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1 Úvod 

Controlling je obecně charakterizován jako subsystém podnikového řízení a v dnešní 

době je jiţ součástí většiny velkých podniků. Zlepšování jednotlivých podnikových procesů je 

v současnosti nezbytné, vzhledem k tomu, ţe na trhu existuje velká konkurence a široká 

nabídka produktů a sluţeb. Společnost se musí denně vyrovnávat se změnami v okolí a těmto 

změnám se přizpůsobit, aby se svou nabídkou obstála v silném konkurenčním boji. Jedním 

z nástrojů, jak se můţe společnost lépe vyrovnat se změnami v podnikovém okolí je právě 

controlling.  

Důleţité je zmínit, ţe controlling se orientuje především na budoucí vývoj společnosti, 

pomáhá udrţet rovnováhu společnosti a je podkladem pro podnikové aktivity, jimiţ jsou 

plánování, koordinace a rozhodování. Controlling  poskytuje průběţné a detailně zobrazené 

informace pro správné rozhodování managementu a řízení společnosti.  

Diplomová práce se bude zabývat procesem podnikového controllingu aplikovaném 

na praktickém příkladu akciové společnosti, která zajišťuje vývoj, výrobu, prodej a servis 

průmyslových armatur a dodávky potrubí a příslušenství v tuzemsku i v zahraničí. Z hlediska 

velikosti se vybraná akciová společnost řadí mezi velké podniky v České republice. 

Cílem diplomové práce je teoreticky definovat controlling a provést praktickou 

komplexní analýzu stávajících controllingových metod a pouţívaných nástrojů ve vybrané 

akciové společnosti. Dalším cílem diplomové práce je provést zhodnocení podnikového 

controllingu a případně vypracovat návrh na zlepšení systému controllingu pro společnost. 

Diplomová práce bude rozdělena do třech hlavních kapitol, s členěním na teoretickou 

a praktickou část. Teoretická část bude obsahovat teoretické poznatky, které budou podloţeny 

odbornou literaturou z oblasti controllingu. Praktická část navazuje na teoretickou část 

s uplatněním dostupných metod, pouţívaných ve vybrané akciové společnosti.  

Teoretické části bude věnována druhá kapitola, kde bude detailněji definována 

problematika controllingu jako součást řízení podniku. Cílem druhé kapitoly je objasnit pojem 

controlling, popsat osobu controllera, stanovit zásady controllingu, a představit jednotlivé 

činnosti a pracovní postupy pouţívané v profesionálním controllingu, konkrétně strategický, 

operativní a normativní controlling. Finanční a strategický controlling bude dále aplikován 

v praktické části diplomové práce.  

Praktické části bude věnována třetí a čtvrtá kapitola.  
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 Třetí kapitola bude charakterizovat vybranou akciovou společnost. Cílem třetí 

kapitoly je přiblíţit dlouholetou historii společnosti, postavení na trhu a vztah společnosti vůči 

konkurenci. Druhým cílem třetí kapitoly je představit zavedenou organizační strukturu a s tím 

související personalistiku vybrané akciové společnosti. Na detailní charakteristiku bude 

navazovat další cíl třetí kapitoly, a to ekonomická analýza společnosti. Cílem ekonomické 

analýzy je zhodnotit vývoj trţeb, zadluţenosti, rentability a likvidity společnosti                       

v letech 2009 – 2013.   

 Čtvrtá kapitola se bude zabývat praktickou aplikací controllingových metod 

pouţívaných ve vybrané akciové společnosti. Cílem čtvrté kapitoly je definovat 

controllingový útvar, formulovat stávající nástroje finančního controllingu ve společnosti a 

navrhnout případná zlepšení systému controllingu. Konkrétním cílem čtvrté kapitoly bude 

detailněji rozpracovat controlling pohledávek, zásob, likvidity a řízení kurzových rizik. 

Dalším cílem čtvrté kapitoly je přiblíţit systém plánování a formulovat vyuţívaný výrobní 

controlling a s tím související kalkulaci výroby. Kapitola bude doplněna o strategický 

controlling, kde bude aplikována nevyuţívaná analýza potenciálu SWOT a situační analýza 

dle Porterova modelu pěti konkurenčních sil.  

Posledním cílem praktické části diplomové práce je popsat vyuţívaný systém 

výkaznictví a jednotlivé druhy reportingu ve vybrané akciové společnosti a celkově zhodnotit 

vyuţívaný systém controllingu. 

V diplomové práci bude pouţita zejména metoda teoretického vymezení základních 

pojmů, teoretická analýza, syntéza a komparativní metoda. Důleţitou metodou v diplomové 

práci je metoda praktické aplikace, kdy tato metoda bude pouţita při zpracování třetí a čtvrté 

kapitoly. Metoda postupu bude pouţita v celé diplomové práci.  

Vlastní názory, návrhy, stanoviska, doporučení, zhodnocení a dílčí závěry, které jsou 

povaţovány za podstatné, budou v diplomové práci psány zvýrazněnou kurzívou. 
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2 Controlling jako součást řízení podniku 

Controlling (z anglického to control – regulovat, kontrolovat, vést nebo usměrňovat) 

je v dnešní době součástí řízení téměř kaţdého velkého podniku. Vyplývá to z neustále se 

zvyšující globalizace, která podniky vede ke spolupráci managementu a controllingu. 

Controlling je management service a tím také funkcí managementu. Controlleři jsou 

kontaktními osobami pro všechny úrovně managementu při řešení strategických a obchodních 

otázek. Controlling nepoţaduje pro profesionální výkon ţádné specifické akademické 

vzdělání, řada controllerů je úspěšná i bez vědeckého vzdělání. Přesto se v působení 

controllerů v podniku vytvořily určité zásady myšlení, jednání a základní zásady chování. [1] 

V odborné literatuře i v praxi se stále častěji vyskytuje pojem „controlling“, v naší 

zemi se jedná o poměrně nový a silně pouţívaný pojem, který zaplavuje naši ekonomickou 

teorii i praxi jako povodeň. [11] 

Management se musí často rychle rozhodovat a reagovat na poptávku trhu a 

neúprosnému tlaku tvrdé konkurence, a tak zvyšují své nároky na exaktnost informací, které 

jsou hlavním podkladem pro jejich rozhodování a případné usměrňování nepříznivých 

událostí včas. Právě tyto informace získává management z controllingu, který představuje 

uznávanou a samostatnou funkci v organizaci.   

V kaţdé organizaci probíhá controlling jiným způsobem, závisí to především na 

situačních podmínkách, je to zejména druh organizace, okolí podniku, fáze ţivotního cyklu, 

podniková kultura a konkurence. [3] 

„V moderních podnicích existuje částečně vysoká strukturální a procesuální 

komplexnost. Úkolem managementu je, aby byl podnik řízen tak, ţe všechny části 

(subsystémy) mohou přispívat k dosaţení cílů celého systému. Dnes má management značnou 

potřebu moderních nástrojů pro profesionální stanovení cíle, informace, cílovou kontrolu a 

koordinaci“, jak tvrdí Eschenbach a Siller (2012, předmluva). 

2.1 Moderní řízení podniku 

Manaţer i controller se zaměřují na celkové budování podniku, proto má podrobná 

analýza řízení firmy zásadní význam. 

Řízení neboli vedení znamená cílený vliv na určité osoby, prostřednictvím motivace, 

utváření vůle, plánování a kontroly, za pomocí nástrojů a organizace. Je to tedy plánovaný a 

kontrolovatelný systém jak vytvářet a zhodnocovat výkony, které by měly vést k rozvoji 
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podniku. Pojem management
1
 má spoustu významů, jako například manipulovat, vést, 

dirigovat, ovlivňovat, regulovat a další. [2] Management je řízení zaměřené na komplexní 

sociální systémy a znamená, ţe jsou při rozhodování vzaty v úvahu vzájemné vztahy mezi 

lidmi a věcmi. [7] 

 V této diplomové práci budou považovány pojmy řízení a management za totožné, 

jako většina autorů, ze kterých jsou čerpány informace. 

Schéma 2.1 Struktura řízení v podniku 

 

Zdroj: Eschenbach a Siller (2012) - vlastní zpracování 

Ve středních a velkých podnicích se aplikuje zpravidla vícestupňová struktura řízení, 

viz schéma 2.1, která zahrnuje top management, střední management, niţší management a 

prováděcí pracovníky a týmy.  

Se strukturou řízení v organizaci souvisí i úkoly a povinnosti, které musí pracovníci 

jednotlivých stupňů řízení plnit. Schéma 2.2 znázorňuje koloběh sedmi klíčových úkolů, které 

plní profesionální řídící pracovníci. Následující odstavec formuluje jednotlivé klíčové úkoly. 

V poslední době se zvyšuje potřeba zdůraznit hodnoty v podniku, jako například 

poškozující praktiky, skandály, mimořádné kolapsy podniků nebo korupce, z tohoto důvodu 

by měl podnik pečovat o podnikové hodnoty, aby se těmto negativním aspektům vyhnul. 

