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Abstrakt 

 Bakalářská práce je zaměřena na nákladový controlling ve výrobním podniku. První 

část je věnována popisu controllingu, definování jeho cílů, funkcí a úloh. Dále je zde 

soustředěna pozornost controllerovi a jeho začlenění do organizace. Druhá část je zaměřena 

na jednotlivé oblasti controllingu, které jsou rozděleny podle časového horizontu a 

podnikových činností. Poslední část je věnována současným moţnostem controllingu, které 

vychází především z hospodárnosti a efektivnosti. Zde je kladen důraz na zvyšování 

efektivnosti v návaznosti na vyšší vyuţívání výrobní kapacity. V dnešní době co nejvyšší 

vyuţívání výrobních kapacit je jedním z nejdůleţitějších způsobu zajištění efektivnosti 

výroby. 

Klíčová slova 
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Abstract 

This bachelor´s thesis is focused on the cost controlling in the manufacturing company. 

The first part describes controlling, defines its targets, functions and tasks. Here is also 

concentrated attention to a function of controller and his/ her business incorporating in this 

thesis. The second part adverts to the individual parts of controlling, which are divided 

according the time horizon and business activity. The last part analyzed the present 

controlling potential, which goes out particularly from the economy and efficiency. There is 

pointed out the efficiency raising and that by the higher using of the production capacity. 

Nowadays the maximum utilization of production capacities is the most important guarantee 

way of the production effectiveness.  

Key words 

 Controlling, controller, checking, strategic control, operative control, the production 

capacity 
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Úvod 

 Věda i praxe jsou dnes zajedno, ţe controlling je pevnou a neopomenutelnou součástí 

moderní koncepce řízení.  

Nepřítomnost systému komplexně postihujícího řízení podniku, jehoţ potřeba se 

zvyšuje s procesním rozvojem a otevřeným dynamickým prostředím trhu, se negativně odráţí 

na plnění základních systémových úloh, to je na výsledcích hospodaření a dalším rozvoji 

podniku. A právě systémové plánování, řízení a kontrola, které jsou součástí controllingu, tak 

můţe přispět k dynamičtějšímu rozvoji podnikatelské činnosti. 

 Cílem práce je charakterizovat a definovat problematiku nákladového controllingu ve 

výrobním podniku. Objasnit jeho cíle, funkce, úlohy a také vymezit jednotlivé oblasti. Dále 

pak posoudit moţnosti controllingu ve výrobních podnicích s plně nevyuţívanými výrobními 

kapacitami.  

 V první části je popsán vývoj controllingu a definován pojem controlling. Pozornost je 

zde věnována controllerovi, jeho úlohám a začlenění do organizace. Následuje zaměření na 

cíle, které jsou děleny na bezprostřední a zprostředkované. Dále je první část věnována 

funkcím, které controlling v podniku plní především plánovací, zajišťovací a dokumentární, 

kontrolní a analytickou funkci, a v neposlední řadě reporting. Poslední bod první části je 

zaměřen na úlohy controllingu, které jsou rozděleny do tří úrovní podnikového řízení, a to 

normativní, strategické a operativní.  

 Druhá část je zaměřena na jednotlivé oblasti controllingu, které jsou rozděleny na dvě 

hlediska, podle časového horizontu a podle podnikových činností. Z pohledu časového 

horizontu je zde popsán operativní a strategický controlling. Z hlediska podnikových činností 

je definován nákladový controlling a výrobní controlling, který je jeho součásti.  Je zde 

popsán finanční, investiční, marketingový, obchodní a personální controlling. V podnicích by 

se měl zavádět jako první nákladový controlling a aţ po něm by měl následovat controlling 

finanční, investiční, marketingový, obchodní, personální.  

Třetí část je věnována současným moţnostem controllingu, které vychází především ze 

zajištění hospodárnosti a efektivnosti. Dále je třetí část zaměřena na vyuţití výrobní kapacity, 

jakoţto významnou oblast zvyšování efektivnosti. Právě vyšší vyuţívání stávajících 
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výrobních kapacit je jedním z nejdůleţitějších způsobu zajištění efektivnosti výroby a 

hospodárnosti podniku. 
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1   Controlling 

 

V běţné podnikové praxi je dnes controlling velmi frekventovaný pojem. Vzrůstající 

sloţitost a dynamičnost podnikatelského prostředí vystavuje podnik neúprosnému tlaku tvrdé 

konkurence. Vrcholové vedení řídí podniky tímto prostředím. O míře úspěšnosti rozhodují 

zdokonalené přístupy a metody analýz, plánování a kontroly, neustálé zlepšování 

organizačních struktur a informačních systémů a také intenzita zavádění všech těchto faktorů. 

V souvislosti se zdokonalováním systémů řízení podniku se v posledních letech jak v praxi, 

tak i v literatuře stále častěji objevuje pojem controlling. [18] str. 9    

1.1   Vznik a vývoj controllingu 

Počátky controllingu lze evidovat v USA na přelomu 19. a 20. století u dopravních a 

výrobních podniků, kde měl postupně nahrazovat tradiční manaţerské účetnictví. Vznikl jako 

pragmatická reakce na tvrdé poţadavky investorů vyţadujících dosaţení předem stanovených 

peněţních toků a minimalizaci rizika. 

Širokého rozvoje se dočkal v období světové hospodářské krize, která si vyţádala 

změny v dosavadních způsobech vnitropodnikového řízení.  

Největší rozvoj controlling zaznamenal v USA v období 50. a 60. letech 20. století.  

V západní Evropě se controlling  objevuje aţ po 2. světové válce v souvislosti s poválečnou 

obnovou hospodářství a se vstupem amerického kapitálu. Funkce controllerů je zaváděna u 

dceřiných společností amerických firem. V polovině 70. let stoupá díky strnutí průmyslu a 

ropné krizi tlak hospodárnosti a efektivní řízení podniků vůbec. Zavádění controllingu byla 

jedna z moţností, jak se vyrovnat se situací.                           

Do České republiky controlling přišel z německy mluvících zemí. V československých 

podnicích se jiţ ve 20. a 30. letech minulého století vyvíjelo tzv. podnikové početnictví, 

v kterém československé podniky v oblasti řízení představovaly světovou špičku.  Jiţ tenkrát 

byl zřejmý vliv americké praxe, který však československé podniky jako jsou např. Baťa Zlín, 

Zbrojovka Brno, Škoda Plzeň atd. dokázaly rozvinout řízení podle svých potřeb. V 

devadesátých letech byl controlling zaměřen na zlepšení a zefektivnění podnikového řízení 

vyspělých podniků. Aplikace stejných nebo obdobných nástrojů je v této době u českých 

podniků problematická. Problematická proto, ţe existoval u většiny českých podniků 
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podstatný rozdíl mezi jejich úrovní řízení a standardní úrovní řízení špičkových zahraničních 

podniků. 

Současný stav řízení je u českých podniků charakterizován niţší komplexností i 

účinností běţně pouţívaných nástrojů řízení jako jsou podnikové rozpočty, řízení cash flow, 

řízení technických inovací podobně.  Stále existuje propast mezi úrovní řízení špičkových 

zahraničních podniků a úrovní řízení běţného českého podniku. [17] str. 10 -11 

1.2   Pojem controlling 

V angloamerické nauce jsou s pojmem controlling spjaty různé představy. 

Odvozuje se z kmene slova „control“. Ve slovesném tvaru má tento pojem význam: vést, řídit, 

regulovat, vládnout, spravovat, obsluhovat, ovládat, kontrolovat. V oboru podnikové 

ekonomie dominuje kyberneticky systém, který je chápan jako vedení, řízení a regulace 

procesů.  Podstatou controllingu v americkém smyslu je řízení podniku jako systému a získání 

kontroly nad ním. V angloamerické nauce o managementu představuje controlling vedle 

plánování, organizování atd. ústřední funkci managementu. Úspěšný controlling zajišťuje 

rozpoznání budoucích nebo aktuálních odchylek od stanovených plánů a napomáhá k jejich 

odstranění. 

