy o dílo).

R]vodní plán PDM se zakládá a nemEní se po celou dobu výstavby. V pr]dEhu

výstavby je možné provádEt aktualizace, a to ve 7tyUoEsí7ní fázi a vytváUet tak aktuální

plán PDM, v souladu s APO. Do tabulky PDM zapisujeme zakázky typu W, ale také i J -

tzv. jiná stavební 7innost realizovaná v rámci stavby W pro jiného objednatele v souladu s

APO.
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Tabulka 7.2: Výkaz PDM
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8.3 Výkaz RSC

K Uízení stavební zakázky slouží i výkaz RCS (Tabulka 7. 3), který se vypracovává

oEsí7pE a aktualizuje se po schválení PDM ve 7tyUoEsí7ní fázi. Kontrolují se zde výnosy,

náklady (pUímé i nepUímé), podle jednotlivých aktivit stavby. Stavební objekty do aktivit

rozdElí vyšší dodavatel stavby. Tyto aktivity jsou vy7lenEny bu@ jako samostatná 7innost

nebo jako sdružení díl7ích 7inností. Aktivity jsou vyjadUovány typem, složitostí a velikostí

stavby.

Jsou zde stanoveny i pevné struktury aktivit nepUímých náklad] a nesmluvních

náklad]. NepUímé náklady se stanovují vedoucím realizované zakázky a nesmluvní

náklady, za pUedpokladu schopnosti jejich odhadu, se plánují.

Výkaz RSC zahrnuje pUehled o skute7ných nákladech a výnosech v období mEsíce,

roku a od po7átku realizované stavby a porovnávání tohoto s pUedpokladem.

Z výkazu RSC vyplývají výstupy:

Tabulka 7. 1

Je zde zahrnuto porovnání skute7nosti s plánem a odchylky, které z tohoto mohou

vzejít za aktuální mEsíc, za rok a od po7átku stavby.

Tabulka 7. 2

Je formulována jako pUehled plánovaných výnos] a náklad] a již zrealizované 7ásti

po jednotlivých aktivitách na stavbE. PUedpokládané výnosy a náklady se se7tou a musí se

rovnat parametru P, dle výkazu APO.

Tabulka 7. 3

Tabulka vy7leOuje pUehled skute7ných náklad] v kalkula7ním 7lenEní (práce, stroje,

materiál, apod.) a pUepo7tených náklad] a skute7ných a pUepo7tených výnos] na

jednotlivých aktivitách, dle sledovaného mEsíce.
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Tabulka 7. 4

Tabulka vy7leOuje pUehled skute7ných náklad] v kalkula7ním 7lenEní (práce, stroje,

materiál, apod.) a plánovaných náklad] a skute7ných výnos] na jednotlivých aktivitách,

dle sledovaného roku.

Tabulka 7. 5

Tabulka vy7leOuje pUehled skute7ných náklad] v kalkula7ním 7lenEní (práce, stroje,

materiál, apod.) a plánovaných náklad] a skute7ných výnos] na jednotlivých aktivitách, od

po7átku stavby.

Tabulka 7. 6

Zachycuje vývoj skute7ných a pUedpokládaných nepUímých náklad] na aktivitách

nepUímých náklad].
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Tabulka 7.3: Výkaz RSC
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8.4 Tízení stavebních zakázek s cenou pod 5 mil. K7

Jak je již výše zmínEno, stavební zakázky s cenou nad 5 mil. K7 se sledují metodou

APO, jenže ve spole7nosti se evidují i stavební zakázky s cenou pod 5 mil. K7, které se

nesledují metodou APO, ale sdružují se do tzv. Souhrnné stavební zakázky.

Založení Souhrnné stavební zakázky je v pravomoci útvaru Controllingu. Ta

umožOuje díky agregaci jednotlivých staveb pod jedno zakázkové 7íslo jejich jednodušší

kontrolu a sledování. Je proto zaveden systém souhrnné zakázky dle organiza7ního

7lenEní, což znamená že pro každou divizi byla vytvoUena jedna souhrnná zakázka.

