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1. Úvod 

Pro diplomovou práci byla zvolena problematika plánování jako nedílné součásti 

controllingu. Jelikož zabezpečení prosperity a zdárného rozvoje podniku v nesnadných podmínkách 

tržní ekonomiky není, v současné době, jednoduchou záležitostí, jeví se plánování jako 

nepostradatelná a prioritní funkce řízení podniku. Významným předpokladem dosažení této mety je 

promyšlená rozvojová strategie podniku a vytvoření a zrealizování strategického finančního plánu. 

Plán je zásadním nástrojem koordinace a komunikace, má ale také motivovat výkonnost, 

podporovat kreativitu a zabezpečovat přizpůsobování společnosti vůči okolí.  Podniky proto, v čele 

se svými řídícími pracovníky, neustále zpracovávají a aktualizují strategické a operativní plány. 

Úspěšné plánování se odráží od pečlivé analýzy uplynulého období a přechází v nástin možných 

hrozeb a příležitostí.  

 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení procesu plánování ve společnosti BorsodChem 

MCHZ, a.s., začlenění plánování do controllingu firmy, tvorba plánů, ale také posouzení 

controllingu společnosti jakožto nástroje řízení podniku. Následně pak na základě teoretických 

znalostí a vědomostí z praxe nastínit eventuální možné nové řešení, přinášející zkvalitnění 

stěžejního nástroje pro řízení firmy, a to plánování. 

 

Práce je rozčleněna do šesti částí, z nichž podstatná jsou teoretická východiska a praktická 

část. Teoretická východiska jsou základnou pro zpracování praktické části a v rámci této kapitoly 

budou objasněny především pojmy controlling a podnikové plánování. V praktické části dojde k 

bližšímu představení analyzované společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., bude provedena analýza 

podnikového plánu na základě poznatků z teoretické části. Na základě zjištěných výsledků této 

části bude hodnoceno naplnění plánu podniku a tyto výsledky budou podkladem pro stanovení 

návrhů a doporučení, které by v budoucnu mohly přispět k eliminaci odchylek a nedostatků při 

vypracovávání podnikového plánu. V závěru práce jsou shrnuty výsledky praktické části. 
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2. Teoretická východiska procesu plánování v kontextu aplikace controllingu 

 Úvodem budou prezentovány základní teoretické poznatky z oblasti controllingu a jeho 

nedílné součásti, podnikového plánování. 

  

2.1  Pojem controlling 

 Potřeba neustále rozvíjet nové metody řízení a tím zajistit dlouhodobou a hlavně úspěšnou 

existenci podniku je neustále pociťována v ekonomické praxi. V této souvislosti se stále více 

používá pojem controlling. 

 S pojmem controlling je spjato odlišné chápání tohoto pojmu. Ve slovesném tvaru má mimo 

jiné význam: 

 vést, řídit, regulovat, 

 vládnout, spravovat, 

 obsluhovat, ovládat, kontrolovat, 

ve jmenném tvaru význam kontrola, zkouška, dozor, přezkoušení, moc, rozkaz, násilí, omezení, 

vedení, zdrženlivost. 

 Controlling je chápán  především jako kontrola, ve skutečnosti je ale nutné controlling 

vnímat ve smyslu řízení a kontrola je jeho složkou. Jedna z výstižných definic autorů Manna a 

Mayera zní takto: 

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

a včas rozsvěcuje červenou, když se objeví nebezpečí, vyžadující v řízení příslušná opatření“.
1
 

 

2.2  Filozofie controllingu 

 Filozofii controllingu je možno vystihnout s podporou tří základních principů: 

 orientace na cíle – předpokládá se, že controlling se přímo podílí na stanovení podnikových 

cílů a jejich kontrole a zároveň pomáhá vypracovat vhodnou metodiku plánování, 

 orientace na úzké profily – smyslem controllingu je vybudovat vhodný informační systém, 

který poskytuje dostatečné množství kvalitních dat a který pomůže odkrýt a následně 

odstranit tzv. úzká místa, která jsou překážkou pro splnění podnikových cílů, 

 orientace na budoucnost – minulost je pro řízení zajímavá pouze v míře, jak ovlivňuje 

budoucnost a dokáže pomoci předcházet problémům.
2
 

                                                
1
  MAYER, Elmar a Rudolf MANN. Controlling-metoda úspěšného podnikání. Praha: Průmysl a obchod, 1992.  358 s.  ISBN 80-85603-20-9. 

2  SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2011. Str. 415. ISBN 978-80-247-3494-1. 
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Jak vyplývá z výše uvedených základních principů, lze vnímat controlling jako systém řízení 

s vlastní filozofií a fungující na vlastních zákonitostech.  

 

2.3  Základní controllingové aktivity  

 Úspěšnost kterékoliv podnikové činnosti je předurčena vypracováním kvalitního plánu. 

V této oblasti je úlohou controllingu zajistit zejména servis či poradenství podnikovému 

managementu. Jedná se např. o výběr vhodných metod pro prognózování a plánování, zajištění 

věcné a časové provázanosti podnikových plánů, zajištění takové struktury plánů, aby byla možná 

jejich kontrolovatelnost, doporučení odpovídajících nástrojů vedoucích k uskutečnění vymezených 

cílů nebo v zajištění důsledné zpětné vazby. Pracovníci controllingu se také mohou přímo 

spolupodílet na tvorbě plánů. 

  

2.4  Organizační začlenění controllingu 

 Postavení controllingového oddělení v podniku je dáno jak interními, tak externími faktory, 

z nichž lze uvést např. tyto: 

 nárůst množství, novosti a komplexnosti řešených problémů, 

 velikosti podniku, 

 existující zásady řízení příslušného podniku, 

 progresivita používané technologie, 

 existující trh práce, zboží, peněz a kapitálu, 

 politické, legislativní a sociální okolí, 

 hospodářská struktura země.
3
 

Pozvolný rozvoj controllingových funkcí a nárůst controllingových úkolů v podniku se 

odráží i ve změnách organizační struktury podniku. Obecně platí, že efektivita práce controllera 

roste s výší hierarchické úrovně. Proto je řadou autorů doporučováno funkci vedoucího controllera 

zařadit na nejvyšší hierarchickou úroveň, např. člena představenstva. Tato pozice s sebou ale 

přináší i problémy. Controller, který se podílí na spolurozhodování, musí zároveň prověřovat a 

hodnotit vlastní rozhodnutí. Navíc controller na nejvyšší řídící úrovni není schopen zaručit 

odbornost ve všech oborech. Proto se doporučuje vedoucího controllera umístit na druhou řídící 

úroveň, například jako podřízeného finančního manažera podniku, což pak znamená pevné 

propojení controllingu s příslušnými útvary. Controller musí mít přístup k managementu podniku a 

                                                
3 SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2011. Str. 419. ISBN 978-80-247-3494-1. 
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možnost pravidelného kontaktu s ním, musí mít kompetence k vykonávání veškerých svých úkolů a 

to objektivně a nezávisle.  

 Pro konkrétní volbu pozice controllingového oddělení připadají v úvahu tyto možnosti: 

 Controlling jako štábní oddělení. 

Je-li controlling zařazen na pozici štábu, je mu připisována pouze funkce servisní. 

Controller bývá začleněn do osobního štábu vrcholového vedení, nejčastěji představenstva. 

Provádí svou činnost bez liniových vazeb ve formě všeobecného štábu, poskytující služby 

ostatním manažerům. Velice obtížně bývá, v tomto případě, naplněna funkce inovační a 

koordinační. 

 Controlling jako liniové oddělení.  

Controller přechází z dosavadní pozice čistě poradního orgánu a stává se zodpovědným za 

přijatá opatření. Toto úplné převzetí liniových úloh controllingem a posílení liniového 

začlenění je odůvodnitelné zejména v krizových situacích, při běžném chodu firmy má toto 

uspořádání nízkou stabilitu. 

 Controlling jako průřezová funkce.   

Controlling je průřezová funkce která prolíná celým podnikem. Vzniká tzv. promotérský 

model, kde liniový vedoucí a controller tvoří dvojici promotérů realizující řízení jak po linii 

výkonové, tak odborné. Controller má určité přikazovací pravomoci, ale rozhodování pro 

předem vyčleněné situace probíhá společně s liniovou instancí.  

 Externí controlling.   

V malých a středních podnicích nebývá často ekonomicky výhodné zřizovat controllingové 

oddělení. Tato situace je řešena využíváním, ať už dočasně či trvale, služeb 

externích podnikových poradců. Předností těchto služeb je nízká míra konfliktů s vedením 

podniku a rychlejší zavedení controllingového systému. Příkladem externího controllingu 

může být externí audit, daňové poradenství, účetnictví. 

 

2.5  Controlling jako nástroj řízení podniku 

 Výraz „controlling“ je v praxi zpravidla překládán jako „kontrola“. Tento výraz nevystihuje 

skutečnou podstatu controllingu, neboť controlling je to nástroj řízení, který překračuje funkční 

rámec dosavadního řízení a má sloužit jako podpora vedení podniku a řídících pracovníků při jejich 

rozhodování. 

 Obecná definice samotného pojmu controlling se odvíjí ve třech primárních rovinách: 
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 controlling jako podnikatelská filozofie, 

 controlling jako systém pravidel pro řízení podniku, 

 controlling jako projekt řízení podniku.
4
 

 

Controlling jako podnikatelskou filozofii je nutno pojímat zejména v teoretické rovině, neboť 

jde o převrat myšlení v oblasti řízení podniku, které se skládá z elementárních integrovaných částí – 

plánování, výroba, finance a marketing. Všechny tyto činnosti jsou vzájemně integrovány do 

systému organizace podniku, který teprve v souhrnu těchto částí působí jako podnikatelský subjekt. 

Jako systém pravidel vnímáme controlling, který přispívá k dosažení podnikových cílů a 

zároveň zabraňuje překvapení a upozorňuje na případné nebezpečí vyžadující v řízení náležité 

opatření. 

Souborem vytvořených vazeb a prvků je rozuměn controlling jako projekt řízení podniku, 

který naplňuje principy controllingového systému, tzn., že se v podniku vyskytují prostředky, které 

se snaží o udržení žádaného stavu. 

 

2.6  Podnik jako systém 

Podle Eschenbacha
5
  „Podnikový systém může být charakterizován těmito vlastnostmi: 

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

součinnost jednotlivých prvků je účelově zaměřená (ve smyslu vytváření výkonů 

v podniku). 

 Mezi prvky existují vazby ve formě komunikačních a výrobních struktur. Podnik ale není 

pouze výsledkem vědomých procesů tvorby, ale vytvářel se též samovolně a neformálně. 

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

transakcí a je ovlivňován kontextovými faktory. Otevřenost vytváří závislost na okolí, a tím 

omezuje autonomii jednání systému. 

 Podnik je dynamický a pravděpodobnostní (na pravděpodobnosti založený) systém, který 

musí být flexibilní na základě probíhajících vnějších a vnitřních podnikových změn stavu. 

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

situaci přizpůsobují měnícímu se okolí a musí být nově definovány.  

                                                
4 LAZAR, Jaromír a Petr HERMANN. Nákladový controlling.1. vyd. Ostrava:Repronis, 1999. 102 s. ISBN 80-86122-34-4. 
5 ESCHENBACH, Rolf. a kol. Controlling. Praha: ASPI, 2004. Str. 28-29. ISBN 80-7357-035-1. 
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 Jako hospodářsky soběstačný systém musí být podnik k udržení své existence a ke splnění 

svých funkcí výnosný, ale musí hospodařit minimálně tak, aby pokryl náklady. 

 Multifunkční systém splňuje jako pluralistická jednotka tvorby hodnot funkce pro různé 

nárokující skupiny (stakeholder): investory, pracovníky a partnery z okolí. 

 Všechny procesy změny, jako reakce na vnější a vnitřní vlivy, jsou pro živý sociální systém 

současně procesy učení se.“ 

 

Z uvedených systémových vlastností lze odvodit nepostradatelnost controllingu a 

požadavky, které jsou na něj uvnitř podniku kladeny. 

Celkový podnikový systém je možné rozčlenit na systém výkonný a systém řídící. Výkonný 

systém se v procesu výroby zabývá užitím produkce, za níž lze pokládat výrobky nebo služby či 

použití pracovních sil.  Pojímá veškeré prvotní podsystémy podniku, jako jsou výroba, prodej 

výrobků a služeb, nákup, výzkum, vývoj atd. a dá se rozdělit na systém zboží, vztahující se k 

výkonům a na personální systém. Systém zboží zahrnuje jak hmotné, tak nehmotné reálné zboží, 

včetně podnikem poskytovaných služeb a nominální zboží orientované na vstup a výstup, pracovní 

výkony a v neposlední řadě finanční prostředky. Personální systém je tvořen bází pracovníků 

potřebných k provedení výkonů pro dosažení požadovaného výsledku v oblasti produkce. 

Druhým systémem, patřící do podnikového systému, je systém řídící. K němu přísluší 

sekundární podsystémy, které překrývají primární podsystémy a vnímají přímou funkci tvorby a 

řízení. Tyto sekundární podsystémy je možné v praxi rozlišit, jak uvádí Eschenbach:
6
 

 hodnotový systém; 

 plánovací a kontrolní systém; 

 informační systém; 

 organizační systém; 

 systém personálního řízení. 

 

 

 

 

                                                
6
 ESCHENBACH, Rolf. a kol. Controlling. Praha: ASPI, 2004. Str. 29. ISBN 80-7357-035-1. 
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Obr. 2.6  Cíle controllingu v systému řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MIKOVCOVÁ, Hana. Controlling v praxi.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. Str.15. ISBN 978-80-7380-049-9. 