Podnikové cíle se stanovují a jsou závazné, je důleţité stanovit obsah, tzn. konkrétní úkol, 

rozsah, časovou posloupnost a nositele, tzn. kdo má daného cíle dosáhnout. Plánovat v tomto 

koloběhu řízení znamená důsledně promyslet budoucí jednání. Rozhodování neznamená jen 

rozhodovací akt, ale také příprava na budoucí rozhodnutí, tzn. znát aktuální stav, vyuţít 

dostupné informace, znalosti a další moţnosti. Rozhodování je spojeno s učitým stupněm 

                                                   
1
 Pojem management pochází z anglického slova to manage. 
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rizika a také řada rozhodnutí v podniku je chybných. Zvolená stuktura organizace musí být 

vhodná pro konkrétní podnik. [2] 

Úkolem vedení podniku je vytvořit uspořádaný celek činitelů a činností, který se 

nazývá organizace podniku. [11] V praxi existuje formálně uspořádaná organizační struktura, 

ale vedle ní také hrají významnou roli neformální vztahy mezi zaměstnanci. Cílem kontroly 

je pravidelná zkouška, tedy zkontrolovat, jakým způsobem, v jakém měřítku, kdy a kým byly 

dosaţeny podnikové cíle, přičemţ se přihlíţí k odchylkám. Další analýza odchylek by měla 

upozornit na případnou chybu. Poslední fáze řízení se nazývá podpora a rozvoj lidí, která má 

nejdůleţitější úkol ve smyslu vedení lidí. Hlavním cílem je podpora lidí, motivace, analýza 

slabých a silných stránek a rozvíjení schopností. V  dnešní době by na pracovníky mělo být 

pohlíţeno jako na nositele know how, tedy řídíci pracovníci by měli pracovat se znalostmi a 

zkušenostmi pracovníků jako se zvlášním potenciálem vývoje a jako s cenným majetkem. [2] 

Schéma 2.2 Koloběh řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eschenbach a Siller (2012) - vlastní zpracování 

2.2 Pojem controlling 

V odborné literatuře, která se zabývá controllingem existuje mnoho definicí. 

Prezentace a názory na controlling se liší dle jednotlivých autorů, ale také dle pracovníků, 

tedy controllerů. V následujících odstavcích jsou vybrány definice z šesti odborných 

publikací, na které navazuje nastínění problematiky controllingu dle územního působení. 

 Controlling není jen kontrola, ale aktivní způsob řízení podniku orientovaný do 

budoucna. Kontrola je samozřejmě součástí controllingových úloh, její 



10 

 

výsledky jsou však významné pouze tehdy, pokud skýtají podnět k budoucímu 

řešení. [20] 

 Controlling je popisován jako systém pravidel, který napomáhá k dosaţení 

podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, kdyţ se 

objeví nebezpečí vyţadující v řízení příslušná opatření. [13] 

 Controlling je koncepce řízení zaměřená na určitý ţádaný výsledek, na kterém 

spolupracuje vedoucí pracovník a controller. [5] 

 V širším pojetí je controlling definován jako široce aplikovaná metoda řízení, 

jejímţ smyslem je permanentní vyhodnocování skutečného průběhu 

podnikatelského procesu se ţádoucím stavem, přičemţ analýza odchylek podle 

příčin vzniku a odpovědnosti je těţištěm celého systému.  Z poměrně úzkého 

hlediska je controlling samostatná větev ekonomického řízení vycházející 

z údajů účetnictví a zaloţená na kalkulaci neúplných nákladů, přičemţ 

optimalizuje jak z celopodnikového hlediska, tak podle výrobků, segmentů 

trhu a míst odpovědnosti příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku. 

Na této bázi provádí také kalkulaci cen, čímţ se stává mj. praktickým 

nástrojem marketingu. [11] 

 Tak jako kaţdý plán musí mít definován cíle, tak i controlling je zaměřen na 

odhalování a následné řízení odchylek od stanoveného cíle. [4] 

 Controlling je jakýsi filtr, mlýnek, který semele, setřídí a zpracuje veškeré 

vstupy do jednoduchých, ale kvalifikovaných výstupů v přímé souvislosti s cíli 

na dané úrovni řízení. [14] 

Problematiku controllingu lze vysvětlit i dle územního působení. Angloamerická 

literatura, která se věnuje podnikovému řízení, označuje slovem „controlling“ jednu ze 

základních funkcí managementu podniku, nikoliv speciálně zaměřenou činnost controllerů. 

V současnosti termín controlling takřka neznají, ale pouţívají slovní spojení „management 

control“, jako subsystém řízení.  

Germanofonní země pojem „controlling“ nijak nepřekládají, byl převzat do německé 

slovní zásoby. V České republice se podobně jako v německy mluvících zemích pojem 

nepřekládá, protoţe neexistuje vhodný ekvivalent k tomuto pojmu.  

Pokud bychom porovnali německou a českou literaturu v tomto oboru, tak česká teorie 

je skromnější. Hlavně z důvodu, který je zcela pochopitelný. V Německu začal koncept 

controllingu vznikat jiţ od poloviny 50. let, zatímco v České republice se začal rozvíjet aţ po 
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roce 1990. Nejčastěji se tuzemští autoři zaměřují na operativní controlling, zejména na jeho 

dílčí části, zpravidla na oblast manaţerského účetnictví. [2, 10] 

I kdyţ neexistuje jednotná definice, v zásadě mají všichni autoři společné prvky, 

zcela jistě je to řízení, propojení plánování a kontroly, informace a podpora, s důsledkem 

na budoucí vývoj podniku. Ve všech výkladech je taky zdůrazněn názor podpory 

managementu, a to zejména budování informačního zázemí. Controlling by tedy měl 

zpravidla upozorňovat na moţné problémy dříve, neţ vzniknou, včas identifikovat příčiny a 

případně zabránit dalším hrozbám. [2, 7, 10] 

2.2.1 Osoba controllera 

Role controllera, příp. controllerky musí být ve větších podnicích jasně vymezena, 

například vnitřními předpisy nebo organizačně řídícími dokumenty. V případě malých 

podniků není obvyklá samostatná pozice controllera, většinou je vedoucí pracovník taktéţ 

controller. 

 Controller je pracovník, který zprostředkovává informace z jednotlivých částí 

podniku a je vedení nápomocen při hledání řešení a přijímání rozhodnutí. [20] 

Další jeho úkoly spočívají v získání, zpracování, sestavení přehledů a prezentaci 

interních a externích údajů za účelem správného rozhodování. Controller se velmi intenzivně 

zabývá aktuálním stavem oborů, jako jsou účetnictví, finance a ekonomika, měl by být 

schopen a velmi rychle se orientovat v pouţívaném informačním systému daného podniku, 

vyuţívat statistické a matematické metody.  

Obtíţnou součástí práce controllera můţe být oblast komunikace s lidmi, musí být 

schopen věcně a na odborné úrovni komunikovat se zaměstnanci, vedoucími pracovišť a 

vrcholovým managementem. Pro vedoucí pracovníky připravuje nejen podrobný rozbor příčin 

odchylek od plánu, ale i přijatých opatření k jejich eliminaci.  

Oblasti působení a vztah controllera a řídícího pracovníka viz tabulka 2.1, kde jsou 

jasně popsány úkoly jednotlivých pozic. Obecně je controlling výsledkem spolupráce řídícího 

pracovníka a controllera, který přispívá k vyšší efektivitě a hospodárnosti podniku. [7] 

 Controller musí být objektivní, zprostředkování informací musí být v potřebném čase 

a v poţadované kvalitě. V mnoha podnicích jsou controlleři zapojení do více projektů 

současně, i kdyţ to někdy nemusí plně odpovídat jejich funkci poradce nebo specialisty.  [2] 

 

 

 



12 

 

Tabulka 2.1 Vztah controllera a řídícího pracovníka 

CONTROLLER ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍK 

Připravuje podklady pro plánování a 

rozhodování. 
Plánuje a rozhoduje. 

Informuje o odchylkách. Reaguje na zjištěné odchylky. 

Připravuje metodiku rozpočetnictví, 

kalkulací a vnitropodnikových cen. 

Prosazuje a vyuţívá informace připravených 

systémů kalkulací a rozpočtů. 

Informuje o změnách v okolí podniku. 
Reaguje, aby udrţel dlouhodobou rovnováhu 

s okolím. 

Je poradce managementu. Akceptuje controlling v procesu řízení. 

Zdroj: Šoljaková a Fibírová (2010) - vlastní zpracování 

Controlling formují osoby. Kvalita podnikového controllingu je ve značné míře 

ovlivněna schopnostmi jednotlivých pracovníků – controllerů. [2] Z toho vyplývá, že profese 

controllera je značně náročná a vyžaduje nejen odborné znalosti, ale také osobní 

předpoklady. Pro lepší přehlednost je zpracována tabulka 2.2, která obsahuje jednotlivé 

požadované vlastnosti, schopnosti a osobní předpoklady controllera. 
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Tabulka 2.2 Vlastnosti a schopnosti controllera 

Odborné znalosti Osobní předpoklady 

Kompetence metod: 
 technika analýzy a rozhodování v rámci 

podnikové ekonomiky, 

 základní znalosti hospodářského, smluvního 
a obchodního práva, 

 technika komunikace, 

 technika kreativity a prezentace, 

 organizační talent, 

 schopnost efektivně informovat. 

 Etické myšlení, 

 analytické myšlení a jednání, 

 spolehlivost a přesnost, 

 samostatnost, vlastní iniciativa a 

kreativita, 

 schopnost komunikace a týmové 

práce, 

 přirozená autorita, komplexní 

pohled, 

Odborné znalosti podnikové ekonomiky: 
- interní a externí účetnictví, 

- strategické řízení podniku, 

- plánování, 

- posuzování investic, 

- výkaznictví, 

- kontrola. 

Obchodní znalosti: 
- znalost podniku, 

- znalost obchodních procesů a klíčových 

kompetencí, 

- znalost okolí podniku, 

- znalost konkurence, 

- jazykové znalosti. 

 

 kritické stanovisko, 

 schopnost přijímat nepříjemnosti, 

 odolnost vůči tlakům podřízených a 

nadřízených, 

 schopnost řešit konflikty, 

 psychická odolnost. 