Stavební zakázka, která je hrani7ena cenou od 500 tis. K7 do 5 mil. K7, je zadávána

prostUednictví obchodního útvaru závodu Dopravní stavby pUímo na Ueditelství spole7nosti,

smlouvy ke stavební zakázce doplOuje útvar zakázky. Tízením stavební zakázky je

povEUen manažer projektu nebo Ueditel divize, který má také za úkol správnE tuto zakázku

plánovat prostUednictvím informa7ního systému spole7nosti. Jde zde o klasickou zakázku

typu W, tudíž je pro ni zadávána i aktivita. V úvahu je brána cena zakázky, proto se bEžnE

zadává jen jedna aktivita. Tyto zakázky je možné agregovat do souhrnné stavební zakázky.

Stavební zakázka neboli objednávka s cenou do 500 tis. K7 spadá pod závodový

útvar Controllingu nebo povEUené zamEstnance stavebních divizí. OdpovEdnost za stavební

zakázku má vedoucí stUediska, ten také zodpovídá za správné plánování zakázky

v informa7ním systému. Rentabilitu schvaluje Ueditel divize. Jedná se o zakázku typu W,

tudíž se pUkUazuje aktivita. Objednávku zaznamenává v rámci informa7ního systému útvar

Zakázky dle podklad] vedoucího stUediska. Objednávka je vždy slou7ena do Souhrnné

stavební zakázky.
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8.5 Stavy projekt] stavebních zakázek

RUi tvorbE zakázky v realiza7ní fázi informa7ního systému spole7nosti je ur7ité

zakázce vždy pUkUazen stav 20 - zakládání zakázky. Pokud je zakázka v tomto stavu, není

možno na ní ú7tovat.

Pokud je zakázka pUkUazena stavu 21 - zakázka v realizaci, lze v tomto stavu již

¿7tovat a zároveO je spadá pod sledování zakázky formou APO, a podle jejího charakteru

je bu@ jako jmenovitá nebo jako sou7ást nEkteré souhrnné zakázky.

RUechod stavu 21 do stavu 22 vymezuje dokument prohlášení vedení stavby, který

vytváUí vedoucí realiza7ního týmu a schvaluje jej výkonný Ueditel. Vedoucí realiza7ního

týmu má za úkol zapsat termín pUedání stavby, a pokud se vyskytnou vady a nedodElky,

tak i toto, do informa7ního systému záruky, vady a reklamace. Závodový ekonom dle

vystaveného dokladu zmEní stav zakázky na stav 22.

Ve stavu zakázky, která je již ukon7ena, tzn. je pUedán protokol o pUedání a pUevzetí

bez vad a nedodElk], je tento stav pojmenován 22 - zakázka technicky ukon7ena. V tomto

stavu se již nesleduje metoda APO. Na tuto zakázku je možno nadále ú7tovat dobíhající

náklady a výnosy. Pro stav je ur7ena hranice maximálnE 3 mEsíce.

RUechodem ze stavu 22 do stavu 23 nebo 25 se zpracovává závEre7né hodnocení

stavby, které zpracuje vedoucí realiza7ního týmu.

Stavem 23 - zakázka ekonomicky ukon7ena je zahájena garan7ní fáze stavební

zakázky. Na této zakázce neprobíhá žádná 7innost a nelze na ní ú7tovat.

Stav 24 - odstraOování reklama7ních vad, je stav, kdy dochází k odstraOování

oprávnEpE reklamovaných vad. Metoda APO se de netvoUí. V tomto stavu lze na zakázku

¿7tovat náklady na odstraOování reklama7ních vad.