 

Pro vymezení rámce působení controllingu je nezbytná vzájemná koordinace se systémem 

řízení, kterou je možné založit na základním tvrzení systémově teoretického přístupu nauky o 

managementu, dle Eschenbach
7
: “Vidíme-li controlling jako nástroj systematického utváření a řízení 

podniku, má náhled do systému, který má řídit a vytvářet, fundamentální význam. Kvalita 

systémového modelu určuje kvalitu řídících opatření. Promyšlení funkcí a struktur podniku v jeho 

okolí vede ke kvalitativnímu zhodnocení tvorby a řízení.“ 

 

2.7  Plánování 

 Plánování se jeví jako jedna z nejdůležitějších dílčích funkcí podnikového řízení.
 

Je 

myšlenkovou přípravou účelových rozhodnutí.
8 

Je ale také neoddělitelnou a nezbytnou součástí 

                                                
7
 ESCHENBACH, Rolf. a kol. Controlling. Praha: ASPI, 2004. Str. 29. ISBN 80-7357-035-1. 

8 WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2. 
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každého řízení. Je to komplexní rozhodovací proces, spočívající v navrhování, hodnocení a volbě 

cílů i odpovídajících projektů k jejich dosažení. Plánování je patrně nejpodstatnější dílčí funkcí 

podnikového řízení. Je spojovacím článkem mezi stanovením cílů a zamýšleným jednáním, přičemž 

je úzce propojena tvorba cílů, plánování a rozhodování. Významnými znaky plánování jsou 

především předmět plánování, subjekt plánování, podklady pro plánování a plánovací období. 

V návaznosti na správnou strategii podniku musí být hlavním cílem podnikového vedení simultánní 

plánování výsledů a likvidity podniku.  

 Toto plánování musí být postaveno na plánu zásobování, plánu odbytu, plánu výroby, 

výzkumu a vývoje, investičním plánu, ale zejména na finančním plánu. Všechny veličiny 

jednotlivých plánů se vzájemně ovlivňují a působí na ně množství nejistých a nepředvídatelných 

faktorů. 

 Plánování v podniku je možno chápat jako proces rozvoje podnikových cílů a funkčních 

oblastí jako je například marketing, výroba, odbyt. Proces podnikového plánování je založen na 

posloupném uspořádání jednotlivých kroků, navazujících na sebe v předem stanoveném pořadí: 

 

formulace cílů – analýza okolí podniku – výběr činností pro zajištění cílů – kontrola  

plnění plánu. 

 

Při podnikovém plánování je kladen důraz na zkoordinování toků plateb tak, aby byla 

udržena finanční rovnováha podniku.
9
 

Pro tržní ekonomiky je běžnou skutečností, že podniky plánují. Řídící pracovníci 

vypracovávají a aktualizují strategické a operativní plány. Pro velké společnosti, členěné na divize a 

dceřiné společnosti, je plánování obzvláště důležité, jelikož je plán nástrojem komunikace a 

koordinace a zároveň má také motivovat výkonnost, podporovat kreativitu a zajišťovat 

přizpůsobování vůči okolí. 

Plánování snižuje rizika, vyskytly se ovšem i případy, kdy se vyplatila slepá odvaha riskovat. 

Úspěšné plánování ovšem spočívá v pečlivé analýze historických skutečností a v následném 

uvážlivém hodnocení těchto faktů. Následně jsou tyto fakta využívána v náčrtu budoucích hrozeb a 

příležitostí. Na základě předpovědi vnějších vlivů a předpokládané úspěšnosti jednotlivých variant 

vlastní strategie se plánuje vlastní činnost podniku. 

 

                                                
9
 GRUBLOVÁ, Eva. a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis. 2007. 438 s. ISBN 80-86122-75-1. 
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Obr. 2.7  Typy plánovacích procesů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ESCHENBACH, Rolf. a kol. Controlling. Praha: ASPI, 2004. Str.147. ISBN 80-7357-035-1. 

 

Při plánování je usilováno o optimalizaci výsledků podniku dle cílů. V případě neúčinného 

plánování vzniká nebezpečí suboptimalizace.  Situace, kdy jednotlivé řídící subsystémy sledují 

pouze vlastní cíle, může způsobit škodu z hlediska zájmů podniku. K této situaci může dojít i 

přesto, že jednotlivé subsystémy mohou dosahovat dílčí efektivnost. Příčinou je obvykle rivalita 

úseků a oddělení, chabá komunikace, nedostatečná koordinace, špatný informační systém, slabé 

ústřední řízení a kontrola.
10

 

 

2.7.1 Zásady dobrého plánování:  

 Plán zahrnuje všechny útvary podniku, 

 části plánu jsou věcně a časově sladěny, 

 plán sestavují řídící pracovníci, kteří budou odpovědni za jeho uskutečnění,  

 plánování je celoroční aktivita, spojená s trvalou kontrolou,  

 plán je pružný a upravuje se podle měnících se vnějších podmínek a vnitřních předpokladů 

tak, aby byl stále reálný,  

 plánování je systematické, tzn. že se přidržuje určité metodiky a sestavuje se v písemné 

formě.
11

 

 

 

 

                                                
10

 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 2. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2004. 180 s. 

     ISBN 80-245-0684-X. 
11

 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 2. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2004. 182 s.  

     ISBN 80-245-0684-X. 
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2.7.2  Typy plánů 

 Podnikové plánování je komplexním pracovním procesem, zahrnujícím veškeré činnosti od 

založení podniku až po jeho prodej, popř. likvidaci. Plánování v takovém rozsahu není 

realizovatelné, proto se pro vyřešení komplexnosti používá dílčí plánování. Podnikové rozhodovací 

pole je diferencováno na dílčí plány, a to podle věcného a časového rozdělení: 

 Časové hledisko 

o Dlouhodobé (koncepční) plány. 

Tyto plány mají rozhodující význam pro úspěch podnikání a jsou zpracovávány pro 

časový horizont přibližně 5 let. Vychází z dlouhodobých výhledů, výsledků 

prognostické činnosti a proto jsou tyto plány nejobtížněji zpracovatelné. Dlouhodobé 

plány jsou spjaty se značnou mírou rizika právě z důvodu neznalosti vývoje 

budoucnosti.  

o Střednědobé plány. 

Střednědobé plány jsou vypracovávány pro období 2 – 3 let. 

o Krátkodobé plány. 

Krátkodobé plány jsou sestavovány dle potřeb jednotlivých společností pro období 

kratší než 2 roky. Jsou to především plány roční, čtvrtletní, měsíční, dekádní, týdenní, 

denní, hodinové.
12

 

 

   Mezi velikostí podniku a soustavou plánů je, z časového hlediska, úzká vazba.  Plánování 

„ze dne na den“ je běžné u malých podniků a roční plán je pokládán za dlouhodobý. Naopak velké 

mezinárodní podniky vytváření plány pro období10-ti let a za střednědobý plán je považován plán 

pětiletý.
13

 

 

 Věcné (obsahové) hledisko 

o Operativní plány. 

Operativní plány určují konkrétní postupy a prostředky provedení až na nejnižší články 

a jsou uplatňovány pro velmi krátké časové úseky. 

                                                
12 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis. 2007. 438 s. ISBN 80-86122-75-1.  
13 VYSUŠIL, Jiří. Plánování není přežitek. Praha: PROFESS, 1999. 91 s .ISBN 80-85235-18-8. 
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o Taktické plány. 

Prezentují přechod strategie do reality. Jsou zpracovány a uskutečňovány na střední 

úrovni řízení a základem taktického plánování je roční plán. Koncepční (dlouhodobé) 

plány, vycházejí ze strategie podniku.
14

 

 

Obr. 2.7.2   Časová provázanost plánů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MIKOVCOVÁ, Hana. Controlling v praxi.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. Str.112. ISBN 978-80-7380-049-9. 

 

 Speciální typy plánů  

o Akční plány. 

Plány sloužící k bezprostřední potřebě splnění nějakého úkolu. 

o Příležitostní plány. 

Příležitostní plány se zpracovávají tehdy, pokud vznikne příležitost či situace, s kterou 

se v plánu nepočítalo. 

o Reakční plány. 

Tyto plány jsou odezvou na vzniklé obtíže a slouží k odstranění překážek.
15

  

 

2.8  Podnikové plánování 

Systém plánování je soubor plánů, které v podniku vznikají nebo mají být vytvořeny. Je to 

proces zpracování informací, jejichž kvalita je závislá na tom, jak jsou informace, které jsou 

k dispozici, dobré a kompletní. Výsledkem plánování jsou vlastní plány obsahující opět nové 

informace. 

                                                
14

 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis. 2007. 438 s. ISBN 80-86122-75-1.  
15

 GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis. 2007. 438 s. ISBN 80-86122-75-1. 
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Za základní kritéria plánů kvality plánů lze označit: 

 Stupeň proveditelnosti. 

 Úplnost. 

 Soudržnost. 

 Soulad s jinými relevantními plány. 

 Operacionalita (tzn. konkrétně měřitelná proveditelnost v činnostech). 

Objekty plánování jsou: 

 Normy (tj. hodnoty a vzor). 

 Cíle nebo cílové systémy na různých úrovních. 

 Struktury a průběhy (procesy) a jejich rozhraní. 

 Opatření (tj. strategie a činnosti). 

 Zdroje: zamýšlené zavedení norem, cílů, struktur, průběhů a opatření vyžaduje nemateriální, 

materiální, personální, informační a časové zdroje. 

Nejdůležitější plány podniku jsou: 

 Normativní plán. 

 Strategický plán. 

 Operativní plány a rozpočet.
16

 

Smyslem podnikového plánování je dosažení stanovených podnikových cílů. Podnikové 

plánování má za úkol sestavení uzavřeného systému dílčích plánů, ve kterých jsou písemně 

formulovány vypracované cíle, opatření a činnosti potřebné k jejich uskutečnění. Uskutečňuje se na 

základě možností podniku s přihlédnutím k budoucím změnám těchto možností. Podnikové 

plánování se vyznačuje těmito atributy: 

 Orientace na cíle. 

Plánovací činnost se orientuje na závazný systém cílů z důvodu aktivního utváření řízení 

podniku. 

 Tvůrčí charakter plánů. 

Racionální způsob jednání při plánovacích pracích, zvláště pak věcný a časový soulad při 

provádění plánovacích úkolů. 

 Orientace na budoucnost. 

Rozpoznání a rozhodování o potřebných opatřeních vedoucích k využití budoucích 

příležitostí či vyvarování se potenciálních nebezpečí. 

                                                
16

 ESCHENBACH, Rolf. a Hellmut SILLER. Profesionální controlling. Praha: Wolters KluwerI, 2012. 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0. 
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 Procesní orientace. 

Vzájemné závislosti jednotlivých dílčích plánů, vyžadující trvalou zpětnou vazbu.
17

 

 

Obr. 2.8  Od strategického východiska k operativnímu plánování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ESCHENBACH, Rolf. a kol. Controlling. Praha: ASPI, 2004. Str.495. ISBN 80-7357-035-1. 

 

Podnikové plánování by nemělo vést ke zkostnatělosti a nepružnosti, ale mělo by být 

vytvořeno tak, aby při jakýchkoliv změnách cíle, podmínek či nástrojů podnikového řízení bylo 

schopno navrhnout různé varianty, využitelné při řízení podniku. Podnikové plánování umožňuje, 

na základě písemně stanovených plánů, provádění kontroly a na ni navazující řízení podnikového 

dění, ale také systematickým a anticipativním řešením problémů redukovat rizika chybných 

rozhodnutí a tím navyšovat pravděpodobnost úspěchu dosažení cíle. 

 

2.8.1  Strategické podnikové plánování 

 Strategické plánování se v průběhu času vyvinulo z tradičního dlouhodobého plánování. Lze 

od něj očekávat  kvantitativní a kontinuálně narůstající úspěch v čase, je však poplatné aktuálním 

okolním podmínkám nestability a dočasným změnám na hranicích.
18

 

                                                
17 VOLLMUTH, J. Hilmar. Controlling - nový nástroj řízení. 2. vyd. Praha: PROFESS. 1999. 136 s. ISBN 80-85235-54-4. 
18

 ESCHENBACH, Rolf. a Hellmut SILLER. Profesionální controlling. Praha: Wolters KluwerI, 2012. 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0.. 
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Strategické plánování je tedy plánování dlouhodobé, zpravidla minimálně 4-leté. Jde o 

plánování hrubé, to znamená, že bude v určitých časových odstupech zpřesňováno.  Ve 

strategických plánech vedení společnosti stanoví cíle, kterých by mělo být dosaženo 

v dlouhodobém horizontu. 

 Úkolem strategického plánování je vyhledávání potenciálů podnikových úspěchů a následně 

jejich budování a udržování. Strategické plánování tedy určuje pro podnikové vedení dlouhodobý 

základ jeho zaměření. Na základě strategického plánování podniku mohou být rozpoznány a 

analyzovány problémy postihující podnik, ale také objeveny potenciály jeho úspěchu. Na základě 

těchto informací pak je vedení podniku schopno reagovat a provádět opatření vedoucí 

k zabezpečení trvalého úspěchu společnosti. 

 Strategické cíle, které by si měl podnik při svém strategickém plánování stanovit, by měly 

být např. vývoj nových výrobků, zvýšení tržních podílů, otevření nových trhů, výstavba nových 

kapacit, vytvoření nových odbytových cest. 

 

2.8.1.1  Nástroje strategického plánování  

 Při strategickém plánování by měly být aplikovány tyto nástroje:  

 Analýza odvětví 

 Analýza portfolia 

 SWOT analýza 

 Analýza životního cyklu  

 Analýza silných a slabých stránek  

 Analýza globálního okolí a zájmových skupin 

 Strategická bilance 

 Analýza potenciálů
19

 

 

 Pro rámcový záměr podniku na střední nebo dlouhé období slouží strategický plán. Tento 

plán umožňuje spolupracovníkům podniku lépe pochopit, o co podniku, v kterém pracují, jde. Tím 

se posiluje jejich motivace většího zapojení se do naplňování cílů podniku. 