 

Zdroj: Eschenbach a Siller (2012) - vlastní zpracování 

Na osobu controllera existuje mnoho požadavků, avšak úspěch controllera je závislý 

nejen na požadovaných vlastnostech a schopnostech, ale také na individualitě, přirozené 

autoritě a síle. 

2.2.2 Začlenění controllingu v organizační struktuře 

Dle podnikové hierarchie lze controlling rozčlenit do dvou hlavních rovin,                

viz schéma 2.3 - 2.4: 

- ve štábní pozici,  

- v liniové pozici. [18] 
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Schéma 2.3 Controlling – štábní pozice 

 

Zdroj: Vollmuth (1990) - vlastní zpracování 

Controlling ve štábní pozici, viz schéma 2.3, nemá ţádné pravomoci udělovat 

pokyny vůči liniovým pozicím, primárně slouţí k odlehčení liniových pozic tím, ţe vykonává 

přípravu rozhodování, poradenské a jiné sluţby. Negativem můţe být určité napětí mezi 

štábním útvarem a manaţery jednotlivých liniových útvarů.  

Controlling v liniové pozici, viz schéma 2.4, se vyuţívá především v krizových 

situacích, kdy controller uţ není v dosavadní pozici poradce, ale stává se zodpovědným za 

přijatá rozhodnutí. [18] 

Schéma 2.4 Controlling – liniová pozice 

 

Zdroj: Vollmuth (1990) - vlastní zpracování 

Začlenění controllera do organizační struktury můţe být i ve spojení s konkrétním 

útvarem, jako například controller výroby, odbytu, závodu apod., nebo s konkrétní činností, 

jako například controller pro analýzu investic, logistiky, personální controller, controller 

marketingu a jiné, pak hovoříme o decentralizovaném oddělení controllingu, které se 

vyuţívá zejména s růstem velikostí podniku. Decentralizovaná pracoviště mohou být dále 

podřízena centrálnímu controllingu, kdy má centrální controlling vlastní liniové vazby. Ve 

větších podnicích se tedy obsazují různé úrovně controllingu různými lidmi se specifickými 

vlastnostmi a specifickým přístupem k dané problematice. [2] 

 V případě, ţe podnik nedisponuje dostatkem kvalifikovaných pracovníků, můţe pro 

výkon controllingu vyuţít externího controllera ze specializované konzultační firmy. 

Uvaţovat o externím poradci lze u malých a středních podniků, kde je to ekonomicky 
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efektivní. U velmi malých podniků můţe být controllerem sám podnikatel, čili podnikatel 

působí jako řídící síla i jako controller ve všech směrech. [18] 

Je zcela na uvážení konkrétního podniku, resp. vedení, jak prakticky uspořádá 

controllingový útvar. Rozsah a využití controllingu se prakticky odvíjí od velikosti podniku a 

podnikových potřeb. 

2.3 Zásady controllingu 

Zásady, standardy chování neboli principy by měly platit v podniku delší dobu. 

Profesionální controlleři by při plnění podnikových cílů měli mít na paměti určité zásady 

chování a profesní přístup, viz schéma 2.5. [2] 

Schéma 2.5 Zásady chování v controllingu 

 

 

 

 

Zdroj: Eschenbach a Siller (2012) – vlastní zpracování 

Výklad doplňuje schéma 2.5. Controlleři mají zpravidla odbornou způsobilost, 

vystupují vţdy jako hnací síla
2
 nebo brzdící síla

3
 řízení. Řídící pracovníci mají potřebnou 

kompetenci a sílu ji prosadit. Controlling by měl mít v rozhodovacích procesech svou funkci 

zpětné vazby. Funkce hnací síly vytváří prostor pro vyuţití příleţitostí a inovací. Funkce 

brzdící síly naopak znamená v tomto případě kriticky hodnotit plánované cíle, jednat 

s vědomím rizik, nečinit ukvapené rozhodnutí a získat chybějící informace. Obě zásady musí 

mít podporu v managementu a mít volné pole působnosti. [2] 

Controlling by měl dodrţovat zásadu objektivity. Controlling by měl: 

- vycházet z ověřených a vyzkoušených teorií a hypotéz, 

- posuzovat informace komplexně, analyzovat a zvaţovat vedlejší účinky,  

- systematicky a srozumitelně interpretovat, 

- pracovat s fakty a neignorovat kritické situace, 

                                                   
2
 Odborný promotor. 

3
 Odborný oponent. 
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- mít vlastní subjektivní názory, pohledy a zkušenosti, 

- provádět hodnotící posudky, 

- akceptovat návrhy třetích stran a podrobit se případné  kontrole. 

Zásada včasného jednání spočívá v rozpoznání silných a slabých stránek, příleţitostí 

a rizik v podniku. Tato zásada zdůrazňuje časový aspekt a iniciativu, lze ji také výstiţně 

popsat klasickým příslovím: „Co můţeš udělat dnes, neodkládej na zítra!“
4
 Zásadu včasnosti 

je moţno provádět těmito opatřeními: 

- zřízení systému včasného podání informací a vhodného sledovacího místa, 

- získání informací, včasné zpracování a moţnost zabránit případným výkyvům, 

- získat vlastní prostor a čas pro jednání (např. řádné procesy naplánovat dříve), 

- stanovit si prioritu v aktuálnosti informací, na úkor přesnosti. [2] 

Rovnováha mezi normativním, strategických a operativním controllingem 

znamená především existenci věcně logické a časové souvislosti. Všechny tři oblasti by měly 

mít v podniku přibliţně stejně velký význam, případná nerovnováha musí být vyrovnána, jen 

za takových podmínek bude podnik schopen existovat i v budoucnu.  

Všechny výsledné informace, tzn. návrhy a rozhodnutí, analýzy, rady a doporučení, 

které controlling provedl, je nezbytné náleţitým způsobem zdokumentovat, tedy musí být 

aplikována zásada dokumentace. Dosaţené informace, vyplývající z controllingu je potřeba 

dokumentovat kompletně, systematicky uspořádat a uchovávat v přehledné písemné formě. 

Přičemţ se respektuje zásada přiměřeného jednání, tzn., aby zaznamenávání výsledků bylo 

moţno s co nejniţší administrativní zátěţí. Komplexní dokumentace procesu controllingu 

slouţí zejména:  

- k potřebám controllingu, například pro případnou argumentaci a dokazování 

pomocí dokladů, 

- ke kontrole ostatních zásad controllingu,  

- ke zvýšení kvality budoucích rozhodnutí, 

- k sebekontrole a zpětné kontrole. [2] 

 

 

                                                   
4
 Obecné odmítnutí tzv. pravidla maňana (ze španělštiny maňana – zítra) ve prospěch přísloví. 
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2.4 Cíle controllingu 

Za hlavní cíl moderního řízení podniku se povaţuje udržení trvalé životaschopnosti 

a operativnosti organizace. Pokud je spolupráce a podpora vedení společnosti s 

controllingem na dobré úrovni, vytvoří, udrţí a uplatní tyto schopnosti pro správný chod 

podniku. Definovaný cíl lze dále rozpracovat na dílčí cíle, mezi které patří zejména:  

- zajištění schopnosti anticipace,  

- zajištění schopnosti adaptace,  

- zajištění schopnosti koordinace,  

- zajištění schopnosti proveditelnosti plánů.  

Schopnost anticipace controllingu zahrnuje připravenost aktuálních, srozumitelných a 

včas poskytnutých informací o moţných budoucích změnách ve vnitřním i vnějším okolí 

podniku, na které je nutno se vhodně připravit. Schopnost adaptace controllingu znamená 

reagovat na jiţ vzniklé změny v okolí nebo uvnitř podniku. Schopnost koordinace 

controllingu vede ke sladění aktivit a jednání jednotlivých podsystémů řízení podniku. 

Poslední dílčí cíl zajišťuje, aby se controlling staral o prosazení plánů, záměrů a projektů 

v takovém rozsahu, jak bylo plánováno. [2] 

Je důležité si uvědomit, že aby controller a celé vedení společnosti dosáhli 

stanovených cílů, musí být všechny controllingové činnost aplikovány průběžně a opakovaně.  

Controlling ve své podstatě znamená řídící funkci, proto je klíčové, aby vedení 

společnosti úzce spolupracovalo s controllerem. Řízení se v podniku nejčastěji aplikuje na 

operativní, strategické a normativní úrovni. Z hlediska činností v podniku rozlišujeme 

controlling, tj. finanční a výrobní controlling. Přičemţ existují vzájemně propojené vazby 

mezi těmito úrovněmi, proto je nemůţeme chápat odděleně, ale jako podsystémy celkového 

řízení podniku. Reálně se musí všechny oblasti propojovat a vzájemně harmonizovat, a to jak 

ze strany vedení podniku, tak i z pozice controllingu. [2] 

Jednotlivé stupně řízení, a s tím související controlling, jsou detailněji popsány a 

vysvětleny v následujících kapitolách 2.5 – 2.7. Finanční controlling je definován       

v kapitole 2.8. 
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2.5 Controlling strategických cílů 

K nejdůleţitějším úlohám řízení patří zejména vytýčení strategických cílů a formulace 

strategie
5
. [2] 

Strategie má klíčový vliv na další rozhodování, plánování a realizaci jednotlivých 

podnikových cílů. Strategické plánování nastaví rámec, ve kterém se podnik chce 

v budoucnosti pohybovat. [9] Strategický plán se obvykle sestavuje na období pěti aţ deseti 

let, přičemţ má většinou podobu klouzavého plánu, to znamená, ţe je plán kaţdoročně 

přepracován a jeho časový horizont je posunut o další rok. 