V německé jazykové oblasti je slovo controlling převzato do německé slovní zásoby, 

protoţe neexistuje odpovídající slovo se stejným významovým obsahem. 

Za tři nejdůleţitější interpretační vzory controllingu jsou povaţovány: 

- controlling jako porovnání plán – skutečnost, 

- controlling jako jednota plánování a kontroly, 

- controlling jako ovlivňování chování. 

V německé jazykové oblasti je uplatňováno především první a druhé hledisko. Aspekt 

rozsáhlého řízení lidského chování jako třetí interpretace je, na rozdíl od angloamerické 

literatury, brán v úvahu pouze zřídka. [1] str. 77 - 79 

1.3   Různá pojetí controllingu      

Controlling není jednoznačně vymezen, není jednotně chápán. S nadsázkou lze říci, ţe 

co autor to originální pojetí definice controllingu. Pro porovnání zde uvádím odlišné definice 

tohoto pojmu od různých autorů. 



5 

 

Eschenbach ve své knize praví: „Původním účelem controllingu je koordinace systému 

řízení pro zajištění vnitřní a vnější harmonizace a zajištění informací. Controlling doplňuje a 

integruje management jak v koncepčním, funkcionálním a institucionálním smyslu tak i 

v personálním smyslu. Controllingová filozofie a infrastruktura controllingu jsou sloupy 

doplnění řízení. S jejich pomocí bude moţné dostat pod kontrolu komplexnost řízení 

podniku.“ [1] str. 76 

Volmuth označuje controlling jako: „Nástroj řízení, překračující funkční rámec 

dosavadního řízení a má vedení podniku a řídící pracovníky podporovat při jejich 

rozhodování. Takovéto řízení podniku však předpokládá, ţe v podniku je k dispozici 

metodika plánování, která vychází z cílů stanovených vedením podniku a ostatními řídícími 

pracovníky.“ [19] str. 11 

Konečný definuje controlling jako: „Ekonomický přístup k řízení podniku, systematické 

provádění na budoucnost podniku cílově orientovaných činností podporující řízení podniku 

k dosahování podnikatelských cílů vlastníků ve stále se měnícím trţním prostředí, 

k ţivotaschopnosti a úspěšné dlouhé existenci podniku.“ [11] str. 5 

Král ve své knize vymezuje tento pojem takto: „Controlling je nástroj řízení, který má 

za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny tak, aby se 

působilo zlepšení podnikových výsledků.“ [12] str. 26 

Preissler ve své knize říká: „Controlling je nástroj řízení přesahující řadu funkcí, který 

podporuje podnikový proces rozhodování a řízení prostřednictvím cílově orientovaného 

zpracování informací.“ [16] str. 23 

Horváth ve své knize publikuje ţe: „Controlling je nástroj řízení, který má za úkol 

koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny tak, aby se působilo na 

zlepšení podnikových výsledků.“ [8] str. 26 

Podle Mann Mayera je „Controlling systém pravidel, který napomáhá k dosaţení 

podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou barvu. Kdyţ se 

objevuje nebezpečí, vyţadující v řízení příslušná opatření.“ [14] str. 15 

Česko-anglický slovník definuje Controlling jako: „Výsledek spolupráce manaţerů a 

controllerů. Controlling nazývá jako celý proces stanovení cílů, plánování a řízení v oblasti 
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financí a výkonů. Controlling zahrnuje aktivity jako rozhodování, definování, stanovování, 

řízení a regulace.“ [10] str. 34 

Podle mého názoru jsou nejdůleţitější a zároveň podstatná slova z těchto definic řízení, 

plánování, kontrola a informace. Tento pojem chápu jako způsob řízení podniku, který je 

orientován do budoucna. Controlling se snaţí dávat informace k lepšímu řízení a 

zdokonalovat systém řízení podniku. 

1.4   Controller jako pojem, úlohy a jeho začlenění do organizace 

1.4.1   Controller jako pojem  

Podle Slovníku controllingu „Controller poskytuje sluţby manaţerům. Vytváří a 

aktualizuje nástroje pro plánování a rozpočtování, analýzu odchylek a odhad očekávané 

skutečnosti. Cotroller zajišťuje průhlednost nákladů a výsledků na všech stupních řízení: od 

firemní politiky přes strategii a operativní plánování aţ po kaţdodenní činnosti. Odpovídá za 

to, ţe vytvořené systémy, které se průběţně aktualizují, odpovídají poţadavkům 

managamentu a podporují tak řízení.“ [10] str. 34 

Podle Horvátha„Controller sám aktivně neplánuje a neřídí, to přísluší vedoucím 

pracovníkům (managementu). Controller má odpovědnost za sběr informací, jejich zpracování 

a uspořádání pro potřeby řízení. Řídící pracovníci mají odpovědnost za rozhodování a 

schvalování plánů. Controller je hospodářským svědomím podniku.“ [9] str. 18 

1.4.2   Úlohy controllera 

Úlohy controllera spočívají v získávání, zpracování, sestavení přehledů a prezentaci 

interních a externích údajů, proto aby mohla být učiněna správná rozhodnutí. Controller má 

informace sbírat a vyuţívat, proto musí zavést v organizaci plánovací, kontrolní a řídicí 

systém orientovaný na výsledky. Na tomto systému by se měli podílet všichni řídící 

pracovníci. Controller se má starat o to, aby proces plánování, kontroly a řízení probíhal 

v postupných krocích a ve srozumitelné podobě.                                                                                        

Řídící pracovníci musí být controllerem poučeni při provádění následujících úkolů: 

 sestavování operativního a strategického plánu,                                                                         

 provádění kontrol orientovaných na výsledky,                                                                             
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 zavádění cílových opatření v systému řízení.                                                               

Controller se taky účastní speciálních podnikohospodářských šetření. Má stále 

spolupůsobit v procesech řešení problémů a spolu provádí následující speciální opatření, jako 

jsou například: volba nových výrobků, vyřazování výrobků, rozhodnutí o vlastní výrobě nebo 

nákupu, zkoumání stávajících investic s pouţitím propočtů a zkoumání návratnosti investic, 

analýzy bilancí a jejich vyhodnocení, analýzy konkurence a další jiné potřebné analýzy. 

Veškerá sdělení controllera musí být formulována tak, aby byla plně srozumitelná. [20] str. 16 

-17 

1.4.3   Začlenění controllera do organizace  

Pro nejefektivnější zvládnutí úkolů je třeba zjistit, na jaké úrovni podnikové hierarchie 

je funkce controllera umístěna. V podstatě cotroller můţe nejúčinněji jednat, je-li umístěn na 

co nejvyšší hierarchické úrovni.                                                                                                     

Na úrovni hospodářského oddělení funkce controllera zaručuje koordinaci a sladění 

různých hospodářských úseků, protoţe z této úrovně jsou pak zájmy podniku prosazovány i 

v dílčích oblastech. Existují dvě moţnosti začlenění a to pozice štábní nebo pozice liniová. 

[19] str. 19 

Pozice štábní 

Jestliţe je controllerovi svěřena pozice štábní znamená to, ţe controlling má být umístěn 

na vysoké hierarchické úrovni. Štábní místa se vyznačují tím, ţe mají jen funkci poradní. 