 Strategický plán má formalizovanou strukturu: 

 Úvod prezentuje propojení s předchozími plány a výsledky. Je zde hodnoceno, co se zdařilo 

a co nevyšlo, zdůvodňují se příčiny nezdarů a definují se silné a slabé stránky podniku. 

                                                
19

  MIKOVCOVÁ, Hana. Controlling v praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 183s..  ISBN 978-80-7380-049-9. 
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 Prognóza vnějších faktorů anticipuje pro plánované období ekonomický, politický, sociální 

a technický vývoj a perspektivy konkurenčního prostředí. 

 Cíle se vymezují, po kvalitativní a kvantitativní stránce, co nejurčitěji. 

 Strategie a politiky naznačují cestu ke splnění stanovených cílů a časový rozvrh jednotlivých 

kroků umožňuje kontrolu zajištění cíle stanovované ke konci období. 

 Plány divizí a závodů udávají věcné cíle specifické danému druhu výroby a výrobků a ústí 

do personálního a finančního zajištění. Tyto plány divizí a závodů jsou východiskem pro 

taktické plánování a rozpočtování. 

 Personální plán je zaměřen na počet a strukturu pracovníků, program rekvalifikace, 

výchovu řídícího štábu, nábor nových pracovníků a řešení nadbytečných pracovních míst. 

 Finanční plán je integrující složkou strategického plánu podniku, provazuje vstupy, 

přeměny a výstupy v peněžním vyjádření.
20

 

 

2.8.2  Operativní podnikové plánování 

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

a rozpočtech se stanoví aktivity, jenž se mají v nadcházejícím obchodním období uskutečnit.  

V krátkodobém, operativním plánování se cíle přizpůsobují disponibilním prostředkům. 

Dlouhodobá strategie se přetváří na taktiku, odpovídající aktuálním příležitostem a hrozbám.  

Operativní plánování a jeho stěžejní součást, operativní početnictví, poskytuje informace nutné 

k řízení podniku orientovaného na úspěch, či výsledek.  

Operativní plánování musí plnit tři prvotní úkoly: 

 Zajištění stavu likvidních prostředků. 

Předpokladem existence podniku je udržení si platební schopnosti. S ohledem na tento 

předpoklad jsou všechna strategická i operativní rozhodnutí zvážena z důvodu účinku na 

likviditu. 

 Vytváření rezerv pro budoucnost a uspokojení kapitálových zájmů. 

Hlavní řídící veličinou operativního managementu je podnikový zisk, se kterým souvisí 

prostor pro jednání a svoboda rozhodování managementu. Podnik neprodukující po delší 

dobu zisk nemá prostředky na vývoj výrobků, inovace, strategické projekty, což se projeví 

na jeho životaschopnosti. 

                                                
20 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 2. vyd. Praha: Vysoká škola  ekonomická v Praze,  

     2004. 180 s. ISBN 80-245-0684-X. 
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 Zvýšení reálné hodnoty kapitálu. 

Další z hlavních veličin pro samostatný podnik je vlastní kapitál, resp. vztah mezi vlastním a 

cizím kapitálem. Čím vyšší podíl vlastního kapitálu, tím podnik jednodušeji překonává 

krizové situace.
21

 

 

Výsledky plánovacích činností v oblasti operativního plánování by měly být, ve svých dílčích 

částech, velmi detailně rozpracovány. Pro stěžejní dílčí oblasti podniku je nutné sestavit samostatné 

operativní plány. 

Aby byl zajištěn lepší pohled na hospodářskou činnost podniku a přehlednější porovnávání 

hodnot skutečných od plánovaných, měly by být jednotlivé plány rozděleny na měsíce. Na základě 

takto zjištěných odchylek mohou být dříve rozpracována nevyhnutelná nápravná opatření a tím 

zaručeno lepší operativní řízení podniku. 

 

2.8.2.1  Nástroje operativního plánování 

 Pro plnění operativních úkolů plánování existuje mnoho nástrojů, z nichž jedním ze 

stěžejních je rozpočet výkonů, finanční plánování a plánová bilance. Tyto podstatné elementy 

plánování spolu úzce souvisejí. 

 

Obr. 2.8.2.1  Nástroje operativního plánování 

Vybrané nástroje operativního plánování 

Formulace úloh Nástroje 

Plánování stavu majetku a kapitálu Plánová bilance 

Plánování zisku za období Plánový výkaz zisku a ztráty 

Řízení likvidity Finanční plán 

Řízení tržeb za období a rentabilita složek tržeb Rozpočet výkonů 

(kalkulace výsledků za období) 

Analýza původu prostředků a jejich použití Propočet toku kapitálu 

Propočet cash flow 

Kalkulace/plánování nákladů výkonů Kalkulace nákladů výkonů 

Analýza podniku a celkové řízení/reporting Rozličné ukazatele 
 

Zdroj: ESCHENBACH, Rolf. a kol. Controlling. Praha: ASPI, 2004. Str.496. ISBN 80-7357-035-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 ESCHENBACH, Rolf. a kol. Controlling. Praha: ASI, 2004. 814 s. ISBN 80-7357-035-1. 
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A. Sladění operativních složek plánování 

Při operativním plánování musí být současně zabezpečeny cíle vymezené pro hospodářský 

výsledek, stav majetku a likviditu, což obvykle vyžaduje sladění plánových předpokladů v rámci 

jednotlivých nástrojů plánování. Musí být také zajištěno neohrožení stavu jmění a kapitálu, což 

znamená, že plánování výsledku realizované v rozpočtu výkonů vede k vyrovnanému finančnímu 

plánu.   

 

B. Rozpočet výkonů (kalkulace hospodářského výsledku) 

Celkový výsledek podniku vztahující se k zakázkám skýtá součet celkových kalkulovaných 

objemů zakázek (plánování tržeb) po odečtení zdrojů potřebných k vytvoření výkonů (včetně 

kalkulačních nákladů).   

 

C. Plánování tržeb 

Výchozím bodem zpracovávání rozpočtu je obvykle plánování tržeb. 

 

D. Plánování nákladů 

Plánování nákladů probíhá na úrovni nákladového střediska. Vychází se z plánovaného 

vytížení (kapacit) nákladového střediska a následné ocenění tohoto množství standardní cenou. 

a) Plánování jednicových nákladů. 

Plánování jednicových nákladů vychází z receptur nebo montážních plánů jednotlivých 

výrobků. Množství takto udaných faktorů je násobeno výrobním množstvím daného 

výrobku a oceněno plánovanými cena faktorů. Jednicové náklady jsou vykazovány jako 

vztažené k projektu či zakázce a mohou být přiřazeny kalkulačním jednicím.  

b) Plánování režijních nákladů. 

     Základem pro všechny podnikové aktivity jsou nákladová střediska, proto je smysluplné 

na těchto střediscích operativně plánovat. Režijní náklady jednotlivých nákladových 

středisek jsou vedoucími nákladových, resp. ziskových středisek rozpočtovány a evidovány 

v jednotném formátu. Části nákladů odlišné od nákladů ve finančním účetnictví je nutné 

odvodit z jiných systémů, nebo připojit manuálně.       

     Jako základ plánování režijních nákladů slouží plánované vytížení kapacit vyvozených 

z plánu výroby, tržeb a jiných hlavních plánů. Plánování nákladů je tím spolehlivější, čím 

vyšší je kvalita těchto plánů. 

     V případě, že není možné integrované plánování, mělo by přesto probíhat plánování 
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výkonů  jako základna pro plánování nákladů nákladového střediska Zjištěné množství 

výkonů  je možné ocenit očekávanými cenami faktorů, výjimečně je možné zavést paušální 

plánování na základě předchozích období. V tomto případě ale nelze vyvozovat žádné 

zpětné vazby týkající se množstevní struktury výroby, lze pouze porovnávat paušální 

hodnoty. 

    Velice nákladné analytické plánování je smysluplné v tom případě, pokud je proveditelná 

evidence skutečného množství výkonů. 

     Naplánované režijní náklady jsou připočítávány, pomocí přirážkových sazeb nebo jako 

zúčtovací sazby, nositelům nákladů a mohou kumulovaně vstupovat do stupňovitého 

výpočtu příspěvku na úhradu. 

     Pokud jsou výkony nákladového střediska realizovány pro vnitřního příjemce výkonů, 

musí být v rámci vnitropodnikového zúčtování výkonů připočteny přijímajícímu 

nákladovému středisku. 

 

E. Sestavování rozpočtu výkonů 

Pro sestavení rozpočtu výkonů musí být k dispozici veškerá data. Je možné volit ze dvou 

alternativních postupů a to je buď metoda nákladů na prodané zboží, nebo metoda celkových 

nákladů. 

a) Metoda celkových nákladů. 

U metody celkových nákladů se vykazují všechny náklady na vyrobené množství, výkon 

musí být upravován o změny zásob. Aby byly správně vykázány za dané období fixní 

náklady, je nutné, aby byly změny zásob kalkulovány ve variabilních nákladech.  

b) Metoda nákladů na prodané množství. 

U této metody se nevykazují odděleně změny zásob. V rozpočtu výkonů jsou obsaženy 

pouze variabilní výrobní náklady prodaného množství.  

 

F. Přehled o peněžních tocích (nepřímé finanční plánování) 

V rámci přehledu o peněžních tocích jsou porovnávány transformace mezi očekávanou 

konečnou bilancí probíhajícího období a plánovou bilancí období následujícího. Zároveň je 

diferencováno mezi původem prostředků a užitím prostředků. 

Předmětem přehledu o peněžních tocích se jeví tři určující hodnoty podnikání a to 

hospodářský výsledek, vývoj v oblasti working capital a investice.  Hospodářský výsledek vychází 

z plánového výkazu zisků a ztráty, rezervy jsou odvozeny z jednotlivých plánů. Vývoj hodnot 
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working capital je vykalkulován z platební serióznosti zákazníků a z podnikové likvidní politiky. 

Z investičního plánování jsou přejímány investice. 

Přehled o peněžních tocích je střednědobým nástrojem plánování nutným ke sladění 

operativního plánování. Hodnotové změny jsou v likviditě projevovány teprve v dlouhém časovém 

horizontu, znemožňují tak přesné operativní plánování likvidity pomocí přehledu o peněžních 

tocích. Pro zajištění platební schopnosti s přesností na den je potřebné přímé finanční plánování.
22

 

 

G. Finanční plán (přímé finanční plánování) 

Finanční plán umožňuje podniku postihnout špičky likvidity a tím slouží jako podstata pro 

analýzy o financování.  

 

H. Plánová bilance a plánový výkaz zisků a ztráty 

Rozpočet výkonů je možné převést na plánový výkaz zisků a ztráty, plánová bilance vychází 

z plánového výkazu zisku a ztráty a z přehledu o peněžních tocích. Ke srovnání, jako rozvaha, je 

použita očekávaná konečná rozvaha plánu právě probíhajícího období. Plánová bilance podniku má 

za úkol sledovat vývoj majetku a kapitálu. 

 

 Strategické plánování by mělo obohatit operativní plánování o dlouhodobě orientovaný 

strategický způsob uvažování. Znamená to, že výsledek strategického plánování by měl být vtělen 

do operativních opatření a tím ovlivnit obsah a plnění výkonných operativních plánů. 

Propojení operativního plánování, zaměřeného na řízení tvorby zisku a cash-flow se 

strategickým plánováním, zajišťujícím dlouhodobou existenci podniku, musí být ustavičně 

udržováno při životě. Je nutné, aby byl operativní a strategický controlling stále pojímán ve svém 

propojení. Operativní controlling zahrnuje detailní plánování, jehož základem je plánování 

strategické.  Strategické plánování se orientuje na operativní cíle a mělo by být dle těchto cílů 

upravováno Celkový controllingový systém běží jen tehdy, pokud obě tyto controllingové dimenze, 

se svými soubory pravidel, jsou spolu provázány a probíhají dle dalšího, společného systému 

pravidel. 
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2.9  Požadavky na plán 

 V zájmu zajištění kvality plánu a tudíž jejich vhodnosti pro řízení je nezbytné, aby splňovaly 

tyto požadavky:
23

 

 Časová provázanost 

Pro odhad budoucího vývoje je znalost minulého vývoje a pochopení současnosti 

východiskem. Plánovací horizont strategických plánů bývá 4 roky, jejich detailním 

zpracováním do ročních období jsou plány operativní, zároveň probíhá prozkoumávání a 

upřesňování strategických cílů. 

 Věcná provázanost 

Pro agregování dílčích plánů, např. plán odbytu, výroby, do plánu souhrnných, např. 

finanční plán, plánová rozvaha, je nutné koordinovat věcnou stránku těchto dílčích plánů. 

 Variantnost x závaznost 

Jednou z možností jak se může podnik vyrovnat se změnami podmínek v rámci podniku a 

jeho okolí je variantnost plánovacího dokumentu. Variantnost se týká prognóz a strategií. 

Naproti tomu je závaznost nevyhnutelným požadavkem k tomu, aby byly plněny a dosaženy 

vymezené cíle. Závaznost se týká plánů operativního charakteru. 

 Úplnost x přehlednost 

Plánovací dokumenty by měly zahrnovat pouze ty položky, které jsou podstatné pro 

dosažení cíle a zároveň by tyto položky měly být uspořádány tak, aby podnikové řízení 

probíhalo bezproblémově. 

 Proveditelnost 

Podnikové cíle by měly být dosažitelné a reálné, jejich úroveň musí být ale tak vysoko, aby 

byl současně zajištěn rozvoj podniku. 