Úlohou strategického controllingu je podpora managementu podniku v pěti fázích: 

I. analýza okolí a podniku, 

II. vývoj strategie, 

III. strategické hodnocení a strategické plánování, 

IV. provádění strategie, 

V. kontrola strategie. 

V první fázi controlling analyzuje silné a slabé stránky potenciálů podniku a 

příleţitosti a rizika okolí podniku. Obtíţné je porozumět a získat dostatečné informace o 

konkurenci, zákaznících a daném odvětví na trhu. To znamená, ţe controller musí brát 

v úvahu všechny relevantní faktory okolí podniku. Informace se dají získat z obecně 

dostupných zdrojů nebo z pramenů s omezeným přístupem. Za obecně dostupné prameny jsou 

povaţovány zejména obchodní zprávy, internet, odborné publikace, obchodní rejstřík, sluţby 

konkurence, různé veletrhy, výstavy aj. Prameny s omezenými informacemi mohou být studie 

trhu, osobní rozhovory a závěry s partnery a konkurencí, licence, vnitřní odhady, firemní 

publikace, valné hromady, tiskové konference, benchmarking
6
 atd. [20] 

Controlling ve druhé fázi musí vyuţít vlastní kreativní techniky a co moţná nejlépe je 

uplatnit k dosaţení cíle. Ve třetí fázi musí controlling uplatnit odborné znalosti a vytvořit 

systém plánování. V čtvrté fázi controller sleduje rozpracovanost kroků, které jsou určeny 

v plánu, s tím souvisí i moţné odchylky od skutečnosti, kde controller připraví nápravná 

opatření, aby zabránil dalším moţným odchylkám v budoucnu. Posledním krokem je kontrola 

stanovené strategie. [20] 

                                                   
5
 Pojem strategie je z řeckého slova stratos (vojsko) a agos (vůdce). Eschenbach a Siller (2012) tvrdí, ţe v dnešní 

době je pojem strategie chápán z mnoha pohledů – plán, manévr v hospodářské soutěţi, vzor chování, proces 

sledování, pozice na trhu, perspektiva, nástroj řízení nebo jako prostředek k úspěchu.  
6
 Benchmarking umoţňuje srovnání výkonnosti organizace s nejlepší konkurencí a tím vymezí priority pro 

zlepšení. 
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Výsledkem práce strategického controllera je SWOT analýza, strategický plán a 

strategické porovnání plánu se skutečností.  

Strategický controller aplikuje celou řadu metod. Zejména vyuţívá následující 

nástroje: 

- analýza odvětví - Porterův model pěti sil, 

- analýza vnějšího prostředí - PEST,  

- analýza portfolia - BCG analýza, GE matice, 

- analýza potenciálu - SWOT, 

- porovnání plánu s budoucím stavem - Gap analýza, 

- analýza strategie - Ansoffova matice, 

- analýza ţivotního cyklu produktu, 

- analýza citlivosti, 

- metoda plánování scénářů, 

- analýza a řízení rizik, 

- hodnotová analýza, aj. [20] 

V následujících podkapitolách je podrobněji formulována odvětvová analýza a 

analýza potenciálu, viz kapitoly 2.5.1 – 2.5.2, které budou aplikovány v praktické části 

diplomové práce. 

2.5.1 Odvětvová analýza 

Struktura a rozvoj odvětví ovlivňují vývoj daného podniku, proto je důleţitá analýza 

odvětví, ve kterém se podnik pohybuje. Porterův model pěti sil, viz schéma 2.6, patří 

k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům k rozboru konkurenčního prostředí firmy, 

jejímţ tvůrcem je profesor Michael Eugene Porter z Harvard Business School. Pomocí 

modelu je řešena síla konkurence v analyzovaném odvětví a tím také ziskovost daného 

sektoru trhu. Porter rozebírá pět klíčových vlivů, které konkurenceschopnost podniku přímo 

či nepřímo ovlivňují. Porter tuto analýzu pěti sil vytvořil v reakci na populární SWOT 

analýzu, viz kapitola 2.5.2, která mu nepřipadala dostatečně konkretizovaná, ale spíše obecná. 

V dnešní době jsou obě metody, jak Porterova analýza pěti sil, tak SWOT analýza vyuţívány  

v praxi stejně. [2] 
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Schéma 2.6 Porterův model pěti sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eschenbach a Siller (2012) - vlastní zpracování 

Odvětvová analýza zahrnuje ohroţení potenciálními konkurenty, rivalitu mezi 

stávajícími konkurenty, ohroţení prostřednictvím substitučních výrobků, vliv odběratelů a 

vliv dodavatelů.  

Výskyt nové konkurence v daném odvětví můţe mít negativní dopady na stávající 

podniky v odvětví, můţe nastat cenový a reklamní boj, v horším případě ztrátu trţního podílu 

a s tím související i pokles rentability. Teoreticky můţe na trh kdykoli přistoupit nový podnik, 

reálně však existuje mnoho bariér vstupu do odvětví, které potenciálním firmám brání 

vstoupit na daný trh, mezi bariéry patří zejména: 

- patenty, licence, know how, 

- vysoké náklady na změnu nabídky pro zákazníky, 

- překáţky v přístupu k odbytovým kanálům, 

- diferenciace výrobků a sluţeb, 

- finanční prostředky - vysoká potřeba kapitálu a investic pro vstup na daný trh, 

- podnikové zázemí a kvalifikovaný personál, 

- vysoká loajalita zákazníků k zavedeným výrobkům, aj. 

V reálném ekonomickém prostředí mezi sebou firmy zápasí o pozici na trhu, přičemţ 

rivalita stávajících konkurentů je v kaţdém odvětví vysoká nebo stoupající. Vše závisí na 

počtu konkurence se stejnou nebo podobnou obchodní nabídkou, na konkurenci s přibliţně 

stejně vysokou kapitálovou strukturou, dynamice růstu trhu nebo i na fixních a skladovacích 

nákladech. [2] 
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Vliv odběratelů (zákazníků) je ovlivněn mnoha faktory. Je důleţité si uvědomit, ţe 

jednotliví odběratelé se od sebe liší svou velikostí, svými potřebami a také poţadovanou 

kvalitou na výrobky a sluţby. Odběratelé disponují vyjednávací silou. O velké vyjednávací 

síle odběratelů hovoříme v následujících případech: 

- odběratelé jsou koncentrováni,
7
  

- podnik má velmi malé mnoţství zákazníků, 

- firma je závislá na velikosti odebíraného mnoţství, 

- hrozba odchodu odběratelů z důvodu zvýšení ceny, 

- standardní produkce – zákazník můţe snadno přejít ke konkurenci. 

Vliv dodavatelů je stejný jako v případě odběratelů. Malé mnoţství dodavatelů, či 

hůře jeden dodavatel, s velice specifickým produktem vytváří prostředí pro tlak na cenu, 

dodací podmínky, aj. Hrozbou zde můţe být integrace dodavatelů ve větší celky nebo případ, 

ţe by odběratelé museli bez produktů dodavatelů zastavit svou produkci, 

Substitučními výrobky jsou v Porterově modelu myšleny produkty z jiného 

průmyslového odvětví, které by mohly dané produkty podniku nahradit. Pro určitou skupinu 

odběratelů mají tyto nahrazující výrobky stejnou funkci, avšak jsou postaveny na odlišných 

pouţitých technologiích. Substituční výrobky ohroţují analyzovaný podnik pouhou existencí, 

tyto výrobky se pak pro podnik stávají konkurenčními a jejich cena má vliv i na analyzovaný 

podnik. [2] 

Odvětvová analýza – Porterův model pěti sil je aplikován v praktické části diplomové 

práce, viz kapitola 4.3.2. 

2.5.2 Analýza potenciálu 

Cílem analýza potenciálu je rozbor silných a slabých stránek podniku a analýza hrozeb 

a příleţitostí úspěchu pro analyzovaný podnik. Pro analýzu potenciálu především vyuţíváme 

SWOT analýzu
8
, která byla vyvinuta Albertem Humphreyem. Díky této metodě je moţné 

komplexně posoudit fungování firmy a analyzovat pozici podniku na trhu nebo nalézt nové 

moţnosti růstu. Z obecného hlediska je jmenovaná analýza povaţována za velmi významný 

strategický nástroj. Sestavení SWOT analýzy, viz tabulka 2.3, probíhá ve třech krocích. 

V prvním kroku vyhledáme a vyhodnotíme vnější faktory, tj. příležitosti a hrozby. Na první 

krok navazuje vyhledání a vyhodnocení vnitřních faktorů, tj. silné a slabé stránky.  Silné 

                                                   
7
  Například v zájmových sdruţeních. 

8
 Analýza SWOT – zkratka koresponduje s počátečními písmeny anglických slov: Strenghts – Weaknesses –    

Opportunities – Threats 
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stránky porovnáváme s příleţitostmi, naopak slabé stránky porovnáváme s hrozbami a 

potenciálním rizikem, které plyne ze slabých stránek nebo z podnikového okolí. Třetím 

krokem analýzy je utřídění zjištěných informací a přiřazení jednotlivým faktorům potřebnou 

váhu. [2, 9] 

 Je důleţité myslet na to, ţe silné stránky nám generují příleţitosti, které se mohou 

vyvinout v podnikový cíl. Na druhou stranu slabá stránka můţe mít za následek naplnění 

zjištěných hrozeb a mohou slouţit jako podklad pro analýzu a řízení rizik. Nebezpečím této 

analýzy často bývá dlouhý seznam nesplnitelných přání a omezení, které zůstanou v podniku 

vyřčené a vepsané, ale po dlouhé roky neměnné. Zásadní je tedy definovat a zaměřit se na ty 

oblasti, které je firma schopna změnit, ovlivnit a ovládat. [2] 

Tabulka 2.3 SWOT analýza 

S W O T  a n a l ý z a 

I n t e r n í   f a k t o r y 

S: SILNÉ STRÁNKY 

(strengths) 

W: SLABÉ STRÁNKY 

(weaknesses) 

E
 x

 t
 e

 r
 n

 í
  

 f
 a

 k
 t

 o
 r

 y
 

O: 

PŘÍLEŽITOSTI 

(opportunities) 

S-O-Strategie:    

  Nové metody, které jsou 

vhodné pro rozvoj silných 

stránek společnosti. 