Controllerovi chybí kompetence k řešení závaţných, krizových, strategických odchylek a 

tudíţ je v těchto situacích naprosto závislý na podpoře vrcholového vedení. Organizační 

schéma pak vypadá následovně:  
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Obrázek č. 1.1 Controlling jako štábní útvar 

  

  

 

 

                   
 

Zdroj: [15] str. 20  

Pozice liniová 

Úplné převzetí liniových úloh controllingem a posílení jeho liniového začlenění je 

odůvodnitelné především v krizových situacích. Controller opouští dosavadní pozici čistě 

poradního orgánu a stává se zodpovědným za přijatá rozhodnutí. Praxe však ukázala poměrně 

nízkou stabilitu tohoto uspořádání při běţném chodu firmy. Toto řešení bývá přijatelné 

zejména při zařazení controllingu do niţších úrovní řízení. Organizační schéma vypadá 

následovně: 

Obrázek č. 1.2 Controlling jako liniový útvar 

 

              

 

 

 

Zdroj: [15] str. 20 

 

Controlling 

 

Výroba 

 

Správa Marketing 

Vedení podniku 

Personalistika 

Výroba 

 

Personalistika Správa Marketing Controlling 

Vedení podniku 



9 

 

1.5   Cíle controllingu  

 Podle Eschenbacha stanovení jasných cílů controllingu jsou základním předpokladem k 

vybudování systému controllingu a odvození jeho funkcí.  

V rámci controllingu jsou rozlišovány dva druhy cílů: 

 přímé cíle (bezprostřední cíle), 

 nepřímé cíle (zprostředkované cíle). 

1.5.1   Bezprostřední cíle  

Bezprostřední cíle vymezují rozsah úloh controllingu a určují, zda zahrnují funkce 

podpory controllingu, obstarávání informací, koordinaci řízení nebo také spolurozhodování. 

Bezprostřední cíle přispívají k zajištění ţivotaschopnosti podniku. 

Zajištění ţivotaschopnosti podniku zahrnuje tyto cíle řízení: 

 zajištění schopnosti anticipace a adaptace, 

 zajištění schopnosti reakce, 

 zajištění schopnosti koordinace. 

Zajištění schopnosti anticipace a adaptace 

Zde má controlling zajistit, ţe budou vytvořeny předpoklady pro postupy 

k přizpůsobení se, coţ jsou obzvláště důleţité informace. Controlling se stará o poskytování 

informací o dosavadních změnách okolí a o moţných příštích změnách okolí, čímţ podporuje 

schopnost adaptace a anticipace podniku.  

Zajištění schopnosti reakce podniku    

Spočívá v zavedení informačního a hlavně kontrolního systému, který ukazuje 

vedoucím pracovníkům průběţně vztah mezi plánovaným a skutečným vývojem a umoţňuje 

cílově zaměřené úpravy vnitřních a vnějších poruch.  

Zajištění schopnosti koordinace  

Úlohou je zajistit koordinaci v systému řízení, tím ţe controlling vytvoří předpoklady 

pro sladění aktivit jednotlivých podsystémů řízení podniku. [15] str. 13, [1] str. 93-95 
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1.5.2   Zprostředkované cíle  

Jsou to ty cíle organizace, jejichţ dosaţení má controlling podpořit. Sám controlling se 

v tomto procesu účastní nepřímo, proto se tyto cíle označují jako nepřímé cíle. Upřesňují 

obsahově úlohy controllingu.  

Podnik jako samostatný organismus je abstrakce bez ohledu na svou právní konstrukci; 

můţe se na něj pohlíţet jako na prostředek, s jehoţ pomocí uskutečňují koaliční partneři, 

kapitál, zaměstnanci a okolí různé cíle. Hospodářská skutečnost ukazuje, ţe předpokladem 

pro stálost podniku je přibliţně rovnoměrné splnění cílů ve všech oblastech. Přitom jsou 

všechny tři cílové oblasti stejně kritické. V nejlepším případě se podnik nachází v labilní 

rovnováze. Controlling by měl podpořit management při přípravě strategie rovnováhy pro 

zajištění přiměřeného dosaţení cíle. Přitom je třeba pohlíţet na poţadavky a očekávání 

veškerých koaličních partnerů jako na zprostředkované cíle controllingu. [1] str. 95-96 

1.6   Funkce controllingu  

Controlling v podniku plní podle Ţůrkové celkem čtyři základní funkce: 

 Plánovací funkce 

Kaţdá fáze plánovacího cyklu hraje v plánovacím procesu důleţitou roli. Jejich délky 

jsou závislé na různých faktorech, jakými jsou např. velikost podniku nebo odvětví, ve 

kterém podnik působí. V počáteční fázi jsou stanoveny cíle, kde se podnik zabývá 

otázkou, čeho by chtěl podnik dosáhnout. Následně je vytvořen plán, kterým se stanoví, 

jak nejlépe a nejefektivněji dosáhnout stanovených cílů. Poslední fáze spočívá ve 

vyhodnocení dosaţených výsledků a jejich příčin. 

 Funkce zajišťovací a dokumentární 

       Tato funkce podporuje sběr a úschovu závaţných informací, aby bylo moţné 

       provádět analýzy výkonu. Tyto podklady pak jsou k dispozici managementu 

       jednotlivým útvarům podniku. 

 Funkce kontrolní a analytická 

       Náplní této funkce je kontrola a řízení nákladů, ale můţe zahrnovat i sledování 

       veškerých procesů v podniku, jejich analýzy a určování odchylek. 
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 Reporting 

      Jedná se o podávání informací formou tzv. reportů (zpráv) a to jak externím subjektům 

      (mateřské společnosti, pobočky, úřady), tak především vnitropodnikovým uţivatelům 

      jednotlivým útvarům, managementu a majitelům. Prezentace reportů formou grafů či 

      tabulek většinou přehledně dokáţe zobrazovat situaci podniku a informovat o zjištěné 

      situaci zodpovědné osoby. [20] str. 124        

1.7   Úlohy controllingu 

Podle Eschenbacha existují tři úrovně podnikového řízení s danými úlohami: 

 Normativní podnikové řízení věnuje se vytvoření obrazu toho, jak sám sebe podnik 

chápe a sestavení ţebříčku základních hodnot a určuje zásady chování podniku vůči 

pracovníkům, zákazníkům, dodavatelům, konkurenci, státu atd. 

 Strategické podnikové řízení zajišťuje jiţ existující potenciály a vytváří nové 

potenciály úspěchu.  

 Operativní podnikové řízení, jehoţ úlohou je, aby bylo co nejlépe vyuţito jiţ 

existujících potenciálů úspěchu, jejich realizace v likviditě a zisku.  

Při vypracování oblastí úloh controllingu je třeba rozlišovat mezi standardizovanými 

podnikovými postupy a mimořádnými záměry, úkoly jako jsou investice a projekty. Tyto obě 

oblasti se dotýkají všech tří úrovní řízení a vytvářejí normativní, strategické a operativní 

problémy. [1] str. 211 
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Tuto souvislost zobrazuje obrázek: 

Obrázek č. 1.3: Oblasti úloh controllingu v systému 

 

Zdroj: [1] str. 212 

Efektivní a účinný controlling investic, projektů a procesů vyţaduje stejnoměrné 

zohlednění normativních, strategických a operativních cílů a okolností. Zvláštní význam má 

v rámci koordinační funkce controllingu propojení jednotlivých rovin pyramidy plánování a 

řízení (transformace). Zavedením této úlohy transformace zavádí controlling systém 

regulačních obvodů v podniku. Proto musí controlling doplňovat vedení podniku ve všech 

oblastech systému řízení informační a koordinační činnosti. [1] str. 214 

 

Z toho vyplývají tyto oblasti úloh controllingu: 

 určení vize a její uskutečnění plánování a vývoj strategie, 
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 strategická dopředná a zpětná vazba, 

 plánování a řízení investic, 

 plánování a řízení projektů, 

 plánování a řízení procesů týkajících se rutinních činností, 

 operativní podnikové plánování a rozpočetnictví, 

 operativní dopředná a zpětná vazba (výpočet očekávaných hodnot). 