 Kontrolovatelnost 

Plán musí být vyhotoven v takové struktuře, aby byl porovnávatelný se skutečností a tím 

byla zajištěna zpětná vazba na cíl podniku. 

 Elastičnost 

Ačkoliv jsou plány vnímány jako závazné, musí být možnost jejich aktualizace ve vztahu na 

transformace původních předpokladů a podmínek. 

 Systémovost 
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Podnik musí mít k dispozici, pro tvorbu a kontrolu plánů, vhodnou metodiku a systém 

konkrétních metod a nástrojů. 

 Hospodárnost 

Závěry plánu včetně jeho použitelnosti musí být v ekonomickém vztahu k nákladům na 

vypracování plánu. 

 

2.10  Způsob sestavování plánu 

 V návaznosti na to, z jaké úrovně se plány jednotlivých plánovacích úrovní odvozují, se 

rozlišuje plánování:
24

 

 Retrográdní (top-down), čili shora dolů 

Globální plánovací rámec je daný podnikovým řízením a podřízené plánovací stupně ho na 

svých úrovních konkretizují a upřesňují. Kladem tohoto směru plánování je v tom, že cíle 

dílčích plánů korespondují cílům podniku jako celku. 

 Progresívní (bottom-up), čili zdola nahoru 

Plánování začíná na nejnižších plánovacích úrovních, dílčí plány jsou předávány 

nadřízenému stupni koordinující tyto plány. Ten tyto plány předává dál, dokud není 

dosažena nejvyšší plánovací úroveň. 

 Protisměrné plánování 

Plánování postupuje formou informačních protitoků, což znamená, že vedení podniku 

sestavuje předběžný rámcový plán, od kterého se vyvozují jednotlivé dílčí plány.  Tyto plány 

se na nižších úrovních přezkoumávají s ohledem na jejich realizovatelnost. Vzniklé odchylky 

se řeší v dalších cyklech. Plánovací proces probíhá do té doby, dokud není dosaženo shody 

na všech úrovních. Po vyladění plánu je tento plán závazný pro všechny oblasti a vzniká 

odpovědnost konkrétních pracovníků za plnění dílčích plánů. 

 

2.11  Průběh plánovacího procesu 

 Pro podnikové plánování je základem uzavřený systém dílčích plánů pro nejdůležitější 

podnikové oblasti. V podnicích, zaměřených na trh, by měl být plánovací proces sestaven z dílčích 

plánů v pořadí plán odbytu, plán obratu, plán nákladů, plán zisku, plán výroby, plán investic, 

finanční plán, plán nákupu, personální plán, plánovaná rozvaha, plánovaná výsledovka.
25
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 Velké množství zúčastněných je nevyhnutelná, avšak komplikující skutečnost organizace 

procesu plánování. Plány budou akceptovány a naplňovány tehdy, pokud budou ti, kteří je realizují 

zapojeni do této činnosti. Předpokladem uspokojující kvality plánování jsou odborné znalosti 

zaměstnanců provádějících plán v jednotlivých podnikových úsecích. 

 Pro vypracování operativního plánu je k dispozici zpravidla pouze šest měsíců, z nichž 

v prvních měsících scházejí potřebné informace, a na podzim se očekává schválení podnikového 

plánu na následující rok.  

Plán odbytu a obratu je základem pro další dílčí plány podniku. Určené tržní cíle mají vliv na 

ostatní významné oblasti v podniku a u podniků orientovaných na trh mají tyto cíle absolutní 

prioritu.  

Na základě tržních výnosů jsou sestaveny plány nákladů a zisku, vedení podniku však musí 

brát na zřetel, že rentabilita a likvidita vymezují hospodaření podniku. 

Následně se analyzuje, na základě plánu odbytu, zda je možné vyrobit plánované množství, 

zda postačují podnikové kapacity a v případě nedostatečných kapacit je nutno propočítat, jaké 

investice je třeba provést pro navýšení výrobních kapacit. 

Investice je možno realizovat pouze tehdy, jestliže je možné je financovat. Podkladem pro 

toto rozhodnutí dávají plány výrobní, investiční a finanční. 

Personální plán a plán nákupu dává informaci o množství potřebného materiálu a 

pracovníků. 

V případě, že se v jednotlivých dílčích plánech vyskytnou úzká místa, musí být vypracovány 

jiné varianty těchto plánů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Obr. 2.11  Příklad propojení rozličných druhů plánů k vypracování plánu výsledku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ESCHENBACH, Rolf. a kol. Controlling. Praha: ASPI, 2004. Str.150. ISBN 80-7357-035-1. 

 

Pokud jsou jednotlivé plány sestaveny, vypracovává se také plánovaná rozvaha a plánovaná 

výsledovka, na jejichž základě se provádí bilanční analýza. Údaje bilanční analýzy slouží pro zjištění 

slabých míst podniku, které by měly být v následujících letech odstraněny. 

 

2.12  Podniková kontrola 

 Plánovací a informační systémy slouží podniku pouze v případě, že jsou odchylky 

skutečných událostí od plánovaných analyzovány se zřetelem na jejich příčiny a následně prováděna 

odpovídající opatření. Skutečný vývoj musí mít neustále zajištěnu zpětnou vazbu a musí být dle 

vzniklé potřeby upravován. Hodnoty, které byly, v rámci plánování, stanoveny jsou porovnávány 

s těmi, které skutečně nastaly. Plánování a kontrola se tak vzájemně podmiňují. 
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podnikové cíle 

Plán odbytu 
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plán 

Plán nákupů 

Plán tržeb 

Plán nákladů 

Plán 

hospodářského 

výsledku 



28 

 

 Kontrolu členíme na kontrolu výsledků a kontrolu procesů. Kontrola výsledků se zaobírá 

výsledky plánovacího procesu, kontrola procesů naopak kontroluje charakter a způsob vzniku 

tohoto výsledku nebo průběh procesu jeho realizace. Výsledkem tohoto porovnání jsou odchylky, 

které mají svou příčinu v oblasti plánování či v oblasti realizace a při jejich zjištění mohou řídící 

pracovníci podniku přijmout příslušná opatření k jejich odstranění. 

 

Kontrola z hlediska obsahu 

 Kontrola z hlediska obsahu se zakládá na porovnávání dvou nebo více hodnot, z nichž jedna 

z nich je určena jako porovnávací. Pro toto porovnávání mohou být použity kontrolní metody: 

 Porovnávání v čase. 

U této metody neexistuje žádný přímý vztah k plánování. 

 Odvětvové porovnávání. 

Data podniku jsou porovnávány s jinými podniky. Jelikož mají podniky rozdílné struktury a 

rozdílné řízení, přesnost těchto informací je snížena. 

 Porovnávání plánu se skutečností. 

 U metody porovnávání plánu se skutečností jsou srovnávány plánované hodnoty 

(plánovaný obrat, náklady, zisk, rentabilita atd.) se skutečnými veličinami. 

 

Při porovnávání plánovaných a skutečných hodnot vznikají odchylky. Na základě těchto 

evidovaných odchylek se vypracovává analýza odchylek, na základě které vedení podniku a 

příslušná oddělení přijímají a realizují nápravná opatření. Vzniklé odchylky mohou mít tyto příčiny: 

 Chybné plánování, 

 špatná organizace, 

 nesprávná realizace plánů, 

 nereálně stanovené cíle, 

 nepředvídatelné externí vlivy, 

 organizační změny, 

 prováděná racionalizace 

 zavádění nových strojů, 

 zvýšení cen surovin, 

 nové technologické postupy, 

 použití jiných, hodnotově odlišných materiálů, 
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 použití cizích výkonů, 

 větší nebo menší spotřeba, 

 časový posun vzniku nákladů, 

 chybné zaúčtování, 

 zvýšení mzdových tarifů, 

 chybný způsob řízení příslušného vedoucího oblasti, 

 chybějící materiál, 

 výpadky strojů.
26

 

 

Odchylky, vzniklé na základě výše uvedených příčin, se dají rozčlenit na: 

 odchylky cenové, 

  vznikající změnami cen na trhu u surovin, pomocných a základních materiálů. 

 odchylky ve spotřebě, 

mající svůj původ ve skutečné větší nebo menší spotřebě. 

 odchylky v zaměstnanosti, 

které se objevují na základě rozdělování fixních nákladů dle vyšší či nižší zaměstnanosti na 

méně či více výrobků.
27

 

   

Je nutné, aby analýza těchto odchylek podniku byla vykonána tak, aby byla řídícími 

pracovníky podniku vzata jako závažná, jelikož porovnání plán – skutečnost má v podniku smysl 

jen tehdy, jsou-li vyvozeny z analýzy odchylek náležitá nápravná opatření. 

 

2.13  Informační systém jako podpora systémů controllingu 

Práci controllingu si už lze těžko představit bez počítačového zpracování dat. Narůstající 

komplexita a množství významných informací pro rozhodování vyžaduje využití výpočetní techniky 

a lze říci,  že bez podpory počítačového zpracování dat si můžeme jen těžko představit zvláště 

operativní controlling, jehož hlavním úkolem je dát k dispozici informace co možná nejrychleji s 

orientací na příjemce a způsobem odpovídajícím situaci.  

Podporou výpočetní techniky dat může být notně zvýšena efektivita controllingu v podniku a 

mohou vznikat dodatečné možnosti využití jak controllera, tak controllingu.  

                                                
26 VOLLMUTH, J.Hilmar. Controlling - nový nástroj řízení. 2. vyd. Praha: PROFESS. 1999. 136 s. ISBN 80-85235-54-4. 
27 VOLLMUTH, J.Hilmar. Controlling - nový nástroj řízení. 2. vyd. Praha: PROFESS. 1999. 136 s. ISBN 80-85235-54-4. 
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Oblast úloh controllera se rozhodujícím způsobem mění spolu s vývojem výpočetní techniky.  

Automatickým evidováním a zpracováním dat vznikají nové oblasti úloh controllera: 

 prověření integrity dat; 

 vytvoření definic dat a datových modelů; 

 zobrazení logických propojení dat; 

 integrace externích a interních informací; 

 zvýšená zodpovědnost za informační logistiku v podniku; 

Nové úlohy pozměňují pozici controllera od pořizovatele dat k manažerovi informací společnosti.  

 Dodatečné možnosti vznikají, využitím výpočetní techniky, i v controllingu, ale také v celém 

podniku, např.: 

 Použití softwaru controllingu je podnětem a příležitostí rozebrat systém controllingu 

realizovaný v podniku a v konečném důsledku může vést k novým impulsům v celém 

podniku. 

 Novým stanovením úloh controllingu usnadňuje controller managementu podniku podstatné 

úlohy, které mají rozhodující význam pro úspěch podniku. 

 Použití softwaru controllingu vyžaduje zabývat se intenzivně organizací a procesy v podniku. 

 Odpadnutím rutinních prací dochází k uvolnění kapacity pro přípravu rozhodování.  

 Zodpovědnost za vývoj systému a zřetel na začlenění nových médií. 

Velikost podniku není podmínkou pro aplikaci softwaru controllingu. V menších firmách je 

zpravidla rozsah funkcí controllingu jiný než ve velkých podnicích, ale i ty mohou vytvořit pomocí 

osobních počítačů mocný, výpovědi schopný controlling. 
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3. Charakteristika společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
28

   

 Společnost, v níž bude objasněna oblast procesu plánování je společnost BorsodChem 

MCHZ, s.r.o., se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách. Tato společnost v současnosti navazuje 

na tradiční chemické výroby, jejichž vznik je datován roku 1927. Úmyslem bylo tehdy využít 

blízkého zdroje koksárenského plynu pro zabezpečení předválečného československého 

hospodářství čpavkem, kyselinou dusičnou a umělými hnojivy podobně jako v okolní Evropě. 

 Výroba v novém závodě započala v roce 1928, kdy byla zahájena výroba čpavku a síranu 

amonného. Výrobní program původně zaměřený na výrobu hnojiv byl po druhé světové válce 

rozšiřován a modernizován. Postupně byla do výroby zavedena výroba formaldehydu a 

močovinoformaldehydových pryskyřic a rozšířeno zpracování vodíku pro hydrogenace. Poté byla 

rozvíjena výroba cyklohexanonu jako základní suroviny pro výrobu silonu.  Na výrobu hnojiv 

taktéž navázala výroba kyseliny šťavelové. 

 Dnešní nosné výrobky – anilin a cyklohexylamin – datují svůj počátek do roku 1962, kdy 

bylo na tyto výroby postaveno poloprovozní zařízení. V roce 1971 byla zahájena nová výroba 

fenolformaldehydových lisovacích hmot a pryskyřic.  Nejvýznamnější investice společnosti – 

anilinový blok -  byla uvedena do provozu v roce 1985. Na tento provoz navázala nová výrobna 

cyklohexylaminu a v roce 1992 byla uvedena do provozu nová výrobna speciálních aminů, která 

byla roku 1997 doplněna o další dvě výrobní linky. Podstatnou změnou prošla výrobna vodíku, kde 

byla započata výroba technologií parního reformingu zemního plynu. Postupně byla zvyšována 

kapacita výroby anilinu až na 150 kt ročně, což bylo umožněno výstavbou další moderní jednotky 

parního reformingu a výstavbou dvou modernizovaných hydrogenačních linek výroby anilinu. 

 Ve společnosti byly dokončeny hlavní technologické a surovinové změny, které si vynutily 

ekonomické a tržní změny v podnikání po roce 1990. Postupně docházelo k odstavování a rušení 

výroben: sorbitu, kyseliny sírové, izopropylaminu, dusíku, kyslíku, argonu, hnojiv, dusičnanu a 

dusitanu sodného, čpavkové vody a kyseliny šťavelové.  