W-O-Strategie: 

Eliminace slabin pro vznik 

nových příleţitostí. 

T: 

 HROZBY 

(threats) 

S-T-Strategie: 

Vyuţití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, které omezí 

hrozby, ohroţující naše 

slabé stránky. 

Zdroj: Havlíček (2011), Eschenbach a Siller (2012) - vlastní zpracování 

Pro vybrání vhodné strategie pro analyzovaný podnik je vhodné ještě sestavit strategickou 

bilanci, ve které konfrontujeme různé druhy silných a slabých stránek s nalezenými hrozbami a 

příležitostmi. Pomocí této konfrontace zjistíme jak míru nebezpečnosti záporných faktorů, tak také 

možnosti jejich využití. 

SWOT analýza je aplikována v praktické části diplomové práce, viz kapitola 4.3.1. 
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2.6 Controlling operativních cílů 

Operativní řízení doplňuje definované strategické cíle a normativní řízení. Operativní 

řízení by měla určit opatření, které jsou potřebná k dosaţení strategických cílů. Úkolem 

managementu na operativní úrovni je vyuţít potenciály úspěchu efektivně. [2] Controlling na 

operativní úrovni zabezpečuje porovnávání plánů s reálnou dosaţitelností cílů, které mohou a 

nemusí souhlasit. Pokud cíle s realitou nesouhlasí, musíme se vrátit k definici cílů. Posledním 

krokem controllingu na operativní úrovni je kontrola odchylek a opatření, tzn. návrh 

okamţitých opatření.  

Operativní controlling pomáhá zaměřit se na budoucnost podniku a v rámci jednoho 

roku včas řídit nápravná opatření, pokud se podnik odchýlí od určeného podnikového plánu.  

[9] 

Operativní controlling chápeme jako určitý podsystém řízení, který se zaměřuje na 

kratší časové úseky (zpravidla jeden rok). Operativní plány jsou obvykle tvořeny na 1-2 roky 

a orientují se na dosaţení potřebné likvidity k trvale udrţitelné existenci podniku, dosaţení 

plánované rentability, hospodárnosti a plánované produktivity. Hlavními veličinami na 

operativní úrovni jsou tedy ukazatelé finanční analýzy - rentabilita, produktivita, 

hospodárnost a likvidita, přičemţ vycházíme z aktuálních moţností podniku, tj. ze současných 

zdrojů. [2] Praktická část diplomové práce se zabývá ekonomickou situací vybrané akciové 

společnosti v kapitole 3. 

Operativní plány vycházejí z jednotlivých konkrétních činností v kaţdém podniku, 

které nemůţeme tvořit odděleně, ale vţdy musíme přihlíţet k vazbám mezi jednotlivými 

dílčími plány, jedná se o základní plány, jako například plán marketingu, plán prodeje, plán 

výroby, plán investic, plán oprav a údrţby, plán odpisů, plán nákupu, personální plán, 

organizační plán, plán výzkumu a vývoje, plán ekologie a finanční plán. Z těchto dílčích 

plánů se dále vypracovává plánovaný výkaz zisku a ztráty a plánovaná bilance. [9] 

Controller vyuţívá řadu metod. Základní metody vyuţívané v oblasti oběţných 

prostředků jsou především analýza ABC, hodnotová analýza, analýza XYZ, analýza objemu 

zakázek a optimalizace objemu zakázek. V oblasti řízení odbytu controller analyzuje rabat, 

prodejní oblasti a provize. Vedle zmíněných metod v odborné literatuře existují i další 

metody, jako například analýza bodu zvratu, analýza globálních nákladů nebo tzv. target 

costing a další. [17] Základní používané metody operativního controllingu jsou zpracovány 

v kapitole 2.6.1 – 2.6.3. 
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Controller se zabývá koordinováním oborových plánů pro celkový rozpočet, zajišťuje, 

aby operativní plány a cíle navazovaly na strategické plány a cíle. Controller porovnává 

skutečnost s plánem, zjišťuje odchylky od skutečnosti, hledá příčiny těchto odchylek a dává 

podnět k odstranění těchto odchylek. Controller informuje management na všech stupních 

řízení o zjištěných informacích a řídí provádění nápravných opatření. Hlavními úkoly 

controllingu na operativní úrovni jsou oblasti činnosti, které se týkají bilanční analýzy, 

operativní controlling nákladů a výnosů, investiční controlling, ocenění podniku a controlling 

likvidního a pracovního kapitálu. [17] 

2.6.1 ABC analýza 

ABC (Activity Based Costing) analýza je obecně pouţívaný postup, který vede ke 

stanovení priorit při zajišťování úkolů. [7, 19] Odlišujeme důleţité od méně důleţitého. Tato 

metoda spočívá ve vymezení priorit podle důleţitosti, kdy začleňujeme zkoumané objekty do 

jednotlivých tříd A, B a C. Počet tříd můţeme dle uváţení i rozšířit.  Klasifikaci provádíme 

podle kritérií - otázek, které si pokládáme. V této metodě navzájem srovnáváme objemy a 

hodnoty. Analýza ABC se vyuţívá především v materiálovém hospodářství, odbytu a výrobě. 

Při materiálovém hospodářství můţeme analyzovat mnoţství a hodnoty a jednotlivé 

dodavatele, v odbytu se tato metoda hodní k analýze skupin výrobku a například ve výrobě 

můţeme pomocí analýzy ABC sledovat fixní náklady a následně je i změnit. Tato analýza 

vede ke zjištění, ţe můţe nastat situace, kdy relativně malé mnoţství z celkového objemu 

můţe vytvořit relativně velkou hodnotu. [19] 

Základem této metody, jak uţ bylo řečeno, je zařazení objektů do jednotlivých skupin. 

Těmito objekty mohou být výrobky, dodavatelé, zákazníci, skladové zásoby nebo náklady, 

které dále můţeme členit podle nákladových druhů či středisek. Rozdělení do jednotlivých 

tříd: 

 skupina A = malé mnoţství objektů (cca 5 %) má velký podíl na celkové 

hodnotě objektů (cca 75 %), 

 skupina B = relativně větší mnoţství objektů (cca 20 %) má relativně malý 

podíl na celkové hodnotě objektů (cca 25 %), 

 skupina C = velké mnoţství objektů (cca 75 %) má jen malý vliv na celkovou 

hodnotu objektů (5 %). [20] 

Výhodou analýzy ABC je její jednoduchost, časová nenáročnost, mnohostranná 

pouţitelnost, která umoţňuje oddělit podstatné a nepodstatné věci. Na druhou stranu, vše se 

mění v čase, analýza ABC klasifikuje jen okamţitý stav, někdy pouhé tři skupiny (A, B a C) 
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mohou být nedostatečné. Tak jako předchozí metody i aplikace metody ABC je opět 

ovlivněna subjektivními názory. I přesto je ABC analýza v praxi velmi rozšířená a pouţívaná. 

[2] 

2.6.2 Analýza XYZ 

Analýza XYZ se zabývá materiálem. Tato analýza zkoumá strukturu spotřeby 

jednotlivých druhů materiálu, kdy rozlišujeme tři druhy materiálových skupin X, Y a Z. Pro 

materiál X je typické, ţe je stálý v průběhu spotřeby. Spotřeba materiálu u skupiny Y 

v průběhu spotřeby stoupá nebo klesá, můţe podléhat také sezonním výkyvům. Materiál Z se 

vyznačuje svou nepravidelností, průběh spotřeby je tedy nepravidelný. Pro kaţdý jednotlivý 

materiál X, Y nebo Z platí jiná pravidla nákupu zásob. Jak logicky vyplývá, materiálu X by 

mělo být dostatek, vţdy musí časově korespondovat s výrobou. U materiálu Y platí zásada 

nákupu do zásoby. Pro materiál Z je typický nákup po jednotlivých kusech.  

Často a jistě vhodně se metoda ABC kombinuje s analýzou XYZ, kdy tato kombinace 

metod přinese další podrobnější informace o materiálovém hospodářství a výrobě. Doplňující 

informace nám umoţní rychlejší řízení výroby, přesnější plánování a také kontrolu. [19]  

2.6.3 Hodnotová analýza 

Cílem hodnotové analýzy
9
 je zjistit a eliminovat všechny náklady, které nejsou nutné 

pro tzv. hodnotu
10

, aniţ by to mělo vliv na jakost produktu. Vyuţití a aplikace hodnotové 

analýzy můţou být sníţeny náklady podniku. Základním metodickým principem hodnotové 

analýzy je tzv. funkčně nákladový přístup [9], coţ znamená dosaţení optima uţitečnosti 

produktu pro zákazníka a zároveň nejniţší výrobní náklady pro výrobce, tzn. přijatelná cena 

pro zákazníka i pro výrobce. Při provedení hodnotové analýzy je potřeba týmové práce, 

spolupracovat by při ní měli odborníci z oblasti výroby, nákupu, prodeje, ale třeba i 

dodavatelé a odběratelé. 