O]že se vyskytnout i stav 25 - dlouhodobé dokon7ení zakázky, stav slouží pro

probíhající soudní spory, pojistné události. Ani tento stav není sledován metodikou APO.
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9 STAVBA „OPTIMALIZACE TRATI ST. HR. SR - MOSTY

U JABLUNKOVA - BYSTTICE NAD OLŠÍ“

Ve spole7nosti je pro Uízení konkrétní stavby na principu vnitroorganiza7ního

vztahu objednatele a zhotovitele, mezi Uídící a realiza7ní složkou stavby konstituováno

VDS (vyšší dodavatelství stavby). Je to realiza7ní tým, který je sestaven z odborných

profesních specialist], kteUí zajiš[ují kvalitu dohodnutého díla a termín výstavby. Toto

seskupení m]že být pUedstaveno zamEstnanci více firem, a pak nadále vystupuje jako

Sdružení.

V tomto pUípadE budeme hovoUit o Sdružení SRB. Toto Sdružení je tvoUeno

spole7nostmi Subterra, a.s., OHL ŽS, a.s., Eiffage Construction 6eská republika, s.r.o. pro

zhotovení stavby Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - BystUice nad Olší.

9.1 Profil stavby

Objednatelem této stavby je Správa železni7ní dopravní cesty, státní organizace a

zhotovitelem Sdružení SRB. Stavba se dotýká katastr] Mosty u Jablunkova, Dolní Lomná,

Bocanovice, Jablunkov, Návsí, Hrádek a BystUice nad Olší. Je zamEUena na práce na

železni7ním tElese, které jsou orientovány na sanaci zemní plánE, budování odvodnEní,

rekonstrukci železni7ního svršku, rekonstrukci mostních objekt] a propustk], výmEnu a

pokládku kabel], výstavbu nového trak7ního vedení, vybudovaní nové trak7ní mEnírny a

budov sdElovacího a zabezpe7ovacího zaUízení, nad kterými mají dohled odborní profesní

specialisté, kteUí jsou podUízení Uediteli projektu.

Pro pUípravu k realizaci této zakázky v rámci normy spole7nosti slouží tyto

dokumenty:

- Schválená projektová dokumentace stavby

- smlouva o Sdružení

- Smlouva o dílo a Smlouva o dílo dodavatel] a subdodavatel]

stanovených pUi pUípravE nabídky

- Rozhodnutí o povolení stavby, rozhodnutí drážní a státní správy

potUebná pro provedení stavby.
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9.2 Realizace zakázky

Obchodní pUíkaz, který zahrnuje i vstupní parametry APO, vydává námEstek

výrobního Ueditele obchodního, který ho následnE pUedá Uediteli sekce, a ten ho postoupí

Uediteli výstavby, který bude zajiš[ovat realizaci stavby. K pUedání dojde nejpozdEji do 14

dn] od podpisu Smlouvy o dílo (SOD). Teditel projektu, nebo-li Ueditel výstavby

klasifikuje SO (stavební objekty) a PS (provozní soubory) podle charakteru práce a povEUí

jednotlivé odborné profesní specialisty zakázky. Na stavbE Optimalizace trati st. hr. SR -

Mosty u Jablunkova - BystUice nad Olší je toto rozdElení následující (PUíloha 7. 6).

VDS obstará smluvnE realizaci stavby u vnitrozávodového, vnitropodnikového

nebo externího dodavatele na bázi dodavatelského systému Obchodního pUíkazu.

Realizaci stavby nebo její 7ásti zajistí vnitrozávodový dodavatel pomocí vedoucího

realiza7ního stUediska - Ueditele výstavby. Teditel výstavby má za úkol povEUit

stavbyvedoucího, který povede stavbu. Vnitrozávodová subdodávka je plánovaná a

realizuje se prostUednictvím nákladových cen.