 Těchto sedm oblastí úloh controllingu tvoří výchozí rámec pro znázornění procesů 

controllingu, pouţívaných nástrojů a metod. Přes všechny oblasti podnikového systému řízení 

přejímá controlling i úlohu informace vedení. [1] str. 214   

Ze značného mnoţství moţností praktického utváření controllingových úloh uvádím pro 

ilustraci ještě jednu verzi přibliţující obecnou strukturu controllingových úloh:  

 plánování a rozpočtování, 

 nákladové účetnictví a kalkulace, 

 finanční účetnictví,  

 vytváření zpráv a informačních systémů, 

 běţné a speciální analýzy a kontrola, 

 organizace a správa. [2] str. 12  
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2   Oblasti controllingu 

2.1   Oblasti controllingu podle časového horizontu 

2.1.1   Operativní controlling  

Operativní controlling je zaměřen na operativní plány v rozmezí v 1-2 roky a orientuje 

se na operativní plánování, kontrolu, vyhodnocování ukazatelů finanční analýzy zaloţené na 

krátkodobých plánech výnosů a nákladů, příjmů a výdajů poloţek rozvahy. [4] str. 14 

Pomáhá včas řídit nápravná opatření, pokud se podnik odchyluje od určeného plánu. 

Operativní controlling je základem krátkodobého řízení zisku. [11] str. 20 

Operativní plánování  

Operativní plánování se vztahuje na jeden hospodářský rok. V jednotlivých plánech a 

rozpočtech se stanoví, jaké aktivity se mají podnikovým vedením v nadcházejícím obchodním 

roce uskutečnit.  

Na základě strategického plánování jsou určeny krátkodobé cíle a opatření v podniku 

tak, aby byla zajištěna dlouhodobá rentabilita a likvidita podniku. Rentabilita je ovlivněna 

náklady a výnosy (spotřebou materiálu, energie, práce a dosaţenými výkony). Likvidita se 

počítá z rozdílu mezi příjmy a výdaji.  

Výsledky plánovacích prací v oblasti operativního plánování by měly být ve svých 

jednotlivých částech detailně rozpracovány. Při operativním plánování se začíná s plány 

odbytu a obratu. Ostatní dílčí plány se pak musí vypracovat na základě těchto údajů o odbytu 

a obratu. Jednotlivé plány by se pak měly rozdělit na 12 měsíců, abychom dostali lepší pohled 

na hospodářskou činnost podniku. Potom lze lépe porovnávat skutečné hodnoty 

s plánovanými. Na základě zjištěných odchylek mohou být dříve rozpracovaná potřebná 

nápravná opatření. Tímto je zaručeno lepší operativní řízení podniku. [19] str. 28 

Operativní nástroje řízení, které: 

 činí přehlednou hospodářskou komplexnost podniku, 

 včas poskytují informace k moţným nápravným opatřením,  

 snaţí se o to, aby rovnováha mezi trţbami, náklady a ziskem na jedné straně 

    a finanční stabilitou na straně druhé, byla dosahována na základě strategického  
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    zajišťování budoucnosti,  

 zaručují, ţe podnik je řízen z celostního hlediska, 

 orientací na budoucnost pomáhají řešit úzká místa a problémy podnikání. [11] str. 20 

2.1.2   Strategický controlling 

Základem strategického controllingu je strategický plán a strategické cíle. Jeho 

podstatou je udrţení dlouhodobé stability firmy.  

 Přínos strategického controllingu není na první pohled okamţitě rozpoznatelný, 

nicméně má zásadní dopad na dlouhodobé fungování firem. Jeho podceněním nebo selháním 

dochází k dlouhodobým poruchám v hospodaření, které často končí celkovou změnou nebo 

zánikem firmy. Kaţdá firma má určitou setrvačnost, v rámci které stále dělá dojem solidně 

fungující organizace, nicméně následné selhání výkonnosti, následované nedostatkem 

hotovosti a v konečné fázi ztrátou důvěry, jsou typické znaky krize podniku, které 

předcházelo právě selhání strategických cílů a strategických vizí do budoucna. [4] str. 15  

Strategické plánování  

Strategický plán popisuje, kde se podnik nachází a kam podnik dlouhodobě směřuje. Ve 

strategických plánech stanoví podnikové vedení cíle, kterých chce dosáhnout v dlouhodobém 

horizontu. Po sestavení a schválení operativních plánů musí být strategické plány znovu 

přezkoumány a případně i upraveny. Úkol strategického plánování spočívá ve vyhledávání 

podnikových potenciálů (moţností a šancí) úspěchu, jejich budování a udrţování. Strategické 

plánování stanoví pro vedení podniku dlouhodobý základ jeho orientace. Strategickým 

plánováním mohou být mnohem dříve zjištěny a analyzovány problémy, které postihnou 

podnik, a mohou jim být odhaleny i potenciály jeho úspěchu. Vedení podniku je na základě 

těchto poznatků schopno rychleji provádět taková rozhodnutí, která povedou k zajištění 

trvalého úspěchu podniku. [19] str. 26 - 27 

Strategické nástroje:   

 scénáře, 

 plánování a vývoj zásobníku zakázek – portfolia, 

 rozbor strategických mezer a jejich rozbor, 

 rozbor silných a slabých stránek, jejich vývoj,  

 strategická bilance, 
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 systémy včasného varování, s uvedením závaţného vývoje a jeho sledování. [6] str. 23 

 

Znaky strategického a operativního controllingu 

Tabulka č. 2.1 Strategický a operativní controlling 

Typy 

Znaky 
Strategický controlling Operativní controlling 

Orientace 
Prostředí a podnikání: 

Adaptace 

Podnikání:Hospodárnost 

provozních procesů 

Stupeň Strategické plánování 
Taktické a operativní 

plánování a rozpočtování 

Dimenze Šance/Rizika/Přednosti/Slabiny 
Výdaje/Výnosy 

Náklady/Výkony 

Cílové veličiny 
Zajištění existence, potenciál 

úspěchu 

Hospodárnost, zisk, 

rentabilita 

Zdroj: [7] str. 188 

Rozdíly mezi strategickým a operativním controllingem  

1. Časový horizont: Strategický controlling na rozdíl od operativního pracuje bez 

omezení časového horizontu. Operativní controlling má omezení časového horizontu na 

současné plánovací období. 

2. Veličiny: V operativním controllingu se pracuje především s náklady a výnosy. 

Strategický pracuje zásadně se všemi veličinami, které mají význam pro budoucí vývoj 

podniku. 

3. Okolí: Operativní controlling pracuje prostřednictvím výpočtů „příspěvku na krytí 

fixních nákladů a tvorbu zisku“. Strategický controlling bere v úvahu všechny závaţné 

faktory okolí podniku, ovlivňující budoucí situaci podniku. 

4. Tlak termínů: Operativní controlling pracuje stále pod tlakem, kdeţto strategický 

controlling ne. 

5. Stanovení cíle: Na rozdíl od operativního controllingu, jde u strategického 

controllingu o výsledek strategického jednání. Stanovení strategického cíle podniku znamená 
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zajištění existence, coţ je moţné jen tehdy, kdyţ je podnik schopen řešit určité problémy neţ 

konkurence. [11] str. 64 - 65 

2.2   Oblasti controllingu podle podnikových činností 

2.2.1    Nákladový controlling  

Nákladový controlling  představuje systém zaměřený na sledování a hodnocení nákladů 

podniku, odhalování nedostatků v jejich kalkulovaní, rozpočtovaní, analýze a vyhodnocovaní. 

Nástroj, který umoţňuje sniţovat nákladové poloţky a hledat moţné varianty úspor nákladů 

na všech podnikových úrovních, ve všech podnikových procesech. 

Nákladový controlling je jednou z částí celkového modelu controllingu. V podnicích by 

se měl zavádět jako první a aţ po něm by měl následovat controlling finanční, investiční nebo 

zásobovací apod. Taktéţ se musí řešit i další doprovodné oblasti, jakými jsou hodnocení 

investic, marketing, management atd. [5] str. 3-4 

Cíle nákladového controllingu 

Při zavádění nákladového controllingu ve výrobním podniku je nutné si nejdříve 

stanovit cíle, kterých chceme dosáhnout. Opíráme se o analýzu dosavadních systému řízení. 