Vypracování hodnotové analýzy je v odborné literatuře uváděno rozdílně, přesto 

základ bývá stejný. První etapou je výběr hodnoty a stanovení cílů, navazuje sběr a 

zpracování informací o současném stavu. Třetím krokem je zjištění funkčnosti analýzy pro 

uţivatele a tvorba námětů, tzn. rozbor nových řešení, výhody a nevýhody.  Navazující etapa 

hodnotí zmíněné návrhy a posuzuje realizovatelnost jednotlivých návrhů. Posledním krokem 

je realizace zvolené optimální varianty. Hodnotová analýza se vypracovává pomocí tabulky, 

                                                   
9
 =analýza funkčních nákladů. 

10
 Hodnotou můţe být výrobek, surovina, součást výrobku, ale i technologie, výrobní fáze, manaţerské procesy, 

kontrolní procesy, cena, výkon, sluţba apod. 
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kde musí být jasně stanovena hodnotící kritéria, faktor významu (v %), hodnotící známka  

(=školní známky) a stanovení dílčích skóre, tzn. dílčí uţitná hodnota, která se vypočítá jako 

násobek faktoru významu a známky. Dílčí skóre se nakonec sečte a vyhodnotí podle hodnotící 

tabulky. Optimální uţitek je alternativa s uţitnou hodnotou nejvyššího významu. [9] 

Nevýhodou hodnotové analýzy je subjektivní stanovení významu, kdy se částečně 

ztrácí objektivita u hodnocení. [2] 

V následující kapitole, viz kapitola 2.7 je představen controlling normativních cílů, 

jako nedílná část řízení v podniku.  

2.7 Controlling normativních cílů 

Normativní řízení podniku znamená stanovit normy tedy poţadavky, které klademe na 

podnikové pracovníky. Podnik je sociálním útvarem tvořen lidmi, kteří svým chováním, 

jednáním, názory a vystupováním ovlivňují podnikové činnosti. Cílem je, aby podnik byl 

trvale úspěšný a fungoval jako celek. Je ţádoucí, aby pracovníci byli kreativní, schopní 

inovace, dodrţovali podnikové hodnoty
11

 a stanoviska. Vedení společnosti by mělo 

normativní cíle navrhnout, nechat schválit dozorčím orgánem a následně je uvést do 

kaţdodenního pracovního ţivota v podniku. [2] 

Controller se stará o to, aby byl dobře zkoordinován operativní, strategický a 

normativní management s podnikovým controllingem. Controller normativních cílů k plnění 

své práce vyuţívá řadu metod, mezi nejpouţívanější patří zejména následujících pět: 

 moderační metoda, 

 brainstorming, 

 brainwriting, 

 kontrola hodnot,  

 kontrola norem, 

 kontrola vzorů. [2] 

V následujících kapitolách je podrobněji definována moderační metoda a metody 

brainstormingu a brainwritingu, viz kapitoly 2.7.1 – 2.7.2. 

2.7.1 Moderační metoda 

Moderační metoda je metodou komunikační a diskusní. Jak uţ je z názvu této 

metody patrné, jedná se o doprovázení procesu vytvářením určitých názorů a rozhodnutí 

                                                   
11

 Podnikové hodnoty tvoří identitu podniku a podnikovou kulturu. 
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v projektových týmech nebo malých pracovních skupinách, kde je podporována kreativita 

jednotlivých pracovníků týmu. Tzv. moderátoři jsou lidé, v controllingu tedy controlleři, kteří 

pomáhají skupině prosazovat vlastní názory, nést vlastní zodpovědnost, klást otázky a 

analyzovat problémy. Mezi účastníky týmu často bývá problémem nést zodpovědnost za 

vlastní rozhodnutí. Controller v ţádném případě pracovníkům týmu nenutí své názory, 

postupy a nijak je neovlivňuje. Moderátoři, tedy v našem případě controlleři mají především 

za úkol objasnit úlohu moderátora, určit cíl, vyjasnit výchozí situaci ve skupině, řídit 

skupinovou práci, tzn. stanovit pravidla a normy ve skupině. Dále mají za úkol pracovat se 

skupinou, řídit a popřípadě ocenit práci ve skupině, plánovat opatření, průběţně reagovat na 

výstup týmové práce a v neposlední řadě dokumentovat výsledky skupinové práce a následně 

předat protokol z diskuse všem účastníkům týmu. Moderátoři by měli mít na paměti, ţe by ve 

skupině měla panovat důvěra v obou směrech, měla by panovat uvolněná atmosféra, 

dostatečná komunikace a interpretace názorů.  

Moderační metoda se často pouţívá, protoţe se můţe přizpůsobit kladeným otázkám, 

je velmi vhodná pro přípravu plánů, stanovisek a cílů zúčastněných. Tato metoda dnes patří 

ke komunikační metodě každého řídícího pracovníka.  Nevýhodou moderační metody 

můţe být závislost úspěchu na kvalitě moderování, můţe dojít k tomu, ţe účastníci skupiny 

dostatečně neakceptují řízení skupinové práce, popřípadě úspěch metody můţe záviset na 

formálních nebo neformálních pozic ve skupině. [2] 

2.7.2 Brainstorming 

Další pouţívanou metodou v normativním controllingu je skupinová metoda 

brainstorming, která je založena na generování inovativních myšlenek, nových nápadů a 

řešení určitých problémů na dané téma. Základem je donutit všechny účastníky, aby 

reagovali na podněty ostatních. Brainstorming podporuje myšlenky a nápady jedince, z toho 

vyplývá, ţe brainstorming se snaţí o to vyprodukovat, co moţná nejvíce smysluplných 

nápadů a myšlenek. U brainstormingu je třeba dodrţovat určitá pravidla. Brainstorming by mě 

trvat cca 15 - 30 min., upřednostňuje kvantitu a originalitu myšlenek nad kvalitou. Je důleţité 

si průběţně zaznamenávat vyslechnuté myšlenky a nápady všech účastníků, u kterých je 

ţádoucí projev emocí. Při brainstormingu je nedovolené, či spíše zakázané se vysmívat, 

podceňovat nebo jakkoliv kritizovat či uráţet ostatní účastníky. Důleţité je podotknout, ţe při 

této metodě se nezabýváme autorským právem, je ţádoucí v cizích rozpracovaných výrocích a 

nápadech pokračovat. 
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S metodou brainstormingu souvisí brainwriting, také nazýván „metoda 6-3-5“, coţ 

znamená šest účastníků, tři myšlenky a pět opakování, kdy se předává list papíru mezi šesti 

osobami, se třemi myšlenkami a s pěti opakováními. Účastníci se mohou nechat inspirovat 

kolegovým nápadem, nechat myšlenku zaniknout, formulovat novou nebo další myšlenky 

rozšířit. [2] 

Moderační metoda, brainstorming i brainwriting jsou obecně využívané komunikační 

metody. Aplikace těchto zmíněných třech metod je jednoduchá a měla by se vyskytovat téměř 

v každém podniku. Mezilidské vztahy, využití lidského potenciálu a dobře nastavená 

podniková komunikace je základní krok k tomu, jak dosáhnout stanovených cílů, proto by 

vedení každého podniku mělo těmto metodám věnovat dostatečnou pozornost. 

V následující kapitole 2.8 je zpracován finanční controlling, jako významná část 

podnikového controllingu, který znamená průběžné vyhodnocování finančních plánů a 

finančních cílů. 

2.8 Finanční controlling 

Hlavním úkolem finančního controllingu je zajištění stálé platební schopnosti podniku. 

Podnik je platebně schopný, má-li v kaţdém časovém okamţiku více pohotových peněţních 

prostředků neţ kolik má splatných závazků. [9] Finanční controlling představuje subsystém 

podnikového controllingu, jehoţ cílem je zajištění finanční rovnováhy podniku, která 

v sobě nese řadu činností, zejména získávání finančních zdrojů, správu finančních zdrojů a 

uţití finančních zdrojů. Finanční zdroje podnik získává od zákazníků a z kapitálového trhu, 

část těchto získaných zdrojů není potřeba k okamţitému uţití a je spravována v podobě rezerv 

likvidity a zbývající část těchto finančních zdrojů slouţí k zaplacení daní, dividend, splátek 

dluhů apod. [3] 

Předpokladem úspěšného finančního controllingu je manažersky orientované 

účetnictví. Aby účetnictví vyhovovalo poţadavkům controllingu musí být uskutečněny 

zejména tyto organizační předpoklady: 

- účelné členění nákladů, 

- účelný účtový rozvrh, 

- správné účtování, 

- účelné členění rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash flow, 

- měsíční účetní závěrky, 

- aktuálnost účetních dokladů.  
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Všechny úkoly finančního controllingu probíhají ve třech fázích - fáze plánování, 

fáze realizace a fáze kontroly.  Fáze plánování zahrnuje proces tvorby finančního plánu a 

finanční prognózy, viz schéma 2.7. K tvorbě finančního plánu jsou zapotřebí vstupní data, 

která vychází z dílčích podnikových plánů, interních a externích informačních zdrojů, jako 

např. podnikové rozbory, statistiky, zprávy a účetní data podniku, obchodní a bankovní 

zprávy, úřední statistiky, data ČNB, analýzy trhu a konkurence, legislativa apod. Důleţitým 

parametrem kvality dílčích plánů je jejich vzájemná kompatibilita. [3] Finanční plánování 

spočívá v řízení zadluţení, kontrole střednědobých a dlouhodobých závazků, sestavení příjmů 

a výdajů pro různá plánovací období, zjišťování rezervy platební schopnosti a vypracování 

opatření k zajištění dostatečné rezervy platební schopnosti podniku. [9] 

Schéma 2.7 Vstupní informace v procesu tvorby finančního plánu 

 

Zdroj: Freiberg (1996) - vlastní zpracování 

Ve fázi realizace finančního controllingu se vyuţívá zejména finanční plánování, 

řízení příjmů a výdajů, řízení cash flow, řízení bilančních pohybů a řízení pracovního 

kapitálu. 