Vstupní parametry APO a PDM, které jsou sou7ástí obchodního pUíkazu zpracuje

jako první Obchodní úsek závodu. Za jeho další zpracování má odpovEdnost na stavbE

Ueditel výstavby. Tyto tabulky mohou být aktualizovány nebo doplnEny pro základní

parametry stavby v oblasti výnos] a hrubého zisku, ale za pUedpokladu, že nebudou

sníženy. Útvar Controllingu kontroluje v tabulkách APO hrubý zisk, rentabilitu, režie,

rozpad náklad] do ukazatel], dle kalkula7ního vzorce, správnost vnitropodnikových a

vnitrozávodových subdodávek.

 V tabulkách APO je obsažena celá stavba v oblasti výnos], náklad] a rentability.

Do tabulky APO, zapisujeme zakázky typu W, ale i J - tzv. Jinou 7innost - vedlejší

obchodní aktivity, realizovaná v rámci stavby W pro jiného investora. Primárním prvkem

je za7lenEní ukazatel] stavby do 7ásti A - aktuální, která obsahuje smluvnE zajištEné

náklady a výnosy, pak do 7ásti P - pravdEpodobné, u které se mohou vyskytnout nižší

náklady než jsou v A, což znamená i zvýšenou rentabilitu. Pro tyto hodnoty se zpracovává

tabulka PDM. 6ást O - optimální m]že obsahovat odlišné hodnoty jak ve výnosech, tak
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v nákladech, z d]vodu existence o7ekávaných dodatk], kterými jsou více nebo ménEpráce,

za pUedpokladu, že je toto Uešeno pUed podpisem smlouvy.

Když je dodatek podepsán, za7leníme jeho hodnotu, která je vymezena zmEnou

náklad] nebo výnos], do 7ásti A a P.

R]vodní plán APO se uloží a v pr]dEhu stavby z]stává nezmEpEn, lze pouze

provádEt aktualizace.

9.3 Porady VDS

RUi každé realizaci stavby je d]ležité plánovat a kontrolovat stavbu

prostUednictvím výrobních porad. Ty se rozdElují na:

Porada vedení stUediska výstavby

Porada vedení stUediska výstavby, kterou svolává Ueditel výstavby. Uskute7Ouje se

pravidelnE za ú7asti odborných profesních specialist], minimálnE jednou za mEsíc a

projednává se výroba, ekonomika, kvalita prací a služeb, neshody, vady, informace

z porad vedení závodu, plnEní 7asového harmonogramu, apod. Výstupem takovéto porady

je zápis, ve kterém jsou úkoly, zodpovEdnosti a termíny plnEní.

Porada s podzhotoviteli

Svoláním této porady je odpovEdný Ueditel výstavby. Ú7astní se jí týdnE odborní

specialisté a zástupci podzhotovitel] (jednotliví dodavatelé materiálu, zboží, výrobk] a

technologií a subdodavatelé prací, výkon] a služeb realizující 7ást zakázky na základE

smluvního vztahu) týdnE. Na této poradE se Ueší koordinace výroby, ekonomiky, plnEní

harmonogram], plány výluk, kvalita prací a služeb, neshody, vady, bezpe7nost práce,

životní prostUedí, apod. Výstupem takovéto porady je zápis, ve kterém jsou úkoly,

zodpovEdnosti a termíny plnEní.
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Porada s investorem (výrobní porada s investorem)

Za svolání této porady odpovídá Ueditel výstavby nebo investor. Ú7astní se jí týdnE

Ueditel výstavby, jednotliví specialisté, zástupce investora, TDI (technický dozor),

zástupce GP (generální projektant), zástupce Stavební správy 6D, a.s., zástupce SŽDC,

s.o. a ostatní zainteresované orgány a instituce. Teší výrobu, ekonomiku, plnEní

harmonogram], zmEny a doplnEní projektové dokumentace, kvalitu prací a služeb,

neshody, vady, bezpe7nost práce a životní prostUedí. Výstupem takovéto porady je zápis,

ve kterém jsou úkoly, zodpovEdnosti a termíny plnEní.