 Po roce 1990 prošla společnost četnými jak organizačními změnami, tak změnami ve 

vlastnické struktuře.  Za klíčový lze považovat vznik akciové společnosti Moravské chemické 

závody v roce 1990, k němuž došlo transformací ze státního podniku.  Od 1.1.1999 do 26.4.2000 

byly Moravské chemické závody formou odštěpného závodu součástí společnosti Aliachem, a.s. 
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 Současná společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., vznikla 27.4.2000 vyčleněním části 

odštěpného závodu Moravské chemické závody z akciové společnosti Aliachem.  Majoritním 

vlastníkem se stala společnost BorsodChem Zrt., která se v roce 2006 stala 100% vlastníkem.  

Firma přinesla nejen potřebný kapitál, ale také zrealizovala nezbytnou optimalizaci výroby 

s důrazem na výrobu kyseliny dusičné, anilinu a speciálních aminů.  V únoru 2011 získala celá 

skupina BorsodChem nového strategického vlastníka, společnost Wanhua Industrial Group. 

 V současné době je  BorsodChem MHCZ, s.r.o., plně integrována v nadnárodním uskupení. 

Společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., vlastní technologie a know-how výroby zásadních 

produktů a je schopna je dále rozvíjet. Licence na technologii výroby anilinu byla prodána do 

Japonska, kde jsou již úspěšně provozovány dvě velkokapacitní jednotky. Více než desetina 

světové produkce anilinu je v současnosti vyráběna dle licence BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

 V současnosti se společnost orientuje na posílení surovinových vazeb ve skupině 

BorsodChem v souladu se strategickým záměrem investiční skupiny upevnit svou pozici na trhu 

polyuretanů.  

 

3. 1  Postavení společnosti na domácím a zahraničním trhu
29

 

 Společnost BC MCHZ, s.r.o. produkuje a prodává zejména chemické výrobky organického, 

ale v menším množství i anorganického charakteru.  Řadí se mezi významné světové výrobce 

aminů, hlavně anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a řady speciálních aminů.  Portfolio 

anorganických výrobků dodávaných na trh tvoří vodík a koncentrovaná kyselina dusičná. Jako 

doplňkový produkt společnost produkuje diethyloxalát. 

 Portfolio zákazníků anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, diethyloxalátu i 

speciálních aminů je reprezentováno jak tradičními odběrateli s potenciálem dalšího růstu, tak i 

nově získanými zákazníky, převážně z evropského a severoamerického kontinentu. 

Téměř veškerá produkce společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., je dlouhodobě prodána na 

světových trzích. Z celkových tržeb činí podíl tržeb z exportu vlastních výrobků 98% . Export 

anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, diethyloxalátu a speciálních aminů je zacílen na 

evropské trhy. Podíl exportu mimo Evropu ale neustále roste. Velmi významný tržní podíl 

společnost získala na zámořských trzích, v USA a v Asii, a to díky dvěma svými nejvýznamnějšími 

aminy, cyklohexylaminem a dicyklohexylaminem. 

                                                
29 BorsodChem MCHZ, s.r.o., Výroční zpráva 2011. 
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 Význam tuzemského trhu je pro společnost spíše menší. Tvoří pouze 2% z celkových tržeb 

z prodeje vlastních výrobků. Příčinou je lokalizace spotřebitelské základny, to znamená výroben 

polyuretanových hmot, gumárenských chemikálií, chemikálií na úpravu vody a cyklamátů mimo 

Českou republiku.  

 

3. 2  Vývoj ekonomické situace společnost
30

 

Snahou společnosti je provozovat s co nejpříznivějšími hospodářskými výsledky. Finanční 

stabilita společnosti je primárním ukazatelem měřícím jejího finanční zdraví. Proto bude následně 

nastíněn vývoj ekonomické situace společnosti v letech 2008 až 2011. 

Rok 2008 byl ovlivněn hospodářskou recesí, výrazným nárůstem a poté prudkým 

celosvětovým pádem cen, zejména v posledních měsících roku. Hlavními důvody, které ovlivnily 

výsledky hospodaření společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. byly propad prodeje anilinu jakožto 

stěžejního výrobku společnosti, strmý nárůst cen čpavku, zemního plynu a elektrické energie a 

zejména neočekávaný výrazný propad cen chemických produktů. Jelikož společnost realizuje 

většinu svých prodejů do zahraničí, hospodářské výsledky také negativně ovlivnilo výrazné posílení 

kurzu koruny vůči EUR a USD.  

V roce 2009 se výše prodejů pohybovala pod úrovní využití výrobních kapacit, bylo ale 

dosaženo lepších prodejních cen a v kombinaci s úsporami ve výrobních a administrativních 

nákladech společnosti bylo dosaženo pozitivních výsledků hospodaření. 

Vývoj prodejů výrobků společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. byl v roce 2010 v meziročním 

srovnání výrazně vyšší, stále však pod úrovní maximálního využití výrobních kapacit. Výsledek 

společnosti byl stejně jako předchozí dva roky ovlivněn recesí a následným hospodářským 

oživením. 

V počátečních měsících roku 2011 se projevovalo výše zmiňované hospodářské oživení, 

které se v průběhu roku změnilo v hospodářský útlum, související zejména se špatnou politickou i 

hospodářskou situací některých států Evropské unie. Po celý rok 2011 se výše prodejů produktů 

pohybovala opět těsně pod úrovní maximálního využití výrobních kapacit, celkově však dosahovala 

vyšších hodnot než v roce 2010. Na hospodářský výsledek společnosti se také pozitivně projevil 

stálý tlak na snižování nákladů a snaha o hledání dalších úspor v oblasti výrobních i 

administrativních nákladů společnosti.  
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Výše popsaný vývoj ekonomické situace společnosti  je názorně uveden na vybraných 

položkách výkazu zisku a ztráty v níže uvedené Tabulce 3.2.1. 

 

Tabulka 3.2.1  Vybrané položky výkazu zisku a ztráty 

Název vybraných položek výkazu zisku a ztráty (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 

Výkony 4 179 106 2 740 033 4 555 558 4 671 071 

Výkonov spotřeba 3 952 382 2 248 900 3 925 966 4 181 332 

Přidaná hodnota 223 752 495 704 629 679 490 501 

Provozní výsledek hospodaření -179 703 69 314 171 255 106 825 

Výsledek hospodaření před zdaněním -246 561 39 568 53 614 47 039 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

 

Vývoj ekonomické situace v letech 2008 až 2011 koresponduje s vývojem finančních 

ukazatelů, zobrazených v Grafu č. 3.2.1. Jedná se o ukazatele rentability tržeb (EBIT/SALES, 

EBITDA/SALES), rentability vlastního kapitálu (ROE), rentability kapitálu (ROCE), zadluženosti 

a běžné likvidity. 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

společnosti, neboli kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá 

oběžná aktiva v daném okamžiku za hotovost. Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. se ve vývoji 

tohoto ukazatele drží v doporučeném rozmezí 1,5-2,5, průměrná hodnota tohoto ukazatele za 

období posledních 5 let je rovna hodnotě 2,056. Společnosti je tedy schopna uspokojit své věřitele 

2,056 krát, pokud by všechna oběžná aktiva proměnila v peněžní prostředky. Věřitelé tudíž nemusí 

mít obavy, že by jejich pohledávky nebyly splaceny. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři, je to 

měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného 

kapitálu. Ukazatel rentability vlastního kapitálu se pohybuje v letech 2008 – 2012 v rozmezí -

18,13% – 7,28%. Nejvyšší hodnoty společnost dosáhla v loňském roce 2012. 

Rentabilita kapitálu (ROCE) se v průběhu sledovaného období pohybovala v intervalu -8,29 – 

6,56. Nejvyšší hodnoty 7,49 dosáhla společnost v roce 2010, nejnižší v roce 2008. V loňském roce 

2012 vytvořila společnost 0,0656 Kč čistého zisku na 1 Kč dlouhodobě investovaného kapitálu. 

Rentabilita tržeb se vyvíjela naprosto stejným způsobem, jako ostatní ukazatele rentability. 

Koeficient zadluženosti porovnává celkové závazky k vlastnímu jmění, jedná se o využívání 

cizích zdrojů k financování podnikatelských aktivit.  Čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je 

zadluženost společnosti a tím vyšší je riziko jak věřitelů, tak akcionářů. Tento ukazatel je ve 
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společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. drží kolem hodnoty 0,6. Společnost používá pro 

financování ve vykazovaných letech vyšší stav cizích zdrojů. Jedná se jak o bankovní úvěry, tak o 

krátkodobé závazky, především z obchodních vztahů. 

Následující Graf 3.2.1 prezentuje vývoj popsaných finančních ukazatelů pro období let 2008 

až 2012. 

 

Graf 3.2.1  Ukazatele finanční analýzy pro období 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat. 

 

Graf 3.2.2  Podíl objemu tržeb hotových výrobků z celkových tržeb společnosti v % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat. 

 

 Jak již bylo v kapitole 3.1 zmíněno, téměř veškerá produkce společnosti BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. je dlouhodobě realizována na světových trzích. Z Grafu 3.2.2 je patrné, že největší 

podíl na tržbách společnosti generuje výrobek Anilin, jehož použití  je široké. Používá se jako 

základ pro výrobu MDI, tj. výchozího polotovaru ve výrobě polyuretanových hmot mající využití 
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hlavně  v automobilovém a stavebním průmyslu, v průmyslu textilním, obuvnickém, ale také 

nábytkářském. Využívá se také jako poloprodukt pro výrobu gumárenských chemikálií, okrajově 

při výrobě barviv, farmaceutických přípravků a dalších chemických výrobků. Druhým v pořadí 

podílu objemu tržeb je Cyklohexylamin, který je vyráběn z anilinu a jeho použití je hlavně k 

výrobě gumárenských chemikálií jako urychlovač vulkanizace a dále jako základní chemikálie pro 

úpravu napájecí vody parních kotlů. V jihovýchodní Asii je jeho uplatnění převážně ve výrobě 

umělých sladidel. 

 

Graf 3.2.3  Vývoj průměrného počtu zaměstnanců v letech 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat. 

 

Počet zaměstnanců společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., jak je z Grafu 3.2.3 zřejmé, je 

poměrně stabilní. V roce 2009 došlo k většímu poklesu  stavu zaměstnanců z důvodu prodeje 

výrobny rajského plynu a tudíž odchodu pracovníků této výrobny k nové společnosti. Další změny 

počtu zaměstnanců byly a jsou dány spíše přirozenými faktory, jako jsou například odchody do 

důchodu nebo odchody na mateřskou dovolenou, cíleným zkvalitňováním struktury ve vybraných 

úsecích a optimalizací stavu pracovních míst. 
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Graf 3.2.4  Vývoj průměrného měsíčního výdělku (Kč) v letech 2008-2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat. 

 

 Vývoj průměrné měsíční mzdy ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. je v porovnání 

s průměrnou hrubou mzdou v Moravskoslezském kraji nadprůměrný, její vývoj je neustále na 

vzestupu, i když s menší tendencí růstu, což také odráží hospodářský pokles či oživení, související 

s politickou, ale hlavně s dluhovou a hospodářskou situací některých států Evropské unie. 

 

3.3  SWOT analýza   

 Na základě zjištění interních a externích auditů upozorňujících na silné a slabé stránky 

společnosti, ale také na příležitosti a hrozby, se kterými se společnost potýká a kterým by mohla 

 společnost v budoucnu čelit, byla sestavena interní SWOT analýza. I přesto, že není cílem mé 

diplomové práce tato SWOT analýza, pokládám za důležité alespoň částečně naznačit silné a slabé 

stránky společnosti a její příležitosti a hrozby. Tato analýza navazuje na interní zdroje firmy, byla 

aktuálně rozpracována na základě rozhovorů s vedením společnosti a praktických zkušeností firmy. 

 

Silné stránky (strengths) 

 Kapitálové provázání a technologická vazba na třetího největšího světového výrobce 

isokyanátů, 

 pozice a dobrá pověst BC MCHZ na trhu klíčových produktů – anilinu a cyklohexylaminu, 

 BC MCHZ vlastní technologie a know-how výroby klíčových produktů a je schopna je dále 

rozvíjet, 

 kvalifikace a zkušenosti pracovníků, 
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 kvalita produktů, certifikace ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, 

osvědčení „Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii“, osvědčení „Bezpečný 

podnik“, 

 postavení společnosti v regionu, 

 přímé obchodní vztahy s dodavateli a zákazníky, 

 rozvinutá spolupráce s výzkumnými, projekčními a technologickými společnostmi, 

 závazek státu na likvidaci ekologických zátěží, 

 na základě prodaných licencí zabezpečen trvalý odběr speciálních aminů jako součásti 

katalytických systémů při výrobě tuhých a polotuhých polyuretanových hmot. 

 

Slabé stránky (weaknesses) 

 Velká dopravní vzdálenost od rafinérií, přístavů a od dodavatelů stěžejních surovin, 

 závislost ziskovosti produktů na vývoji světových cen ropy, 

 vysoký stupeň opotřebovanosti výroben, 

 potřeba velkých kapitálových investic, 

 silná závislost ziskovosti firmy na kurzu české koruny, 

 tržní realizace klíčových produktů v segmentech podléhajících stejnému hospodářskému 

cyklu, 

 nedostatek mladých techniků a inženýrů. 

 

Příležitosti (oportunities) 

 Rostoucí spotřeba anilinu ve výrobě gumárenských chemikálií, 

 růst trhu MDI v Asii, Americe, 

 vysoká dynamika ekonomického růstu a výstavby v rozvíjejících se zemích, 

 rozšíření trhu do východní Evropy, 

 využití zdrojů benzenu v regionu, 

 podpora a zabezpečení výzkumu a vývoje mateřské společnosti, 

 využití možností strukturálních fondů EU. 