Budoucí vývoj podniku uvedený v podnikových cílech a plánech je nutné průběţné 

ověřovat a k tomu slouţí finanční kontrola. Kontrolou však cyklus podnikového řízení 

nekončí, nýbrţ se opakuje celý cyklus znovu, kontrola zpětně ovlivňuje podnikové cíle, plány 

a také realizaci. Kontrolu v oblasti realizace lze specifikovat jako porovnání plánu se 

skutečnými výsledky, identifikovat chyby a nedostatky v různých podnikových činnostech a 

na jednotlivých stupních řízení. Proces finanční kontroly spočívá v jasném vymezení 

kontrolních veličin, zjištění odchylek, analýza zjištěných odchylek a komunikace odchylek 

určeným adresátům. Předmětem kontrolních veličin mohou být příjmy a výdaje nebo změna 



30 

 

stavu poloţek v rozvaze. Například můţe být zjištěna odchylka celkového cash flow, analýza 

odchylky spočívá v rozeznání odchylky v provozní oblasti, finanční oblasti, investiční oblasti 

nebo oblasti kapitálového trhu. Jednotlivé odchylky se dále dají analyzovat na odchylky 

jednotlivých příjmů a výdajů. Výsledné zjištěné odchylky mohou být pozitivní nebo 

negativní. V analýze odchylek bychom se měli zabývat jen takovými odchylkami, které mají 

podstatný vliv na finanční stabilitu podniku. V praxi se běţné stanovuje toleranční meze 

kontrolních veličin a aţ při překročení této meze se provádí proces analýzy odchylek. [3] 

Controlling ve finančních útvarech znamená průběţné vyhodnocování finančních 

plánů a finančních cílů, tím se rozumí průřezový operativní controlling, zaloţený na práci 

s finanční analýzou. [4] Proto je jedním z nástrojů finančního controllingu právě finanční 

analýza, tzn. vybavenost kapitálem, struktura majetku, rentabilita podniku, likvidita podniku a 

zadluţenost podniku. [9] 

Finanční controlling obecně zahrnuje: 

 controlling pracovního kapitálu, tj. controlling pohledávek, controlling zásob,  

 controlling průběţné likvidity, 

 finanční plánování, rozpočetnictví a finanční kontrolu, 

 controlling investic. [3] 

V praktické části diplomové práce je aplikován controlling pracovního kapitálu, 

kontrola likvidity, řízení kurzových rizik, plánování a kalkulace, viz kapitola 4.2. 

Teoretická část diplomové práce je zakončena kapitolou o výkaznictví, které je 

nedílnou součástí podnikového controllingu. 

2.9 Výkaznictví 

Výkaznictví - reporting představuje komplexní systém vnitropodnikových výkazů a 

zpráv, které shrnují informace pro řízení podniku jako celku i pro jeho jednotlivé organizační 

jednotky. [15] 

Důleţitým výrazem je zpráva, tímto pojmem je myšleno srozumitelné médium pro 

předání informací vedení a všem nositelům rozhodnutí. Úkolem controllingu je zpracovat a 

poskytovat tyto informace kvalitně a s dobrou vypovídací schopností prostřednictvím 

výkaznictví, tj. reporting. Reporting znamená dokumentovat stav podniku, mít informační 

podporu v podnikových činnostech, podávat zpětnovazebné informace, podávat informace o 

plánovaných a budoucích odchylkách, podávat informace cíleně a srozumitelně, relevantně, 
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jasně a výstiţně. Z toho také vyplývá zásada stručného informování, aniţ by došlo 

k neúplnosti informací, zanedbání či úplného vypuštění podstatných informací.  

Obecně se vyuţívá standartní a mimořádný reporting. Standardně se zprávy 

vyhotovují dle časového harmonogramu a v jednotné úpravě, příkladem takové zprávy je 

například měsíční výkaz zisku a ztráty nebo zpráva o skladovém účetnictví apod. Reporting 

obsahuje i zprávy o odchylkách, které se zpracovávají v případě, ţe se vyskytne překračující 

hodnota od úkolu, která je tolerována. Controlling vypracovává i účelové (mimořádné) 

zprávy, které jsou koncipovány na ţádost příjemce zprávy, jako například hospodárnost 

středisek, analýza sortimentu, analýza rizika apod. [15] 

 Zprávy se vypracovávají písemně, anebo se informace předávají ústní formou. 

Písemná zpráva je výhodná z důvodu archivace, rozmnoţování, dalšího projednávání a 

promýšlení. Jako nevýhodu můţe controller vidět časovou náročnost vyhotovení zprávy, kdy 

informace jsou zpracovávány nejen ve formě textu, ale i ve formě tabulek, grafů, schémat a 

obrázků. Ústní podávání informací lze provádět prezentacemi, rozhovory, diskusemi, 

argumenty a vysvětlováním. Výhodou osobního podávání informací jsou okamţité reakce 

protistrany, předejití nedorozumění, podpora komunikace a rychlejší forma sdělení 

podstatných faktů. [2] 

Podnikový controller si ve vztahu k zaměstnancům a k celém podnikovému celku 

vytvoří svou samostatnou podobu reportingu. Je však důležité si uvědomit, pro koho bude 

výkaz určen, k jakým potřebám bude sloužit, jakou bude mít podobu apod. Controller tedy 

musí umět uzpůsobit reporting tak, aby bylo dosaženo potřebné efektivnosti.  
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3  Charakteristika vybrané akciové společnosti 

V kapitole je představena vybraná akciová společnost, konkrétně oblasti jejího 

působení, předmět podnikání, organizační struktura a personalistika společnosti, viz kapitoly 

3.1 - 3.2. Další část třetí kapitoly obsahuje informace o ekonomické situaci společnosti. 

Analyzovány jsou tržby v letech 2009 – 2013, viz kapitola 3.3. Dále je diplomová práce 

zaměřena na analýzu poměrových ukazatelů, viz kapitoly 3.4 – 3.6, tj. zpracování ukazatelů 

zadluženosti, rentability a likvidity vybrané akciové společnosti.  

Veškeré zdrojové informace v kapitole 3 jsou získány z výroční zprávy společnosti, 

interních materiálů, internetových stránek a na základě osobních konzultací a dotazování 

finančního ředitele společnosti, pokud nebude uvedeno jinak. 

3.1 Představení společnosti 

Vybraná akciová společnost zajišťuje vývoj, výrobu, prodej a servis průmyslových 

armatur a dodávky potrubí a příslušenství. Podnik poskytuje kvalitní servisní sluţby, 

projektovou dokumentaci a technické poradenství na velmi vysoké úrovni.  

Zákazníky této společnosti jsou například společnosti z oboru působení jaderné 

energetiky, chemie a petrochemie, hutnictví, ropy a plynu nebo vodárenství, viz schéma 3.1. 

Schéma 3.1 Oblasti působení vybrané akciové společnosti 

 

Zdroj: Výroční zpráva k 31. 12. 2013 - vlastní zpracování 

Podnik spolupracuje s erudovanými odborníky a investuje čas do projektů, které 

mohou přinést obecný uţitek a jsou přívětivé k ţivotnímu prostředí. Společnost má své vlastní 

výrobkové řady armatur s důrazem na bezpečnost, ekodesign a ţivotnost. 
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Společnost vznikla v roce 2000 fúzí tří společností, které působily na českém a 

slovenském trhu. Tradice této dynamicky se vyvíjející společnosti má více neţ 50letou 

historii ve výrobě armatur v České republice. Společnost začala výrobou prvních vlastních 

produktů v továrně v jednom z menší měst v tuzemsku, kde navázala na zkušenosti a tradice 

výroby armatur v jednom z  regionů České republiky. 

V období let 2001 - 2002 společnost pořizovala moderní technologická centra, kde 

intenzivně vyvíjela nové produktové řady různých druhů armatur. Společnost investovala do 

nákupu vývojových a konstrukčních technologií, čímţ později vznikly vlastní řady produktů.  

V roce 2003 společnost expandovala na zahraniční trhy, spolupracovala na projektech 

v Rusku, Číně a v dalších zemích a posilovala svou pozici v tuzemsku. Na toto silné období 

navázal rok 2004, kdy společnost otevřela nové obchodní zastoupení v Moskvě, získala 

vývozní certifikáty na vyráběné speciální armatury pro Rusko a Ukrajinu.  

V září roku 2007 společnost implementovala a certifikovala systém řízení podle 

normy EN ISO 14001:2004 – Ochrana ţivotního prostředí.
12

 Společnost disponuje vlastním 

uceleným komplexem certifikátů, které jsou potřebné k výrobě, exportu a provozu armatur 

v náročných provozních podmínkách na tuzemském i zahraničním trhu, zde patří zejména: 

- certifikát řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008, 

- certifikát systému environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2004, 

- certifikát ochrany zdraví při práci OHSAS ČSN 18001:2008, 

- certifikát systému kvality ve svařování dle EN ISO 3834-2, 

- certifikát pro petrolejářský průmysl API SPEC 6D, 

- oprávnění společnosti ČEZ k dodávkám do jaderných elektráren dle vyhlášky 

č. 132/2008 pro bezpečnostní třídu 3 a 2, 

- certifikát Ruského mořského lodního registru - opravňuje dodávat armatury na 

ropné mořské plošiny, 

- certifikát pro bezemisní provoz TA-Luft, 

- certifikát pro výbušné prostředí ATEX, 

- vývozní certifikáty GOST-R pro Rusko, Ukrajinu, Bělorusko, 

                                                   

12
 Systém environmentálního managementu znamená systematický přístup k ochraně ţivotního prostředí ve 

všech aspektech podnikání, jehoţ prostřednictvím firmy začleňují péči o ţivotní prostředí do své podnikatelské 

strategie i běţného provozu. Má-li v současné době firma obstát v tvrdém konkurenčním prostředí, musí do své 

podnikatelské strategie zahrnout rovněţ otázky ochrany ţivotního prostředí.  
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- výrobkové certifikáty dle PED 97/23/EC, 

- certifikáty OIT opravňující k dodávkám průmyslových armatur do jaderných 

elektráren v Rusku, a řada dalších osvědčení. 