Controllingová porada

Tato porada se svolává mEsí7pE za ú7asti Ueditele závodu, Ueditele výstavby,

manažera ekonomického, vedoucího útvaru Controlling a administrátora stavby. Náplní

porady je kontrola stavu a vývoje parametr] zakázky po aktivitách systému APO.

Výstupem takovéto porady je zápis, ve kterém jsou úkoly, zodpovEdnosti a termíny

plnEní (PUíloha 7. 2).

Zápis obsahuje:

- rUipomínky OAIK

- odchylky skute7nosti od plán] a smluv, nápravná opatUení a kontrola

jejich plnEní, tzn. výnosy v mEsíci a od po7átku stavby a jejich plnEní

v rámci rentability (Tabulka 7. 4)

- rizika, preventivní opatUení a kontrola jejich plnEní, ve kterých se

napUíklad Ueší vzniklé náklady

- rUíležitosti, opatUení k jejich využití a kontrola jejich plnEní

- ostatní informace a požadavky

- stav rizik.
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Tabulka 7. 4: Výnosy a náklady v rámci stavby Optimalizace trati st. hr.

SR  Mosty u Jablunkova - BystUice nad Olší
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9.4 Dokumentace stavby

Dokumentace stavby obsahuje pUílohy Obchodního pUíkazu, potvrzené smlouvy a

projektovou dokumentaci a dokumenty, které zpracovává Technický útvar závodu:

- Uízení projektové dokumentace a Uízení zmEn projektové dokumentace

- harmonogram

- kopie nabídky

- dokumentace APO.

Dokumentace stavby dále tvoUí dokumenty pUedané od podzhotovitel]:

- plán kontrol a zkoušek a technologické postupy

- plán EMS (enviromentální manažerské systémy) pro stavbu nebo jiný

dokument podzhotovitele, který se zabývá životním prostUedím.

- Plán prevence BOZP (bezpe7nost práce a ochrana zdraví) a PO (požární

ochrana) pro stavbu nebo jiný dokument podzhotovitele, který se tímto

zabývá.

Z hlediska sledované metody APO obsahuje jednotnou evidenci doklad] pro

controling a audit. Evidence se bude aktualizovat minimálnE v Uádných termínech APO

nebo na controllingových poradách, podle dohody. Tato evidence bude obsahovat:

- Smlouvu o dílo a její dodatky

- Smlouvu o Sdružení v7etnE stanov Sdružení a dodatk]

- Cenu díla, finan7ní podíl OHL ŽS, a.s. a ostatních zhotovitel]

odsouhlasenými všemi ú7astníky Sdružení ke každé zmEpE

- seznam Pokyn] správce stavby a ZmEnové listy v7etnE ceny za dílo

- zápisy z controllingových porad

- výkazy APO a PDM

- Prohlášení vedení stavby k 31. 12. ….

- zprávu z interního auditu

- zápisy z kontroly stavby provedené odborem Audit, inspekce a kontrola

- dotazník auditora.
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9.5 Technický dozor

F]ležitým 7lánkem u Uízení zakázky je Technický dozor (TDI) Vyššího

dodavatelství stavby. Tento dozor provádí jako hlavní úkol tyto úkony:

- má odpovEdnost za plnEní podmínek Smlouvy o dílo s objednatelem a

podzhotovitelem

- zastupuje VDS v]7i podzhotovitel]m a orgán]m státní správy, má za

úkol dohlížet na dodržení podmínek stavebního povolení a opatUení

stavebního úUadu

- TDI pUedává písemnE i ústnE pokyny Uízení, m]že to být napU. schválení

plánu provádEných prací

- zajiš[uje pUedání projektové dokumentace podzhotovitel]m, vždy

s protokoly

- VDS má za úkol vést Hlavní stavební knihu, vymezuje souhrnný

záznam o stavbE a Deník víceprací, což je deník, který eviduje

dodate7né stavební práce

- pak je zde celá Uada technických 7inností (zpracování r]zných podklad]

pro plány, kontrola prací, pUejímání prací, ú7asti na prohlídkách

- stará se o doplOování dokumentace, dle které se stavba realizuje a

eviduje dokumentaci dokon7ených 7ástí stavby

- kontroluje hospodárnost 7erpání náklad] zakázky

- projednává dodatky a zmEny projekt]