Nákladový controlling má za úkol převést výsledky analýz dosavadních systémů řízení do 

těchto cílů: 

 vytvořit nový systém plánování se záměrem splnění cílů v budoucnosti, 

 tento systém musí nabízet výstup pro finanční plánování, tak aby na základě tohoto 

výstupu a dalších plánovaných údajů bylo moţné sestavit plánovaný cash-flow a včas 

předpovídat přechodný přebytek nebo nedostatek volných finančních prostředků, 

 tento systém musí na odchylky včas upozornit, ale také je přehledně a srozumitelně 

prezentovat, poté příslušní pracovníci musí zahájit tzv. odchylkové řízení vedoucí 

k eliminaci těchto odchylek, 

 dále musí tento systém umoţňovat prezentaci vývoje jednotlivých jednotek (výrobky, 

zákazníci atd.) a upozornit včas na jednotky, u kterých bude nutné hledat řešení nebo 

opatření ke zvládnutí nepříznivého vývoje, 
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 při konkurenčních bojích, při expanzích na nové trhy nebo posilování pozic na jiţ 

zpracovaném trhu musí umět nabídnout přesný podklad pro strategické rozhodnutí 

s prezentováním přesného dopadu do ekonomiky podniku, 

 tento systém musí být rovněţ nápomocen pro kapacitní propočty, aby v případě 

zvýšených poţadavků mohly být včas dostupné informace pro správné rozhodnutí. 

[5] str. 32 

Úlohy nákladového controllingu 

 nákladový controlling provádí porovnání mezi plánovaným a skutečným stavem, 

 dochází ke srovnání plánovaných nákladů se skutečnými a vyvozené odchylky se dále 

analyzují a sestavují se návrhy opatření pro minimalizaci vzniklých rozdílů, 

 pro porovnání je nutné zachovat stejnou strukturu jak v plánu (rozpočtu), tak ve 

skutečnosti (účetnictví), 

 na základě navrţených opatření je moţné přibliţovat plánované náklady skutečným a 

tím zpřehledňovat plánovaný a skutečný stav. 

Nástroje nákladového controllingu 

Základními nástroji nákladového controllingu jsou: 

 nákladové a manaţerské účetnictví, 

 kalkulace nákladů a výnosů, 

 sestavování rozpočtů nákladů a výnosů. 

Při zavádění a vyuţívání nákladového controllingu musí hlavní úlohu sehrát vrcholový 

management společnosti, který je za jeho vedení odpovědný. Vrcholový management musí 

zároveň nákladový controlling vyuţít pro řízení podniku a splnit definované cíle. Dále musí 

úzce spolupracovat s controllerem, který mu zprostředkovává vývoj jednotlivých jednotek, je 

mu nápomocen při hledání řešení i přijímání rozhodnutí a prezentuje přijatá opatření a jejich 

dopad. [4] str. 33 

Nákladový controlling zahrnuje výrobní controlling. Některé části výrobního 

controllingu mohou být součástí nákladového controllingu (jednicové náklady – cena, měrná 

spotřeba – zmetkovitost).  Jádrem výrobního controllingu je plánování (optimalizace), 

sledování a vyhodnocování výrobních kapacit a s tím souvisejících prostojů. Nákladový a 
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výrobní controlling je hlavní náplní controllera v českých podnicích, ať jiţ se zahraniční 

účastí nebo bez ní. [13] str. 32 

Úlohy výrobního controllingu  

Účinný výrobní controlling zahrnuje: 

 průběţné sledování výkonu firmy a její produktivity, 

 sledování vytíţení kapacit a kapacitní rozbory, vyhodnocování průběhu výroby a 

sledování odchylek od plánu (kolik stojí stroje, jak často se dělá údrţba, jaké jsou 

prostoje a proč), 

 porovnání plánové, operativní a výsledné kalkulace přímých výrobních nákladů za 

účelem zjištění mnoţstevních odchylek, 

 porovnání plánovaných a skutečných reţijních výrobních nákladů, 

 vyhodnocování dodrţení realizačních termínů. (zkrácení zakázky tam, kde jsou hluchá 

místa). 

Přínosy výrobního controllingu: 

 Tlak na efektivitu jednicových nákladů 

- vyhodnocování odchylek ve spotřebě jednicových nákladů dle místa vzniku a 

dle zodpovědností,  

- motivace zainteresovaných skupin. 

 Relevantní informace pro strategické rozhodování ve výrobě  

- zvyšování efektivnosti výroby prostřednictvím optimalizace kapacit.  

 Optimalizace výrobních kapacit  

- plánování a vyhodnocování výrobních (strojních a pracovních) kapacit, 

- plánování a vyhodnocování vyuţití strojních a pracovních kapacit, 

- plánování a vyhodnocování jednotlivých druhů prostojů. 

 Tlak na minimalizaci výrobních ztrát   

- sledování zmetkovitosti v naturálních jednotkách a vyčíslení ztrát v Kč, 

zajištění odpovědnosti, 

- sledování rozdílů mezi plánovanou a skutečnou měrnou spotřebou jednicových 

vstupů (nákladů). [13]str. 32 
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2.2.2   Finanční controlling 

Finanční controlling je částí podnikového controllingu. Cílem finančního controllingu je 

zajišťování finanční rovnováhy podniku. [2] str. 15 

Finanční controlling slouţí k průběţnému vyhodnocování finančních plánů a finančních 

cílů. [4] str. 91 

Úkoly finančního controllingu 

 včasné objasnění finančních předností a nedostatků podniku, 

 včasné prognózy finančních omezení,  

 stanovení zásad financování,  

 preventivní opatření k zajištění platební schopnosti a finanční rovnováhy. [11] str. 113 

Nástroje finančního controllingu 

Funkčnost finančního controllingu je dána kvalitou pouţívaných finančních nástrojů.  

Mezi nástroje finančního controllingu patří:  

 finanční analýza, 

 vyuţívání finančního plánování, 

 řízení příjmů a výdajů, 

 řízení cash-flow, 

 řízení bilančních pohybů. [11] str. 114-115 

V základní rovině lze spatřovat funkce finančního controllingu ve třech základních 

sférách: 

 získávání finančních zdrojů, 

 správa finančních zdrojů, 

 uţití finančních zdrojů. 

Finanční zdroje získává podnik především od zákazníků a z kapitálového trhu. Část 

získávaných zdrojů je spravována v podobě rezerv finanční rovnováhy, zbývající část slouţí k 

„zásobování“ úseků podniku finančními zdroji na provoz a investice, splátky, daně a akcie. 

Funkce finančního controllingu probíhají jednotlivými fázemi procesu řízení: 

 fáze plánování – obsahuje analytické činnosti, tvorbu prognóz finančních toků a 

hledání opatření k vyrovnání schodků či přebytků likvidity, 
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 fáze realizace – zahrnuje aktivity pro realizaci plánu, 

 fáze kontroly – obsahuje porovnání plánu a skutečnosti, identifikaci a analýzu 

odchylek a návrhy opatření. [2] str. 15 

2.2.3   Investiční controlling  

Investiční controlling promítá do systému řízení investic controllingové přístupy, zavádí 

provádění controllingových činností jako je plánování a stanovování reálných cílů, hodnocení 

výsledků v porovnání s cíli, analyzování odchylek. 

Kaţdá investiční činnost probíhá ve třech fázích:  

 příprava investice,  

 realizace,  

 provoz.  

Důleţitou činností investičního controllingu je plánování investic (investičních 

projektů). Tato fáze v sobě zahrnuje tvorbu plánů v rámci výkazů Zisku a ztráty (výnosy a 

náklady), Rozvahy (pořízení majetku, jeho odepisování, vliv investice na zásoby, pohledávky 

a závazky, financování pořízení majetku – investice) a Cash Flow (příjmy a výdaje).  