 

Hrozby (threats) 

 Nízká dynamika ekonomického růstu v Evropě, 

 zvyšující se dopravní náklady, nemožnost využití lodní dopravy, 
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 legislativní závazky společnosti vůči státu, 

 podpora zelené energie, 

 nárůst cen stěžejních vstupních surovin, 

 dodávky levných chemikálií z Asie na Evropský trh, 

 posilování směnného kurzu české koruny, 

 zlepšování kvality asijských výrobců, 

 výstavba nových anilinových linek v Evropě. 

 

3.4   Informační systém společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Informační systém ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. je jedním ze zásadních a 

důležitých zdrojů informací o činnosti a ekonomicko-výrobním stavu firmy. Systém zajišťuje 

shromažďování a veškerou centralizaci obchodně-ekonomicko-výrobních dat jednotlivých útvarů 

společnosti.  

Ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. byl, na základě výběrového řízení, v roce 1994 

implementován páteřový integrovaný softwarový systém SAP R/3 na podporu převážné většiny 

podnikových procesů a činností. V současné době, po upgradu, je využíván pod názvem  mySAP 

ERP 2005. Jeho výhodou je široká škála využitelnosti a to díky velkému rozsahu samostatných 

aplikačních modulů. Jeho modulární charakter, četný rozsah funkcí jednotlivých aplikačních modulů 

a možnost definice (customizace) systému dle požadavků zákazníka zaručuje jeho rozsáhlé využití 

v podmínkách BC-MCHZ, např. v oblasti účetnictví, správy majetku, skladového hospodářství, 

údržby či podnikového controllingu. Základním principem systému je zaevidování všech uživatelem 

vymezených dat na místě a v době jejich vzniku a jejich přístupnost v reálném čase na všech řídících 

úrovních podniku v hodnotovém a množstevním vyjádření. Předností systému je také eventualita 

definování výstupních rozhraní dle potřeb a přání uživatele na ostatní informační systémy 

společnosti. 

Systém SAP lze pomyslně rozdělit do funkčních modulů, které podporují různorodé rutinní 

činnosti a operace v rámci podniku, jejichž jednotlivé kroky jsou vzájemně propojeny v reálném 

čase. Integrovaný informační systém SAP řeší procesy zahrnující logistiku, finance, správu majetku, 

controlling, řízení projektů, řízení kvality či údržbu. Analogicky těmto procesům odpovídá i 

"pomyslné" rozdělení systému SAP na tzv. moduly podporující různorodé činnosti a operace v 

rámci podniku. Schéma znázorňující a popisující jednotlivé moduly, včetně vazeb mezi nimi a 

napojení na ostatní systémy společnosti BC MCHZ je uvedeno v Příloze č. 4. 
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Dalším informačním systémem společnosti BorsodChem MCHZ je systém Lotus Notes. 

Výchozí jednotkou tohoto systému je sdílená replikovaná hierarchicky řazená databáze skládající se 

z jednotlivých písemností obsahujících informace.  

Jedná se o komunikační a databázový systém pro správu a organizaci toku informací uvnitř 

pracovních skupin umožňující sdílet informace a koordinovat součinnost osob a týmů.    Je 

využíván zejména v oblasti zpracování velkého množství dokumentů, počínaje řízeným 

zpracováním informací a konče jejich uložením a sdílením.  Lotus Notes je softwarový produkt pro 

pracovní týmy obsahující: 

 Poštovní podsystém,  

 podsystém osobního i skupinového plánování (kalendářů a úkolů), 

 sdílení informací a zdrojů, 

 adresáře, knihovny, diskuse, 

 zabezpečení všech informací (el. podpis, šifrování), 

 vyhledávání informací. 

Systém Lotus Notes umožňuje posílání emailů v rámci společnosti i mimo ni, sdílení dokumentů, 

týmovou spolupráci, okamžité vyhledávání informací, zabezpečení dat, schvalování, 

připomínkování, delegování informací, apod. 

 Kromě těchto, výše popsaných informačních systémů, je v rámci  odboru  controllingu 

společnosti využíván software pro zpracování a výpočet plánovaných vlastních nákladů výroby a 

vlastních nákladů výkonů společností vyráběných výrobků a polotovarů FOX PRO/LAN 2.0. Je to 

software instalovaný roku 1990, stále plně funkční, ale v současnosti již nedostačující. Z tohoto 

důvodu proběhlo v  roce 2009 výběrové řízení na nový produkt, kterým by měly být urychleny a 

usnadněny činnosti pracovníků odboru controllingu. Po důkladném výběrovém řízení byl zvolen 

controllingový a manažerský systém společnosti Gordon &Webster  Advanced Budgeting., určený 

pro potřebu plánování, controllingu a reportingu. 

 Pro komplikovanější modelování, výpočty a následné další zpracování dat z výše popsaných 

systémů se ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. používá produkt Microsoft Excel. 
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4. Analýza současného procesu plánování ve společnosti 

Po teoretické části a představením společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. následuje část 

praktická, v níž bude objasněna oblast analýzy současného procesu plánování jako nedílné součásti 

controllingu ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.  

 

4.1  Controlling  společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

 Odbor plánování a controllingu vznikl v roce 2000. V té době se tehdejší podnik Moravské 

chemické závody vyčlenil z akciové společnosti Aliachem a stal se součástí maďarské společnosti 

BorsodChem Zrt. Následkem těchto organizačních změn se z původního oddělení Kalkulací a cen 

stal Odbor plánování a controllingu. V současné době spadá dle organizační struktury společnosti, 

viz. Příloha č. 1, do Finančního úseku, v jehož vedení je Finanční manažer. Tento odbor tvoří 6 

pracovníků. V čele tohoto odboru stojí vedoucí, který zodpovídá za zpracování výhledu finanční 

situace a finančního plánu společnosti, řídí zpracování a udržování kalkulačního systému, 

zodpovídá za vypracování kalkulace na jednotlivé výrobky a činnosti jako podklad stanovení 

cenových relací, zodpovídá za zpracování hodnocení investic, organizuje a řídí vypracování 

nabídkových cen výrobků a činností a je odpovědný za plynulé plnění všech úkolů a povinností 

odboru.  

 Odbor plánování a controllingu zpracovává a vyhodnocuje všechna data v kontinuitě na 

zpracovaných měsíčních výsledcích hospodaření podniku a následně vypracovává výkazy 

požadované jak mateřskou společností BorsodChem Zrt., tak managementem podniku. V jeho 

kompetenci je také zpracování kompletního finančního plánu společnosti včetně všech reportů jak 

pro mateřskou společnost, tak pro managementu společnosti. Pro plnění této stěžejní náplně práce 

controllingu je tudíž nutná jeho spolupráce se všemi úseky a odbory společnosti BorsodChem 

MCHZ, s.r.o.. 

 

4.2  Poslání a působnost Odboru plánování a controlling  

 Zpracovává výhled finanční situace BC MCHZ. 

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. je dceřinou společností společnosti BorsodChem Zrt., 

viz. Příloha č. 5, což vede k nezbytnosti vykazování jednotných, předepsaných reportů  této 

společnosti týkajících se výhledu očekávané skutečnosti finanční situace, dle požadavků 

mateřské společnosti ale také požadavků managementu podniku vztahující se k tomuto 

výhledu. 
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 Zpracovává finanční plán BC MCHZ. 

 Zpracovává plánovaný rozpočet nákladů na střediska, porovnává jej se skutečností a analyzuje 

rozdíly. 

 Zpracovává plánované operativní a výsledné kalkulace výrobků, prací a služeb a zpracovává 

podklady pro stanovení ceny výrobků a služeb. 

 Zajišťuje statistiky v oblasti prodeje hotových výrobků a služeb. 

Zpracovaná statistická data jsou nutná jak pro potřeby managementu společnosti sloužící jako 

informační základna pro podporu rozhodování a průběžného zjišťování trendu vývoje 

společnosti, tak pro externí firmy z důvodu sledování, evidence a porovnávání průběžných 

vykazovaných hodnot. 

 Zpracovává podklady pro sjednávání pojištění přeprav zásilek. 

 Vyhotovuje detailní analýzu a statistiku nákladů a výnosů pro ostatní úseky BC MCHZ. 

 Zabezpečuje pojištění BC MCHZ a styk s pojišťovnami. 

Zabezpečení pojištění se týká pojištění majetku, pojištění právní ochrany, pojištění 

odpovědnosti jednatelů, pojištění pohledávek, dlouhodobé pojištění pracovních cest, krádež, 

loupež, havarijní pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti aut. 

 Pravidelně reportuje mateřské společnosti výsledky hospodaření dle požadavků. 

Reporting je jedna z významných součástí controllingového procesu. Jeho účelem je 

poskytnout managementu společnosti relevantní údaje z hlediska rozhodování a zajištění 

informovanosti o průběžném stavu a vývoji společnosti. 

 Bilancuje a rozúčtovává všechny druhy energií. 

V rámci odboru je prováděno plánování a rozúčtování elektrické a tepelné energie, tlakového 

vzduchu a dusíku, zemního plynu, pitné vody, surové říční vody, upravené chladící vody, 

čiřené a demineralizované vody, neutralizaci a biologické čištění odpadních vod. Dále jsou zde 

sjednávány odběrové diagramy elektrické a tepelné energie, zemního plynu, operativní 

evidence odběrů a dodávek všech energií, denní evidence nakupovaných energií, bilanční 

sledování energií, sjednávání a úpravy odběrových diagramů elektrické energie, tepelné energie 

a zemního plynu, včetně měsíční uzávěrky výše uvedených energií.  

 

Výše popsané činnosti Odboru plánování a controlling společnosti BorsodChem MCHZ, 

s.r.o. jsou podle charakteru povahy a činnosti funkčně rozděleny mezi sedm pracovníků, kteří 
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v rámci svých činností dále vykonávají specifické požadavky managementu společnosti, plynoucí 

průběžně z řad jednání, popřípadě prováděných auditů ve firmě.  

 

4.3  Systém vnitropodnikového ekonomického řízení společnosti BC MCHZ, s.r.o. 

 Pro potřeby funkčního řízení jsou ve společnosti BC MCHZ vytvořeny řídící struktury, 

k nimž zejména patří: 

 Organizační struktura. 

 Struktura ekonomického řízení. 

 Struktura procesního řízení. 

 

Organizační struktura vyjadřuje vnitřní uspořádání BC MCHZ do organizačních útvarů, 

vytyčuje strukturu organizačních útvarů a vymezuje jejich pravomoci a povinnosti: 

 Organizační útvar je obecné označení pro kterýkoliv organizační celek v rámci BC MCHZ 

bez zřetele na stupeň řízení, velikost, rozsah, důležitost nebo podřízenost. 

 Organizační stupeň formuluje řídicí úroveň útvaru v organizační struktuře.  

 

Struktura ekonomického řízení stanoví strukturu nákladových středisek a hlavních 

hospodářských středisek. Určuje vztahy mezi organizačními útvary, nákladovými středisky 

a hlavními hospodářskými středisky, viz. Tabulka č. 4.3.1. 

 

Tabulka  4.3.1  Vymezení úrovně ekonomického řízení 

Úroveň Úroveň ekonomického řízení Odpovědný zaměstnanec 

1 BC MCHZ jako celek generální ředitel 

2 
hlavní hospodářské středisko 

(evidence nákladů i výnosů) 
vedoucí hlavního hospodářského střediska 

3 
vnitřní (evidenční) středisko 

(evidence nákladů) 
vedoucí vnitřního (evidenčního) střediska 

Zdroj:  Vnitropodniková směrnice společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

 

Základním řídicím dokumentem BC MCHZ je schválený obchodně-finanční plán BC MCHZ 

pro daný rok. Definuje hlavní strategické záměry BC MCHZ ve všech oblastech podnikání. Úkoly 

definované v dokumentu obchodně-finanční plán BC MCHZ jsou promítnuty do plánů hlavních 

hospodářských středisek.  
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Každý organizační útvar BC MCHZ je povinen spolupracovat s ostatními organizačními útvary 

při naplňování poslání BC MCHZ a při realizaci její podnikatelské funkce. Je povinen poskytovat 

rady a informace z oblasti své působnosti a předkládat k posouzení záležitosti, které zasahují do 

oboru jejich činnosti. 

 

Hlavní hospodářské středisko 

Hlavní hospodářské středisko je primárním organizačním útvarem, ve kterém je uplatňováno 

zásad vnitropodnikového hospodaření.  Hospodářské středisko tvoří samostatně uzavřený okruh 

hospodářské činnosti s jednoznačně stanovenou kompetencí a jediným odpovědným vedoucím. 

Činnost střediska je plánována, evidována a kontrolována. 

V rámci hospodářského střediska je možné účelně a hospodárně evidovat spotřebu, měřit 

výkony, vypočítávat vnitropodnikové ceny nebo sazby, sestavovat rozpočty a v účetnictví evidovat 

skutečné střediskové náklady, výkony a vnitropodnikový hospodářský výsledek. 

Hlavní hospodářské středisko je tvořeno vnitřními nákladovými středisky. 

Vnitřní nákladové středisko  

Vnitřní nákladové středisko je organizační útvar, který je zřízený pro potřeby samostatného 

sledování, řízení a kontroly činností v rámci hlavního hospodářského střediska.   Na úrovni 

střediska se evidují náklady a výnosy bezprostředně ovlivněné činností nákladového střediska. 

Náklady nebo výnosy, které nejsou takto přesně přiřaditelné, jsou sledovány a evidovány na úrovni 

hlavního hospodářského střediska.   V čele vnitřního nákladového střediska nemusí stát odpovědný 

vedoucí. 