- spolupracuje s ekonomickým úsekem pUi naplOování ú7etnictví.
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10 ANALÝZA PTEDNOSTÍ A NEDOSTATK¥

Jednou z nejvEtších pUedností spole7nosti OHL ŽS, a.s. je bezesporu dlouhodobE a

efektivnE zavedená koncepce controllingu. Vzhledem k tomu, že se jedná o firmu s vEtším

po7tem zamEstnanc] a rozsáhlou stavební 7inností, je podnikovému controlling

rUkUazována pomErnE velká d]ležitost.

 V podniku je zUízen útvar Controllingu, který je tedy pro kontrolu a sledování

rUípadných odchylek od ekonomických plán] nezbytnou nutností. Podnikový controlling

byl zaveden celoplošnE, kdy se stanovily úkoly za ú7elem hospodárnosti a efektivity Uízení.

Dosahované plánované cíle se kontrolovaly se skute7ným stavem tohoto plnEní mEsí7pE na

controllingových poradách.

Tyto principy fungují neustále, ale se zavedením metodiky APO je cílem dosahovat

minimalizace náklad] a maximalizace výnos]. Tento systém trvale optimalizuje cílové

parametry projekt].

 Už jen fungování samotných controllingových porad a permanentní analýza údaj]

vede k brzkému odhalení nesnází pomocí ukazatel] ve formE pUehledných tabulek, které se

neustále aktualizují. Ty rovnEž analyzují odchylky plánu a skute7ností.

F]ležitým aspektem pro organizaci spole7nosti a zdokonalení controllingového

systému se stalo zavedení nového informa7ního systému. Zavedení tohoto systému

umožnilo OHL ŽS, a.s. lepší pUístup a analýzu k Uešení ekonomické situaci ve firmE.

RovnEž se vyUešil problém dvou informa7ních systému, které tímto byli slou7eny do

jednotného informa7ního systému firmy.

V roce 2012 komplexní Uídicí systém pokrývá vEtšinu 7innosti probíhajících ve

spole7nosti. V sou7asné dobE je vEtšina stavebních zakázek Uízena jednotným informa7ním

systémem.
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Koncepce controllingu ve sledované spole7nosti je zavedena ú7elnE a její fungování

je efektivní, ale zaznamenává i ur7ité nedostatky.

Jako jednu z mezer shledávám nejednotnost informací odboru Audit, inspekce a

kontrola a útvaru Controllingu. Není pUesnE stanovená jejich pravomoc a odpovEdnost.

RovnEž m]žeme zaznamenat i ur7itou duplicitu v poskytovaných informacích.  Ur7itým

návrhem zlepšení této situace je sjednotit tyto dva celky v jeden a pUesnE ur7it jejich

pravomoc a odpovEdnost. Z pozice Uízení by toto mohlo být ú7innEjší, informace by byli

relevantnEjší a zároveO by toto sjednocení mohlo vést k optimalizaci a úspoUe náklad]

v rámci fungování jednoho útvaru.

Dalším nedostatkem je absence sledování stavebních zakázek s cenou pod 5 mil.

M7  metodou APO. Metoda je ú7elná a splOuje požadavky optimalizace cílových parametr]

zakázky, proto by se mEla podle mého názoru uplatnit i na tyto menší stavební zakázky.

RovnEž bych navrhovala sledovat pozici doby realizace zakázky, která by pUesahovala 1

rok. Souhrnnou stavební zakázku ponechat v pUípadE nižší ceny a doby realizace pod 1 rok.