Hlavním cílem plánování investic je výpočet jejich návratnosti pomocí metod hodnocení 

efektivnosti investičních projektů.  

Mezi základní a nejvíce pouţívaná hlediska pro rozdělení jednotlivých metod hodnocení 

investic patří faktor času. Na základě toho, zda metody berou v úvahu časovou hodnotu 

peněz, rozlišujeme: 

Statické metody – zcela opomíjejí faktor času a jeho vliv na hodnotu peněz. Díky tomu se 

                              vyznačují jednoduchostí a rychlostí výpočtu. Jsou pouţívány v takových 

                              případech, kdy má investice krátkou dobu ekonomické ţivotnosti.  

Dynamické metody – přihlíţejí k působení faktoru času a částečně i k faktoru rizika. Oba dva 

                                    faktory jsou zohledněny v diskontní sazbě, která se pouţívá pro 

                                    aktualizaci všech vstupních dat. Tyto metody by měly být pouţívány 

                                    pro hodnocení investic s delší dobou ekonomické ţivotnosti. 
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Jiným hlediskem pro třídění metod hodnocení investic mohou být finanční kritéria: 

 Nákladové kritérium – metody, u nichţ jako kritérium hodnocení vystupuje očekávaná 

                                       úspora nákladů. Vyuţívá se především tehdy, kdyţ nemůţeme 

                                       odhadnout budoucí výnosy z investice. Nejčastěji se pouţívá, kdy 

                                       cílem je investice, jako úspora celkových nákladů v podniku. (např. 

                                       úspory energie, tepla).  

Ziskové kritérium – metody, u nichţ je kritériem hodnocení očekávaný účetní zisk. Zde je 

                                 ekonomický efekt zisk sníţený o daň ze zisku. Jde o komplexnější a 

                                 dokonalejší pojetí ekonomického efektu neţ u nákladových metod, 

                                 protoţe zisk obsahuje i výši trţeb z výkonů jednotlivých variant 

                                 investičních projektů. 

Kritérium ve formě peněžních toků – kritériem hodnocení je očekávaný celkový peněţní tok 

                                                             z investičního projektu.  

Z důvodu těchto nedostatků se v současné teorii i praxi hodnocení investičních projektů 

jednoznačně upřednostňuje kritérium opírající se o celkový peněţní tok z investice. Metody, 

které jsou zaloţeny na tomto kritériu a respektují zároveň časovou hodnotu peněz (dynamické 

metody), jsou v dnešní době povaţovány za nejvhodnější pro hodnocení investic a také se v 

praxi dostávají do popředí v pouţívání. [13] str. 29 -31 

2.2.4   Marketingový controlling  

Marketingový controlling je částí celopodnikového systému controllingu. Jeho cílem je 

podporovat management pomocí koordinace, zabezpečení informací pro prodej, plánování a 

kontrolu. [3] str. 109 

Úkoly marketingového controllingu se odvozují z problémů marketingu a z poţadavků 

marketingu na zabezpečení důleţitých informací na přípravu příslušných plánovacích a 

kontrolních technik. K úkolům marketingového controllingu  náleţí také analýza výsledků a 

odpovídající příprava dat, aby zdroje obchodních úspěchů nebo ztrát byly co nejpřesněji a 

také včas vymezeny. [3] str. 110 - 111 

Marketingové nástroje controllingu jsou: 

 modely – zjednodušené obrazy vzájemných souvislostí problémů,   

 metody – obsahují základní pravidla pro postup při analýzách a řešení problémů, 
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 prostředky napomáhající k realizaci – slouţí k bezprostřednímu praktickému prosazení 

metody. [3] str. 111 

Controllingové aktivity v marketingových útvarech jsou poměrně náročné, často 

podceňované a v menších firmách prakticky nerealizovatelné. Přesto se jedná o zásadní 

chybu, neboť odhalení nerealistických nebo ohroţených marketingových cílů mívá dopad na 

dlouhodobé směřování firmy. Selhání marketingu má okamţitý dopad na obchodní plány, 

plánování výrobních kapacit, později dochází k selhání rozpočtu i důvěry v podnik. Selhání 

marketingových plánů není patrné okamţitě, ale aţ s určitým zpoţděním.  O to větší škody je 

moţné očekávat, neboť doba, po kterou se podnik dostával do krize, se přibliţně rovná času, 

v rámci kterého se bude z krize dostávat do původní kondice. [4] str. 46 

2.2.5   Obchodní controlling 

Controlling obchodu je bezprostředně spjatý s okolím podniku, bez jehoţ řádného 

výzkumu není moţné objektivně controlling provádět. Na rozdíl od marketingového je 

obchodní controlling více realizován v operativní rovině, neboť nenaplňování obchodních cílů 

vede bezprostředně k poruše finančních rozpočtů, coţ v důsledku znamená výpadek 

v příjmech a problémy s finanční rovnováhou podniku. Vykazování odchylek v obchodu je 

spjato s finančními ukazateli a controlling musí dokázat velmi přesvědčivě dopad do 

finančních výsledků, a to jak v operativním, tak ve strategickém controllingu. Přelomovým 

bodem mezi operativním a strategickým controllingem je z všeobecného hlediska roční 

rozpočet.  

Rozhodující trhy u exportních podniků a průběţné vyhodnocování stěţejních odběratelů 

jsou spjaty se strategickým plánováním a dlouhodobými ambicemi podniku. Controlling 

spočívá v tom, ţe by měl donutit obchodní útvar pracovat nejen s prognózou trhů a produktů, 

ale měl by rovněţ intenzivně komunikovat se zákazníky a vyhledávat potenciální odběratele. 

Dále jeho role spočívá v tom, ţe se trvale důleţití odběratelé monitorují, a to i po stránce 

výkonnosti, indikují se jejich případné problémy a včas se hledá alternativa.  

Controlling v obchodních útvarech je zejména zaměřen na operativní aktivity a má 

bezprostřední vliv na okamţitou výkonnost celého podniku. V některých fázích se velmi 

prolíná s finančním controllingem, a to z toho důvodu, ţe obchodní plán je přímou součástí 

finančních plánů. Neplnění obchodních cílů v podobě trţeb a obchodního rozpětí znamená 

zásadní poruchy ekonomiky celého podniku, dochází k nenaplňování hospodářských výsledků 
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a plánů cash-flow. Důsledný controlling obchodních aktivit je elementárním předpokladem 

pro úspěch firmy. Naopak jeho selhání spolehlivě vede ke krizovým scénářům. [4] str. 63-65 

Controlling obchodu má těsnou vazbu s nákupem a prodejem. 

Controlling obchodu je zaměřen na: 

 minimalizaci nákupních cen při maximalizaci kvality, 

 maximalizaci kvality, 

 optimalizaci nákladů spojených s drţbou zásob, 

 zrychlení obrátky zásob, 

 maximalizaci prodejní ceny, 

 minimalizaci odbytových nákladů (balení, doprava, označování, pojištění), 

 zajištění minimálních dob splatnosti, 

 reportingu.  

Důsledný controlling obchodních aktivit je elementárním předpokladem pro úspěch 

firmy. Naopak jeho selhání spolehlivě vede ke krizovým scénářům. 

2.2.6   Personální controlling  

Podstatou personálního controllingu je monitorovat a vyhodnocovat krátkodobé a 

dlouhodobé cíle a ambice podniku bezprostředně spojené nebo ovlivněné řízením lidských 

zdrojů. Největší konkurenční výhodou malých a středních podniků v nejbliţších letech 

nebudou produkty ani finanční nebo technologické zdroje, ale lidé. Velký posun v oblasti 

řízení kvality a relativně slušná dostupnost cizího kapitálu, stejně jako chuť investorů přidělit 

omezené zdroje do zajímavých středních firem, bude znamenat, ţe rozhodující konkurenční 

výhoda se začne přesouvat z oblasti kvality a ceny do osobní úrovně. Rozhodovat budou lidé, 

nikoliv peníze. Finanční kapitál se stane důsledkem, nikoliv příčinou úspěchů firem. Ty 

budou v rukou schopných nebo méně schopných jedinců nebo týmů. Úkolem managamentu 

bude tyto týmy budovat, úkolem controllingu bude vyhodnocovat jejich faktický přínos a 

výkonnost. 
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Strategický personální controlling v oblasti řízení lidských zdrojů by se měl zaměřit 

zejména na optimalizaci organizační struktury podniku a vytváření zpětné vazby při výběrů 

klíčových pracovníků, zejména do manaţerských pozic.  