 

4.4  Plánovací a rozpočtové období 

 Ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. odpovídá hospodářský rok kalendářnímu roku. 

Z toho vyplývá, že začátek zpracovávání jednotlivých plánů a rozpočtu spadá do období po letních 

dovolených a obvykle končí přijetím plánu společnosti dozorčími orgány, které se zpravidla koná 

do konce prosince daného roku. Plánování a rozpočtování většinou trvá od jednoho do tří měsíců, 

záleží také na tom, zda je přijat již první návrh plánu, nebo zda dochází k přepracovávání prvotního 

plánu. 

 Rozpočet se sestavuje pro jeden hospodářský rok a je rozdělen na jednotlivé měsíce a 

kvartály. 
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4.5  Harmonogram finančního plánu 

Za účelem kvalitního zpracování návrhu finančního plánu pro daný rok je finančním 

manažerem předkládán manažerům společnosti harmonogram s požadavky na předložení 

potřebných podkladů z jednotlivých úseků společnosti. Jednotlivé body harmonogramu jsou vždy 

uvedeny v podobě úkolů seřazené dle termínu splnění. Tento harmonogram je vypracováván v září 

příslušného roku a dotýká se průřezově všech organizačních úseků a středisek společnosti. Názorně 

jsou úkoly vyplývající z harmonogramu přípravy a zpracování finančního plánu společnosti 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. uvedeny v Příloze č. 2. 

 

4.6  Proces plánování ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Systém plánování je soubor jednotlivých dílčích plánů, které ve společnosti vznikají. Je to 

proces zpracování informací, jejichž kvalita je závislá na dobrých a úplných vstupních informacích 

zpracovávaných vedoucími hospodářských středisek napříč celou společností. Proto, aby bylo 

docíleno úplnosti a kvality informací zpracovávaných v jednotlivých plánech podniku, je nutné, aby 

jim daní kvalifikovaní pracovníci věnovali patřičnou pozornost, jelikož tyto vstupní informace 

budou ve finální podobě ovlivňovat finanční plán společnosti daného roku. 

 Z pohledu controllingu společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. je proces plánování 

prováděn na základě těchto kroků: 

1. Podnět z mateřské společnosti k termínu vypracování finančního plánu společnosti. 

2. Stanovení kurzu na přepočet korunové měny (Kč) na měnu EUR.  

3. Zpracování Technicko-hospodářských norem pro následující rok.  

4. Zpracování a zaslání harmonogramu na vypracování finančního plánu společnosti vedoucím 

pracovníkům. 

5. Získání zdrojových informací pro finanční plán. 

6. Zpracování ceníku výrobků, surovin a provozovacích látek. 

7. Bilance produkce na základě dílčího plánu výrob a nově stanovených technicko-hospodářských 

norem. 

8. Zpracování tržeb na základě dílčího plánu prodeje. 

9. Zpracování přímých obchodních nákladů na základě dílčího plánu prodeje. 

10. Zpracování aktuálních dat do reportů pro manažery podniku a společnost BorsodChem Zrt. 

11. Postoupení zpracovaných reportů vedení společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.. 

12. Zhodnocení reálnosti podnikového finančního plánu a jeho schválení manažery podniku. 

13. Zaslání reportů ke schválení finančního plánu pro následující rok. 
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14. Schválení finančního plánu pro následující rok. 

15. Zapracování schválených dat do informačního systému společnosti SAP. 

16. Transfer platných dat finančního plánu následující roku všem zaměstnancům společnosti 

BorsodChem MCHZ, s.r.o.. 

 

Pro jednotlivé kroky procesu plánování byl sestaven vývojový diagram, na kterém je 

evidentní náročnost sestavení podnikového plánu z hlediska časové proveditelnosti, časové a věcné 

provázanosti, z hlediska úplnosti a přehlednosti, správnosti ale také systémovosti a kontroly. 

Jednotlivé kroky na sebe bezprostředně navazují a v případě jakékoliv změny či doplnění, ať už 

v rámci společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. či mateřské společnosti BorsodChem Zrt., dochází 

k opětovnému posunu těchto plánových činností zpět do počátečních fází a následné prodlužování 

termínu zpracování. Je tedy nezbytné, aby data a informace vstupující do počátečních fází plánování 

byly co nejpřesnější a bylo tedy možno celý podnikový plán vypracovat v co nejkratší době a s co 

největší přesností. 

Jelikož je finanční plán společnosti rozsáhlý a na zpracování velmi náročný akt, bude v 

následujícím textu detailněji rozpracován dílčí plán výroby a jeho následné zapracování do 

finančního plánu společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.. 
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Vývojový diagram 4.6.1  Proces plánování ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.7  Proces tvorby ročního plánu výroby 

 Základním řídícím dokumentem společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. je schválený 

obchodně-finanční plán společnosti BorsodChem MCHZ pro daný rok. Ten definuje hlavní 

strategické záměry společnosti ve všech oblastech jejího podnikání.  Součástí tohoto finančního 

plánu je také dílčí roční plán výroby. Garantem za zpracování návrhu finančního plánu je finanční 

manažer. V případě výrazných změn vnějších ekonomických podmínek v průběhu kalendářního 

roku může být, na základě rozhodnutí generálního ředitele nebo rozhodnutí mateřské společnosti 

BorsodChem Rt., finanční rozpočet přepracován a aktualizován.  

 

4.7.1   Stanovení výkonů pro dílčí plán výroby  

 Nabídka výrobků společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. probíhá formou prezentace na 

firemní internetové adrese, na výstavách, v tisku, na obchodních jednáních.  Nabízet výrobky 

společnosti jsou oprávněni provádět pouze odpovědní zaměstnanci prodeje, tedy vedoucí daných 

hospodářských středisek. Taktéž příjem poptávek od zákazníků je vyhrazen dané zodpovědné 

osobě a je-li daná poptávka či objednávka v souladu s legislativními požadavky na produkt, 

obchodní politikou společnosti, odpovídá kvalitativním a kvantitativním kapacitám, dochází 

k akceptování poptávky a zadání do výroby. 

Přezkoumání poptávky (objednávky) smlouvy se provádí na základě tří základních hledisek: 

 Zda je v souladu s legislativními požadavky na produkt a obchodní politikou společnosti. 

 Z kvalitativního hlediska.  

 Z kapacitního hlediska.  

Není-li poptávka ve shodě, je odpovědný pracovník oprávněn takovou poptávku odmítnout.  

Je-li poptávka ve shodě s obchodní politikou společnosti BorsodChem MCHZ, jedná se o chemický 

výrobek, který: 

 Plně odpovídá standardu a nejsou další nejasnosti, dochází k akceptaci poptávky. Dalším 

krokem je pak obchodní jednání se zákazníkem za účelem uzavření kupní smlouvy. 

 Zcela neodpovídá standardu nebo substandardu (substandard se týká pouze kvalitativních 

parametrů) tzn., že jde o jakoukoliv odchylku, jak ve smyslu rozšíření požadavku, tak i 

zpřísnění rozsahu parametru vzhledem ke standardu resp. substandardu, dochází k 

přezkoumání poptávky odbornými útvary společnosti, za účelem zjištění možnosti vyhovět 

poptávce zákazníka z hlediska požadovaného množství, cenových a platebních podmínek, 
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dodacích lhůt, kvality a analytických metod, způsobu balení, expedice a ostatních 

specifických dodacích podmínek.   

Přezkum se týká následujících parametrů: specifikace kvality, specifikace zkušebních metod, 

dodací lhůty, balení a značení, cena, platební podmínky, bankovní informace. 

Přezkum může proběhnout ústním jednáním (osobně, telefonicky) nebo elektronicky. Proces 

přezkoumání poptávky, smlouvy v případě přezkumu kvality, zkušebních metod, balení a značení se 

vždy zaznamenává v podnikové databázi Lotus Notes. 

 Na základě vyjádření příslušných útvarů v přezkumu rozhodne odpovědný zaměstnanec 

prodeje o předběžné akceptaci či zamítnutí poptávky. 

Předpokladem zahájení obchodního jednání je předběžná akceptace poptávky. Součástí 

obchodního jednání se zákazníkem mohou být další přezkoumání odpovědnými zaměstnanci 

odborných útvarů společnosti. Cílem tohoto přezkoumání je definitivně rozhodnout o uzavření 

kupní smlouvy, či zamítnutí poptávky. Celý výše nastíněný proces je znázorněn na Obr. 4.7.1.1. 
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Obr. 4.7.1.1  Proces stanovení výkonů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat. 

 

4.7.2   Rozvrstvení výkonů pro dílčí plán výroby 

Jako informace odpovědným zaměstnancům provozu o uzavřených kupních smlouvách pro 

plánovaný rok a jako prevence proti vzniku možných neshod slouží expediční harmonogram, viz. 

Příloha č. 6.  

Expediční harmonogram je vypracováván zodpovědným pracovníkem prodeje a je vydáván a 

zasílán odpovědnému zaměstnanci provozu na základě termínu v Harmonogramu přípravy a 

zpracování návrhu Finančního plánu BC MCHZ. Expediční harmonogram je zasílán v elektronické 

podobě. Pokud dojde k případným změnám, je oprávněn je zapisovat do aktuální verze expedičního 

harmonogramu pouze vedoucí odboru prodeje po vzájemném odsouhlasení s odpovědným 

zaměstnancem provozu tak, aby starý záznam byl identifikovatelný. Tyto změny mohou být 

předávány i ústní formou s tím, že budou definitivně potvrzeny při následujícím vydání expedičního 
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harmonogramu. V případě výrazných změn oproti stávajícímu platnému expedičnímu 

harmonogramu, nebo pokud se stal stávající platný expediční harmonogram kvůli množství 

drobných změn nepřehledný, je na základě rozhodnutí vedoucího odboru prodeje vydána nová 

verze expedičního harmonogramu s vyznačením nového data platnosti.  

 

4.7.3   Bilance výrob pro dílčí plán výroby 

Obr. 4.7.3.1  Proces výroby 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dat. 

 

Na základě zpracovaného, odsouhlaseného a platného expedičního harmonogramu se odvíjí 

následný proces bilancí výrob a propočtů spotřeb hlavních surovin dle technicko-hospodářských 

norem, viz. Příloha č. 8, platných pro dané plánované období. Při této detailnější bilanci je nutné 

brát na zřetel kapacitu jednotlivých výroben, možné výpadky výrob v důsledku stáří zařízení, nutné 

krátkodobé opravy a seřízení zařízení či plánované dlouhodobější generální opravy. Obvykle se 
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vychází z dat srovnatelného, předcházejícího, skutečného období a již známé skutečnosti pro 

plánované období. Celkový proces výroby je názorně uveden výše, na Obr. 4.7.3.1. 

Bilance výrob tedy vychází z již zmiňovaného harmonogramu výrob. Z odsouhlasených 

měsíčních výkonů se zpracuje detailní, přehledné, měsíční rozvržení těchto výkonů,  viz. Příloha č. 

7 a na základě tohoto rozvrstvení se stanoví, dle platných technicko-hospodářských norem, výroby 

polotovarů, nepostradatelných pro získání finálních naplánovaných prodejů. Celková podniková 

výroba finálních výrobků se tedy skládá z výroby polotovarů a výroby výkonů. Chemická výroba 

probíhající ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. je velice složitý proces, ve kterém je nutno 

pro výrobu finálních produktů vyprodukovat polotovary vstupují ve výrobním procesu do dalších 

výrobků či polotovarů. Schéma tohoto procesu je uvedeno v Příloze č. 9.  

Následně je názorně uveden výpočet spotřeby polotovarů, surovin, energií přímo 

spotřebovávaných na výrobu stěžejního výrobku společnosti Anilin a  výpočet jedné ze stěžejních 

surovin nepřímo spotřebované na tuto výrobu, benzenu. 

Prodej Anilinu pro rok 2013 se dle expedičního harmonogramu předpokládá v množství 

77 365 t. Celková výroba, jak již bylo uvedeno, je rovna součtu výroby výkonu a výroby 

polotovaru. Výroba polotovaru je rovna součtu spotřeb výrobku Anilin na výrobu 

Cyklohexylaminu, Dicyklohexylamin, Etylcyklohexylamin, Dietylanilin, Etylanilin, Butylanilin a 

Izopropylanilin. Tyto návaznosti výroby jsou zřejmé v Příloze č. 9. Celková výroba tedy činí 89 988 

t za rok 2013. Z Bilance výrob je tedy patrné, že celková výroba Anilinu pro rok 2013 je 

naplánovaná v množství 89 988 t/rok. Polotovaru se tedy musí, pro rok 2013, vyrobit 12 623 t. 

Plánovaná spotřeba polotovaru, surovin a energií se musí ovšem propočítat na celou plánovanou 

výrobu finálního výrobku a tyto propočty jsou prováděny na základě platných technicko-

hospodářských norem stanovených na dané období, viz. Příloha č. 8. 

Příklad výpočtu nezbytné výroby polotovarů, surovin, katalyzátorů, energií spotřebovaných 

na finální výrobek Anilin, který je stěžejním výrobkem společnosti BorsodChem MCHZ, je uveden 

zde: 

Předpokládaná výroba Anilinu pro rok 2013: 89 988 t/rok. 

Plánované spotřeby polotovarů, surovin a energií uvedené v Tabulkách 4.7.3.1 a 4.7.3.2  jsou 

propočteny principem plánovaná výroba.platná technicko-hospodářská norma. 
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Tabulka č. 4.7.3.1  Plánovaná spotřeba polotovarů Nitrobenzen a Vodík druh A+C na Anilin 

Název polotovaru Jednotka 
Plánovaná THN 

 (kg/t) 

Plánovaná spotřeba 
polotovarů na Anilin 

 (t, TMQ) 

Nitrobenzen kg 767,050 69 025,295 

Vodík dr. A+C m3 428,375 38 548,610 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů. 