Dalším ur7itým mínusem pro vznik náklad] ú7tovaných u skon7ené stavební

zakázky je nemožnost zaú7tovat dodate7né náklady - ve spole7nosti pod ozna7ením - do

stavu 23. Problém popíšu následnE:

Pokud je zakázka zaUazena do stavu 21 - zakázka v realizaci, lze v tomto stavu již

¿7tovat. Stavební zakázka, která je ukon7ena v návaznosti na podepsaný protokol o pUedání

a pUevzetí bez vad a nedodElk], je zaUazena do stavu, který je pojmenován 22 - zakázka

technicky ukon7ena, na této zakázce lze také ještE ú7tovat dobíhající výnosy a náklady. Po

3 mEsících se pUevede do stavu 23, kdy už možnost ú7tování není. PUesto se mohou objevit

ur7ité náklady, na které nebyla vytvoUena rezerva. V nEkterých závažných pUípadech se

zakázka m]že pUesunout zpEt do stavu 22, ale tento proces je dosti problematický, proto by

se mEla zavést alespoO minimální lh]ta na došlé náklady ve stavu 23 nebo v tomto stavu

vytvoUit zvláštní ú7et pro existenci tohoto problému.
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ZÁVDR

Diplomová práce byla psána s cílem vyhodnotit zavedenou koncepci controllingu

ve sledované spole7nosti OHL ŽS, a.s., na bázi poznatk] z odborné literatury a hodnocení

z praktické 7ásti.

V úvodu teoretické 7ásti této práce bylo objasnEno vymezení pojmu a seznámení

s historií controllingu. Další kapitola byla vEnována koncepci controllingu obecnE s jejími

cíly, funkcemi a za7lenEním v organiza7ní struktuUe, nebylo opominuto ani vysvEtlení

vazby controllera a controllingu. Následovala kapitola, která popsala controllingovou

metodiku pomocí nákladového, finan7ního controllingu a reportingu. NáslednE v praktické

7ásti práce popisuji pUedstavení spole7nosti prostUednictvím její historie, organiza7ní

struktury a informa7ního systému.

V praktické 7ásti se objevuje podrobný popis koncepce controllingu ve firmE

s plánováním, sledováním a Uízením pomocí odboru Audit, inspekce a kontrolní 7innost a

útvaru Controlling. Byl charakterizován controlling závodu a následné Uízení stavebních

zakázek s praktickým zaUazením na konkrétní firmu.

Jako závEr z tohoto byla vytvoUena analýza pUedností a nedostatk], která poukázala

na ur7ité mezery v zavedeném systému, ale i na silné stránky.

ZávErem lze Uíci, že v podniku je controlling propracován velice dobUe, a proto

funguje v oblasti Uízení  i v oblasti ekonomiky. Vzhledem ke krizi, která zasáhla trh by jako

ur7ité ozdravení pro spole7nost znamenalo i maximální 7erpání z opera7ních program]

Evropské unie pro urychlení realizace pUipravených projekt].
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RTÍLOHA 6. 2: ZÁPIS Z CONTROLLINGOVÉ PORADY

Zápis z controllingové porady

Zakázka

Závod Hodnocené období

Termín zahájení Termín dokon7ení

Vedoucí realiza7ního týmu

Datum jednání

1. PUipomínky OAIK

2. Odchylky skute7nosti od plán] a smluv, nápravná opatUení a kontrola jejich plnEní

3. Rizika, preventivní opatUení a kontrola jejich plnEní

4. PUíležitosti, opatUení k jejich využití a kontrola jejich plnEní

5. Ostatní informace a požadavky

6. Stav rizik podle metodiky IFRS

Schválil:

vedoucí realiza7ního týmu Ueditel závodu



62

RTÍLOHA 6. 3: OBCHODNÍ PLÁN
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RTÍLOHA 6. 4: O6EKÁVANÁ SKUTE6NOST



64

RTÍLOHA 6. 5: REŽIJNÍ NÁKLADY
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RTÍLOHA 6. 6: ORGANIZA6NÍ SCHÉMA SDRUŽENÍ SRB