Operativní personální controlling se zaměřuje na faktickou výkonnost celé firmy 

s ohledem na počty pracovníků a jejich a efektivitu a dále na vyhodnocování výkonnosti 

jednotlivých pracovníků, stanovování jejich osobních plánů, monitoring jejich plnění a 

navrhování opatření. [4] str. 191 - 195 

Náklady na lidskou práci tvoří v mnoha podnicích největší část z celkových nákladů. 

Zobrazení tvorby hodnot lidskou prací je důleţitým, ale zároveň velmi těţkým úkolem 

controllingu. Potíţe při ocenění tvorby hodnot s lidskými zdroji tvoří základ vývoje 

personálního controllingu. Další příčiny k vývoji controllingu pro personální práci, jsou tyto: 

 růst poţadavků na kvalifikaci zaměstnanců jako důsledek změny technologií, 

 koncentrace na klíčovou kvalifikaci zaměstnanců např. připravenost dále se vzdělávat. 

Personální controlling je funkce, která prochází napříč celým podnikem. Přispívá 

k plánování, kontrole, řízení a poskytování informací pro všechna personální opatření. Vedle 

různých fází controllingu personální práce mohou být rozlišovány i různé metody a nástroje, 

které zobrazuje obrázek: [7] str. 262 - 264   
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Obrázek č. 2.1 Součásti personálního controllingu 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [7] str. 262 
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3   Současné možnosti controllingu ve výrobních podnicích 

Současné moţnosti controllingu vychází především ze zajištění hospodárnosti a efektivnosti. 

V současné době nejvýznamnější oblastí zvyšování efektivnosti je zvyšování vyuţití 

výrobních kapacit. 

3.1   Hospodárnost 

Hospodárnost vyjadřuje takový průběh nákladů podniku, při kterém se dosahuje 

ţádoucích výstupů s co nejmenším vynaloţením zdrojů ekonomického růstu. Tradičně se 

prosazuje dvěma základními cestami:  

 ve formě úspornosti, té se dosahuje tak, ţe ţádoucí výkony podniku jsou zajištěny s co 

nejniţším vynaloţením ekonomických zdrojů. Úspornost se projevuje jako reálné 

sníţení absolutní výše nákladů na daný objem výkonů. Uplatnění úspornosti přichází 

v úvahu zejména u nákladů, jejichţ čerpání je bezprostředně spojeno s konkrétním 

druhem výkonu (aktivity) nebo dokonce s jeho jednotkou. 

 ve formě výtěžnosti, té se dosáhne v případě, kdy se řízení zaměřuje na maximalizaci 

objemu provedených výkonů při konstantním vynaloţení ekonomických zdrojů. Jde o 

maximalizaci účinku, která se však neprojevuje absolutním, nýbrţ poměrným 

sníţením nákladů vynaloţených na jednotku výkonu. Uplatnění výtěţnosti lze vyuţít 

hlavně u nákladů spojených s určitou kapacitou, kterou uvedené zdroje potenciálně 

„nabízejí“ a kterou lze lépe či hůře vyuţít. [12] str. 52 

Odlišení úspornosti a výtěţnosti má v praxi dosti podstatné vyuţití. Obě formy často 

plynule přecházejí jedna v druhou a prakticky se projevují spíše ve vzájemné kombinaci 

vedoucí ke stejnému výsledku, a to ke sniţování průměrných nákladů na jednotku nositele. 

[12] str. 52 

3.2   Efektivnost 

Vrcholovým kritériem rozumně vynaloţených nákladů je ekonomická efektivnost. Její 

úroveň vychází ze souměření vynaloţených nákladů a dosaţeným ekonomickým prospěchem, 

a tedy z kvantifikace zisku hodnoceného období. Úroveň zisku je však navíc vztaţena buď 
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k celkové úrovni ekonomických zdrojů (aktiv), které jsou v podniku vázány, nebo 

k vymezené části vlastního a cizího kapitálu, který se podílí na tvorbě, ale i čerpání zisku.  

Efektivnost je zjednodušeně schopnost podniku zhodnotit zdroje vloţené do podnikání. 

Její mnoţstevní vyjádření je zaloţeno na porovnání vynaloţených vstupů a dosaţených 

výstupů. Z hlediska vlastníků podniku je efektivnost nejčastěji hodnocena poměrem mezi 

ziskem a průměrnou výší vlastního kapitálu. [12] str. 56    

3.3   Výrobní kapacita 

Výrobní kapacita podniku je maximální mnoţství výrobků, které podnik můţe vyrobit 

za optimálních podmínek na svém výrobním zařízení za jednotku času (zpravidla rok). 

Optimální podmínky jsou nejpříznivější podmínky (dostatečný počet pracovníků, dostatek 

materiálu, stroje o běţné poruchovosti apod.) 

Obecně lze vyjádřit výrobní kapacitu jako výsledek výkonu a doby, po kterou je 

v činnosti.  

Výkon výrobního zařízení je maximální výrobnost za jednotku času, obvykle za 1 

hodinu, při normované jakosti surovin a přesném dodrţení technologického postupu a jakosti 

výrobků. Kapacitní normy výrobnosti je max. počet produktů, které můţe být na daném 

výrobním zařízení zhotoveno za časovou jednotku. [17] str. 249 

Časový fond výrobního zařízení: plánovaný počet dnů (hodin) jeho činnosti za rok. 

Rozlišujeme: 

a) kalendářní časový fond – Tk – je dán počtem dní v roce (v nepřestupném roce 365, 

v přestupném roce 366), v hodinách 365 * 24 = 8 760 hod., popř. 366 * 24 = 8 784 

hod. 

Využití: při výpočtu výrobní kapacity v nepřetrţitých výrobních procesech. 

b) nominální časový fond – Tn – zjistíme z kalendářního časového fondu odečtením 

nepracovních dnů (So, Ne, svátky).  Nominální časový fond v hodinách – počet dnů 

Tn násobený počtem směn v jednom pracovním dni a počtem pracovních hodin 

v jedné směně. 

Využití: k výpočtu výrobní kapacity, neplánuje-li se na výrobním zařízení oprava, 

jinak k výpočtu vyuţitelného (efektivního) časového fondu. 
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c) využitelný (efektivní) časový fond – Tp – stanovíme z nominálního časového fondu 

odečtením plánovaných prostojů. (Plánované prostoje = čas pro plánované opravy a 

přemístění zařízení, které se provádějí v pracovní době. [17] str. 249 

3.3.1   Výpočet výrobní kapacity 

Pro výpočet výrobní kapacity se pouţívají tři základní vzorce: 

 vyrábí-li výrobní jednotka jeden druh výrobku nebo výrobky na sebe převoditelné, 

vyjadřujeme výrobní kapacitu v naturálních jednotkách. Tímto způsobem je moţno 

stanovit výrobní kapacitu vysoké pece, automatické linky, cukrovaru atd., dle vzorce: 

                                                            Qp = Tp* Vp           

            Qp – výrobní kapacita vyjádřená v naturálních jednotkách 

            Tp – vyuţitelný časový fond v hodinách 

            Vp – výkon v naturálních jednotkách za 1 hodinu (kapacitní norma výkonnosti) 

 výrobní kapacitu je moţné vypočítat pomocí kapacitní normy pracnosti v hodinách (tk) 

a to takto:           

                                                k

P

t
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p
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 výrobní kapacita výrobních ploch se vypočítá: 

 

 

  

            M – celková výrobní plocha v m
2
 

            m – kapacitní norma plochy na výrobu 1 výrobku v m
2 

            dv – normovaná průběţná doba výroby (kapacitní norma pracnosti) 1 výrobku  

                   v hodinách [17] str. 250 - 251  

 

V dnešní době jiţ nelze uplatňovat zvyšovat efektivnost výroby niţšími cenami vstupů 

nebo vyššími cenami výstupů, ale poslední šancí je vyuţívání vlastních výrobních kapacit. 