 

Tabulka č. 4.7.3.2  Plánovaná spotřeba surovin a energií na Anilin 

Název suroviny a energie 
Jednotka Plánovaná 

THN (kg/t) 

Plánovaná spotřeba surovin 
a energií na Anilin 
 (kg, kWh, m

3
, GJ) 

Katalyzátor pro anilin (461) kg 0,032 2,880 

Katalyzátor pro anilin (463) kg 0,178 16,018 

Katalyzátor pro anilin (469) kg 0,023 2,070 

Energie elektrická kWh 38,525 3 466,788 

Voda demi m
3
 0,460 41,394 

Voda chladící upravená A-blok m
3
 77,625 6 985,319 

Dusík m
3
 5,750 517,431 

Energie tepelná 0,5 Mpa GJ 0,058 5,219 

Výroba - Energie tepelná prům. 1,6 Mpa GJ 1,668 150,100 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů. 

 

Dalším stěžejním propočtem je spotřeba stěžejních surovin, které tvoří hlavní nákladové položky 

společnosti, a to benzenu, amoniaku a zemního plynu. Jelikož tyto suroviny nejsou spotřebovávány 

přímo na Anilin, je nutné jejich spotřebu zjistit opět přes platné technicko-hospodářské normy a 

spotřeby polotovarů. Výsledné hodnoty jsou uvedeny i ve specifikačním listu pro produkt Anilin, 

viz. Příloha č. 8.  

Výpočet spotřebovaného množství benzenu, který se spotřebovává v Anilinu nepřímo, přes 

polotovar Nitrobenzen se musí nedříve zjistit přes plánovanou jednicovou normu spotřeby benzenu 

na Nitrobenzen a pak přes plánovanou jednicovou normu spotřeby polotovaru Nitrobenzen na 

Anilin. Vzorec pak vypadá následovně: 
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Jednicová THN benzenu na Anilin = (jednicová THN spotřeby benzenu na Nitrobenzen.jednicová 

THN spotřeby Nitrobenzenu na Anilin)/1000 = (366,563.767,05)/1000=281,172 kg/t Anilinu. 

Tuto jednicovou THN je nutné ještě vynásobit celkovou plánovanou výrobou Anilinu na rok 2013.  

Celková plánovaná spotřeba benzenu za rok 2013 tedy činí 25 302,119 t. 

Názorně je v tabulce 4.7.3.3 uveden výpočet spotřeby benzenu na Anilin. 

 

Tabulka č. 4.7.3.3  Plánovaná spotřeba suroviny benzen na Anilin 

Název suroviny a energie 

Jednotka 

Plánovaná THN (kg/t) 

Plánovaná spotřeba  
benzenu a 

Nitrobenzenu na Anilin 
(t) 

THN spotřeby Benzenu na Nitrobenzen kg 366,563                       25 302,119 

THN spotřeby Nitrobenzenu na Anilin kg 767,050                       69 025,295 

THN spotřeby Benzenu na Anilin kg 281,172 25 302,119 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů. 

 

 Pro přehlednost a dokumentaci důležitosti správného propočtu výrob a spotřeb surovin a 

energií byly z hodnot sestaveného, platného podnikového plánu společnosti pro rok 2013 byly 

vybrány stěžejní plánované nákladové položky, které mohou nejvíce ovlivnit hospodářský výsledek 

společnosti a na které se při provozování výroben a následně při analýze přímých výrobních 

nákladů klade největší důraz. Z níže uvedeného grafu je patrno, že největší podíl na přímých 

výrobních nákladech má ze 68% surovina benzen, druhá v pořadí je s 10% surovina zemní plyn a 

třetí nejdůležitější surovinou je amoniak s 9% podílem.  

 Jak je patro, dílčí plán výrob, podrobně popsaný v kapitole 4.7 – 4.7.3 je velmi důležitý jak 

z hlediska bilancování výrob, využití výrobních kapacit, tak z hlediska bilance spotřeby stěžejních 

surovin a energií. V případě, že údajům získaným odborem plánování a controlling pro tyto bilance 

podnikového plánování není věnovaná patřičná pozornost, data jsou nepřesná, případně zkreslená, 

může dojít při tvorbě plánovaného hospodářského výsledku společnosti k zásadním nepřesnostem a 

zkreslením. 
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Graf č. 4.7.4.1  Hlavní plánované nákladové položky za rok 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních údajů.  

 

Výše popsané propočty jednotlivých spotřeb polotovarů, surovin, energií jsou nezbytným 

podkladem pro identifikování přímých nákladů výroby jednotlivých výrobků a polotovarů, ale také 

pro zjištění celkové nákladovosti spotřeby sledovaných surovin, která se následně používá 

například při sestavování výkazu zisku a ztráty společnosti a následné stanovení plánovaného 

hospodářského výsledku. Konkrétní data surovinové a energetické náročnosti ovlivňující zásadním 

způsobem provozní výsledek hospodaření podniku, konkrétně výkonovou spotřebu, jsou uvedena 

v Příloze č. 10, Výkazu zisku a ztráty společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. za rok 2011.  

 

4.8 Zhodnocení analýzy současného procesu plánování ve společnosti  

 Na základě provedené analýzy pracovního postupu dílčího podnikového plánu a následném 

prodiskutování procesu podnikového plánování společnosti s vedením finančního úseku, bylo 

shledáno několik nedostatků: 

 Podstatným nedostatkem metodiky plánování se jeví navázání tvorby plánu na motivační 

systémy společnosti. Motivační systém společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. je v současné 

době ve vývojové fázi, pracuje se na stanovení hodnotících ukazatelů a na zapojení 

motivačního systému skrze veškeré podnikové procesy. Jelikož je zpracování ročního 

podnikového plánu náročným úkolem vyžadující maximální pozornost, píli a snahu všech 

zainteresovaných zaměstnanců, měl by být tento úkol stejně důležitý jako je například objem 

prodaného množství výkonů, úspora spotřeby stěžejních surovin nebo energií, nebo 

bezpečnost na pracovišti. Kvalitní podnikový plán může vzniknout pouze a jenom z kvalitních 
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a přesných podkladů, které jsou dodávány odboru plánování a controllingu ode všech úseků 

společnosti a ne pro všechny pracovníky těchto úseků jsou vypracovávaná a zasílaná data 

stěžejní záležitostí. V současné době není podnikové plánování navázáno na žádný motivační 

systém společnosti, jelikož společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. má aktuálně zaveden 

pouze motivační program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 Dalším významným nedostatkem metodiky plánování ve společnosti BorsodChem MCHZ, 

s.r.o. je neexistence interní směrnice společnosti, která by se věnovala této oblasti. V této 

interní směrnici by měly být například detailně rozepsány veškeré potřebné poklady 

vycházející z jednotlivých úseků společnosti, jednotlivé činnosti či kroky vedoucí postupně 

k sestavení finančního plánu společnosti, odpovědnosti vedoucích pracovníků za vypracovaná 

podkladová data. Tato interní směrnice by měla vést k systematičnosti a koncepčnosti 

plánování v rámci controllingu společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

 Kladen by měl být také důraz na průběžnou kontrolu plánovacího procesu. Na zpracování 

finálních podkladů zaslaných pro vypracování podnikového plánu spolupracují dva 

zaměstnanci odboru plánování a controlling společnosti. Jelikož má každý z těchto 

pracovníků své oblasti zpracování, které vyžadují zkušenost, rychlost, maximální pozornost a 

bystrost, navíc všechny tyto činnosti je nutné vypracovat ve velmi krátké době, mají tito 

pracovníci kontrolu své práce a svých postupů až v konečných fázích procesu. Teprve až pak 

nastává kontrola a v případě zjištění nějaké nesrovnalosti se vracejí zpět na počátek procesu. 

To ovšem čas procesu plánování prodlužuje. 
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5. Interpretace návrhů a doporučení pro proces plánování ve společnosti BorsodChem MCHZ, 

s. r. o. 

Na základě zjištěných skutečností a osobní konzultace ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

navrhuji následující doporučení:  

 Základem je nezbytné dodržování zásad dobrého plánování, citovaných v teoretické části 

diplomové práce. 

 Podnikové plánování musí vycházet z výsledků minulých období. 

 Plánovací proces musí být přehledný, jasný a jednoduchý.  

 V rámci podnikového plánu je nezbytná možnost práce s variantami. 

 Podnikový plán musí být možno pružně zaktualizovat v případě zásadních, výrazných změn, 

které významně ovlivní podnikové plánování. Tyto změny se mohou týkat jak cenových 

nárůstů či poklesů stěžejních surovin, tak významných změn prodejů a tím pádem i výroby 

společnosti. 

 Plánování společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. probíhá v pravidelných, opakujících se 

intervalech, je tedy důležité, aby všichni zaměstnanci společnosti, kteří nějakých způsobem 

zasahují do tvorby jednotlivých dílčích plánů vnímali smysl tohoto podnikového plánování a 

přikládali mu patřičnou důležitost. 

 Toho lze dosáhnout tím, že bude vytvořena interní směrnice zabývající se procesem 

plánování, ve které bude popsána obecná metodika plánování a plánovací proces přehledně, 

jasně a co nejpřesněji charakterizován a definován.  

 Na tuto interní směrnici by měl být navázán motivační systém společnosti, v kterém je nutné 

motivovat klíčové pracovníky zasahující do procesu plánování. To mohou být jak manažeři, 

tak i pracovníci na pozicích nižších.   

 Jelikož na sestavení finančního plánu společnosti včetně sestavení jednotlivých dílčích plánů 

spolupracují ve společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. dva zaměstnanci odboru plánování a 

controllingu, je tedy nutné, aby pro zamezení chybovosti ze strany těchto pracovníků, při 

současném stavu plánování, byly podklady dodávány ve sjednocených formátech a 

předepsaných, unifikovaných formulářích, které by usnadnily přenášení dat, a tím pádem 
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snížili chybovost pracovníků. Tyto formuláře by měly být součástí interní směrnice zabývající 

se procesem plánování. 

 Přínosem a dalším zamezením možné chybovosti ze strany pracovníků odboru plánování a 

controlling, ale také nutné následné kontroly se jeví přizpůsobení zpracovaných excelovských 

souborů s finálními daty plánu společnosti pro transport do informačního systému SAP. Ten 

se používá jak pro porovnávání plánovaných hodnot s hodnotami skutečnými, tak pro 

výkazy, které společnost zasílá mateřské společnosti BorsodChem Zrt. Hodnoty v těchto 

excelovských souborech by pracovníci odboru plánování a controlling do informačního 

systému SAP nepřepisovali, pouze kopírovali a to po celých listech souborů. Tím se proces 

vkládání dat zefektivní a urychlí, navíc se opět odstraní případné chyby vzniklé přepisem. 
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6. Závěr 

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. ve které byla vypracovávána diplomová práce na 

téma „Plánování jako nedílní součást controllingu“ je společnost s osmdesátiletou tradicí, zabývající 

se chemickou výrobou a i přes změny ve vlastnické struktuře, stále setrvává významným podnikem 

v oblasti chemického průmyslu nejen v České republice, ale i ve světě. 

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. se jako člen skupiny BorsodChem soustřeďuje na 

podporu strategie BorsodChem Zrt. v polyuretanech dodávkou vynikajících produktů a služeb, 

přičemž dále tržně realizuje nové ziskové produkty a technologie.  

Na základě svých surovinových možností pro tyto účely BC MCHZ provozuje a rozvíjí 

efektivní, k životnímu prostředí šetrné technologie a přispívá tak k ziskovosti skupiny 

BorsodChem.  

Při realizaci těchto činností se BC MCHZ opírá jak o tvůrčí schopnosti, iniciativu a 

týmovou spolupráci svých zaměstnanců, kterým umožňuje seberealizaci a poskytuje odpovídající 

ohodnocení, tak o finanční plán společnosti, jakožto základ pro úspěšné řízení firmy.  

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení procesu plánování ve společnosti BorsodChem 

MCHZ, s.r.o., začlenění plánování do controllingu firmy, tvorba plánů, ale také posouzení 

controllingu společnosti jakožto prostředku pro řízení podniku. Dále pak na základě teoretických 

znalostí a vědomostí z praxe nastínění případných možných nových řešení, přinášejících zkvalitnění 

stěžejního nástroje pro řízení firmy, a to plánování. 

Jelikož je proces plánování rozsáhlý a na zpracování velmi náročný akt, byl v diplomové práci 

detailněji rozpracován dílčí plán výroby včetně jeho následného zapracování do Finančního plánu 

společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Plánování je stěžejní činností podnikového controllingu. Vypracovat plán je nesnadná a 

dlouhodobá záležitost, zejména pokud je pro firmu prvním krokem v řízení. Nutná je znalost nejen 

jednotlivých přístupů, metod a technik, ale zejména znalostí a zkušeností v oboru, trhu, vnějšího a 

vnitřního prostředí firmy. Plánování je ovšem také, vedle řízení společnosti, i nástrojem modelování 

potenciálních možných variant.   

Dostupnost spolehlivých, včasných, relevantních a podstatných dat je kardinálním faktorem 

pro rozhodování o budoucnosti společnosti i jejím každodenním chodu. Prostřednictvím nástrojů 

controllingu je možno vracet se do minulosti, nahlížet do budoucnosti, případně porovnávat tyto 

dvě období tak, aby bylo možné anticipovat budoucnost společnosti. 
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Závěrem bych chtěla upozornit, že hodnoty použité v této diplomové práci a v jejích 

přílohách, neuvedené ve výročních zprávách, jsou na žádost společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

pozměněny. 
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