O významu této skutečnosti v praxi svědčí zavedení termínu výrobní controlling, který se 

touto problematikou výhradně zabývá. 
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Výrobní controlling umoţňuje vybudovat controllingovou koncepci řízení výroby a 

aplikovat ji v praxi tak, aby byla společnost schopna v podmínkách dnešního trhu zákazníka 

nejen uspokojit, ale i si ho udrţet, a zároveň zvyšovat rentabilitu svého podnikání. 

Rozhodující pro výrobní controlling je provázání nefinančních a finančních ukazatelů.  

Pro účinnou obchodní a cenovou strategii musí podnik znát, jaké jsou jeho variabilní 

náklady kaţdého výrobků, a jaký je vývoj fixních – reţijních nákladů, jejichţ podíl na 

výrobku souvisí s vyuţitím kapacit. 

Čím vyšší je vyuţití kapacit (vyšší zakázky od odběratelů), tím niţší je podíl fixních 

nákladů v ceně výrobků. Znalost skutečného podílu těchto fixních nákladů v ceně výrobků při 

různém vyuţití kapacit dává podklady pro pruţné přizpůsobení cen výrobků s ohledem na 

konkrétní zákazníky, velikost zakázky apod. 

Příklad 

Hodnota fixních nákladů spojených drţbou výrobních kapacit vy výši 240 mil. Kč. 

V podniku, který tyto kapacity vyuţívá v rámci ranní směny PO – PÁ znamená negativní vliv 

na hospodářský výsledek proti pracovnímu reţimu ranní, odpolední, noční PO – PÁ. 

Tabulka č. 3.1 – Negativní vlivy nevyužívaných kapacit na hospodářský výsledek při 

různých úrovních absolutně fixních nákladů. 

Možná úroveň 

absolutně fixních 

nákladů 

Druhy pracovních režimů 

Ranní 

Po - Pá 

Ranní + 

Odpolední 

Po - Pá 

Ranní + 

Odpolední + 

Noční 

Po - Pá 

Ranní + 

Odpolední + 

Noční 

Po - Ne 

80 mil. -60 -40 -20 0 

120 mil. -90 -60 -30 0 

160 mil. -120 -80 -40 0 

200 mil. -150 -100 -50 0 

Z tabulky vyplývá, ţe kdyţ podnik bude vyuţívat směny ranní, odpolední a noční Po – 

Ne, bude to mít nejméně negativní vliv na hospodářský výsledek podniku. Naopak nejvíce 

negativní dopad na hospodářský výsledek podniku má vyuţití pouze ranní směny.  Kdyţ není 

moţno plně vyuţít kapacitu např. na ranní, odpolední, noční Po – Pá z důvodu neprodejnosti 

takto navýšených výkonů je nutné uvaţovat o sníţení nevyuţívaných výrobních kapacit.   



31 

 

Podniky, které zvládnou lépe vyuţívat vlastní výrobní kapacity, mají výhodnější dispozice 

k přeţití krize a větší šanci obstát v silné konkurenci.  

V dnešní době je velmi obtíţné přesvědčit management podniku o zavedení účinného 

nákladového controllingu, protoţe jeho zavedení je spojeno s vynaloţením určitých nákladů, 

coţ podniky odrazuje. Bez efektivního controllingu je však konkurenceschopnost podniku 

ohroţena.  
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Závěr 

Ţádný podnik nelze spravovat bez přispění základních manaţerských činností, kterými 

jsou plánování, řízení, kontrola a informovanost, coţ jsou činnosti, které jsou podstatou 

controllingu. Controlling přináší novou kvalitu do řízení podniků, systémově propojuje 

všechny funkce a nástroje systému řízení pro důsledné prosazování podnikových cílů. 

Management podniku si musí vybrat takový systém controllingu, který bude poskytovat 

maximum informací potřebných k efektivnímu řízení podniku.  

Obecným cílem této bakalářské práce bylo objasnění problematiky nákladového 

controllingu ve výrobním podniku.    

V dnešní době, kdy management podniku se snaţí vše moţně sniţovat náklady,  je velmi 

obtíţné přesvědčit tento management o zavedení účinného controllingu, protoţe jeho zavedení 

je spojeno s vynaloţením určitých nákladů, coţ podniky odrazuje. V podnicích, po zavedení 

controllingového systému, by mělo být dosaţeno větší přehlednosti a lepšího systému řízení 

podniku, zabezpečení efektivnějšího vynakládání zdrojů a taktéţ podávání kvalitnějších a 

přesnějších informací o vyuţívání vlastních kapacit v daném podniku.  

V bakalářské práci byly splněny všechny tři cíle ze zadání. 

Prvním cílem práce bylo definování současných cílů, funkcí a úloh. V prvním bodě je 

nejprve popsán vývoj controllingu, definován pojem controllingu, controllera, jeho úlohy a 

začlenění do organizace. Poté je pozornost věnována cílům, funkcím a úlohám. Cíle 

controllingu jsou děleny na bezprostřední a zprostředkované. Bezprostřední cíle zahrnují 

obstarávání informací, koordinaci řízení a také přispívají k ţivotaschopnosti podniku.  

Zprostředkované cíle se označují jako nepřímé a upřesňují obsahové úlohy controllingu. 

Controlling plní především funkce plánovací, zajišťovací a dokumentární, kontrolní a 

analytickou a v neposlední řadě reporting. Všechny tyto funkce mají svou úlohu a jsou pro 

controlling velmi důleţité. Úlohy controllingu jsou soustředěny do tří úrovní , a to normativní, 

strategické a operativní.      

Druhým cílem práce bylo definování jednotlivých oblastí controllingu. Tyto oblasti jsou 

rozděleny z hlediska časového horizontu a podnikových činností. V časovém horizontu je 

popsán operativní a strategický controlling a rozdíly mezi nimi. Operativní controlling je 

základem krátkodobého řízení zisku, naproti tomu podstatou strategického controllingu je 
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udrţení dlouhodobé stability firmy. V rámci podnikových činností je popsán nákladový, 

finanční, investiční, marketingový, obchodní a personální controlling. Z těchto controllingů je 

nejdůleţitější nákladový, který by se měl zavádět jako první a aţ následně ostatní. Nákladový 

controlling  představuje systém zaměřený na plánování, sledování a hodnocení nákladů, 

sestavování rozpočtů a výpočty kalkulací, coţ jsou všechno činnosti velmi důleţité pro řízení 

nákladů v podniku.  

Třetím cílem práce bylo posoudit moţnosti controllingu ve výrobních podnicích s plně 

nevyuţívanými výrobními kapacitami. Nákladový controlling je především zaměřen na 

hospodárnost a efektivnost podniku. Důleţitou oblastí pro zvyšování efektivnosti je zvyšování 

vyuţití výrobní kapacity. Jestliţe je stávající vyuţití výrobní kapacity nedostatečné, měla by 

se zváţit moţnost, zda by se dalo zvýšit její vyuţití zavedením více směn, jejich zajištění 

prodejnímu zákazníkovi, které by bylo moţno získat vlivem promítnutí sníţených nákladů do 

sníţení prodejních cen. V opačném případě je nutno hledat způsob, jak tyto nevyuţité výrobní 

kapacity sníţit.  
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