Během následujících let společnost zavedla výrobu velkých kulových kohoutů
13

 a 

výrobu armatur pro energetiku, budovala novou průmyslovou halu, investovala do nových 

technologií svařování, rozšiřovala sortiment o výrobu vysokotlakových armatur pro jadernou 

energetiku. Stěţejní dodávky jsou dnes do jaderných elektráren v České Republice (Temelín a 

Dukovany), Slovensku (Mochovce) a Rusku. 

Mezi významné úspěchy společnosti patří proniknutí na zahraniční trhy, čímţ výrazně 

vzrostl obrat. Společnost nyní vyváţí do více neţ 65 zemí světa. Společnost neustále 

pokračuje v rozsáhlých investicích. Historicky nejvyšších trţeb dosáhla společnost v roce 

2012, které činily téměř 2,5 mld. korun za rok.  

V roce 2013 akciová společnost zahájila výstavbu nové výrobní haly, jedná se o dosud 

největší investici za dobu existence dané společnosti. Nejedná se jen o budování nových 

výrobních prostor, ale tato investice je také spojena s obnovou a dovybavením strojního 

parku, jeřábů, zkušeben, tryskacího zařízení a technologii na povrchové nátěry armatur. Tato 

významná stavba probíhala za plného provozu a jiţ na konci roku 2013 byla hala plně 

funkční. Zmíněná významná investice proběhla hlavně z důvodu růstu poptávky po vlastních 

vyráběných produktech, čímţ se zlepšila kvalita poskytovaných sluţeb a zkrácení dodacích 

termínů. Výstavba nové haly přispěla k přijetí 30 nových pracovníků v průběhu daného roku.  

Investiční plány společnosti pro budoucí vývoj jsou jasně vytýčeny, celkem budou 

vybudovány tři nové haly a také se rozšíří stávající administrativní prostory. Po dokončení 

všech plánovaných investic by měla rozloha areálu společnosti čítat aţ 20 tisíc m
2
. Obchodně 

marketingový plán stanovený na období tří let počítá s posilováním značky společnosti a 

s dalším nárůstem exportu výrobků a sluţeb do celého světa. 

V současné době společnost obsluhuje téměř 40 % domácího trhu. Roční produkce 

činí zhruba 80 tisíc armatur a 500 tisíc poloţek hutního materiálu. 

Vybraná akciová společnost patří mezi nejvýznamnější regionální zaměstnavatele 

v České republice. Nyní společnost zaměstnává okolo 500 zaměstnanců.                                

Z úst generálního ředitele akciové společnosti: „Jsme důvěryhodným partnerem s jasnou 

vlastnickou strukturou. To na čem jsme se dohodli, platí vždy. Kvalita, cena  a termín jsou pro 

nás zákon.“ 

                                                   
13

 Společnost vyrábí kulové kohouty světlosti DN 1000, DN 1200 a DN 1400. DN udává vnitřní průměr 

armatury v mm. 
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3.2 Organizační struktura společnosti  

V roce 2009 změnila společnost svou organizační strukturu, viz schéma 3.2, která byla 

upravena v roce 2013, kdy došlo ke zrušení několika divizí, které byly začleněny do nové 

struktury ve formě oddělení. Originální organizační struktura akciové společnosti je uvedena 

v příloze č. 7. Reorganizace proběhla z důvodu zvyšujících se potřeb řízení firmy a zvýšení 

efektivity řízení. Zavedlo se divizionální uspořádání s maximální snahou centralizovat 

procesy a stmelit kolektiv zaměstnanců, kteří se na těchto procesech podílejí. 

K nejvýznamnějším změnám patřila zejména centralizace nákupu pod vedení nákupního 

ředitele a dále zastřešení všech dřívějších obchodních úseků pod vedení jednoho obchodního 

ředitele. Třetí nejvýznamnější změnou bylo sloučení úseků výroby a úseku automatizace a 

sluţeb pod jednoho ředitele.  

Kaţdá divize má několik oddělení a kaţdé oddělení můţe mít více středisek, viz 

příloha č. 7. Například oddělení konstrukce má více středisek dle typu armatury. Střediska 

výroba, obchod, jakost mají několik středisek dle teritoria apod. 

Tato nová organizační struktura jasně stanovuje práva a povinnosti jednotlivých divizí 

a pracovníků. Jednotlivá práva a povinnosti jsou v nových vnitřních směrnicích společnosti – 

Popisy pracovních funkcí.  

Schéma 3.2 Organizační struktura akciové společnosti – zjednodušená verze 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva k 31. 12. 2013 - vlastní zpracování 

3.2.1 Personalistika společnosti  

Kapitola představuje zaměstnaneckou politiku ve vybrané akciové společnosti, shrnut 

je vývoj personalistiky v letech 2009 - 2013. 

V roce 2009, jak uţ bylo zmíněno, společnost zavedla novou organizační strukturu, 

která více odpovídá potřebám řízení společnosti. Stejně jako v roce 2008, tak i v roce 2009 

působila na společnost světová krize. Vedení společnosti se i přesto snaţilo udrţet 
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produktivitu práce a splnit plán stabilizovaného počtu zaměstnanců, coţ se povedlo. V roce 

2009 nedošlo k ţádnému významnému sniţování stavu zaměstnanců. 

V roce 2010 získala společnost dotaci z EU na vzdělávání zaměstnanců, která činila  

téměř 13,5 milionů korun, kdy vzdělávání probíhalo ve dvou letech, tj. rok 2011 a 2012. 

Vyškolení zaměstnanci získali díky vzdělávacímu projektu osvědčení, certifikáty, 

zdokonalení v programech pro technology
14

 a jazykové zlepšení v anglickém jazyce. Pro 

společnost nebylo snadné skloubit běţný provoz firmy s náročným vzdělávacím programem. 

Během programu bylo vzděláno více neţ 290 zaměstnanců z řad nákupčích, konstruktérů, 

technologů a pracovníků výroby. V roce 2010 firma získala i druhou dotaci, prostřednictvím 

Národního strojírenského klastru
15

, kdy bylo proškoleno celkem 340 zaměstnanců, kteří se 

vzdělávali v oblasti jaderné energetiky, obchodního práva, ruské, americké a slovenské 

legislativy a manaţerských dovedností. Konkrétně byli proškoleni jeřábníci, vazači, obsluha  

tlakových zařízení apod. Národní strojírenský klastr společnosti vyplatil i náhradu mzdy pro 

zaměstnance za období školení. Společnost je členem Národního strojírenského klastru od 

roku 2009. 

V roce 2012 probíhala druhá vlna vzdělávání zaměstnanců, která byla náročnější neţ 

rok předchozí. Ke konci roku proběhlo zhodnocení vzdělávacích projektů, prostřednictvím 

konference, která měla velký úspěch z řad zaměstnanců i veřejnosti. V tomto roce také 

probíhala spolupráce se Střední školou technickou, kdy společnost podporovala praxi osmi 

učňů z oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů a zámečník. Cílem bylo studenty zapracovat 

a ověřit si jejich schopnosti v praxi. Tato spolupráce pokračovala i v následujícím roce 2013 a 

trvá dodnes.  V roce 2013 byla personálně posílena střediska obrábění, svařovna a montáţ, 

která přijala deset nových pracovníků. 

V roce 2013 rostla výroba a s tím i související potřeba zvýšit počet zaměstnanců. Růst 

produkce si vyţádal poţadavky na personál, zejména v oblasti obráběcích, svařovacích a 

zámečnických činností. Personál se rozšířil o více neţ dvacet nových zaměstnanců. Z důvodu 

nárůstu výroby se nutně musely posílit i kapacity na skladování a expedici, coţ si také 

vyţádalo zvýšení počtu zaměstnanců do logistiky. Expedice se v tomto roce poprvé rozjela na 

dvousměnný provoz. V druhé polovině roku se vytvářela nová organizační struktura, která 

jasněji vymezuje práva, povinnosti a konkrétní odpovědnost TOP managementu a středního 

managementu. Aby se zvýšila efektivita řízení, jak uţ bylo řečeno, došlo ke zrušení několika 

                                                   
14

 SolidWorks, SolidCam a FlowWorks. 
15

 Národní strojírenský klastr je autonomní sdruţení samostatných firem, škol, institucí a společností s cílem 

propagovat a rozvíjet strojírenství, výzkum, vývoj a vzdělanost v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem je 

zvýšit konkurenceschopnost členů na domácím i zahraničním trhu. [21] 
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divizí, které byly začleněny do nové struktury ve formě oddělení. I v roce 2013 pokračovalo 

vzdělávání zaměstnanců. Školeni byli vedoucí pracovníci dílen, prostřednictvím vzdělávací 

agentury, kdy byli zaměstnanci proškoleni v činnostech, jako například vedení týmu, 

motivace podřízených, plánování a kontrolování odvedené práce jednotlivých členů týmů.  

Vývoj počtu zaměstnanců je uveden v tabulce 3.1 a znázorněn v grafu 3.1, kde je lépe 

viditelný růst počtu zaměstnanců v jednotlivých letech. 

Tabulka 3.1 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2009-2013 

Rok 

Průměrný 

přepočtený 

počet 

zaměstnanců 

Z toho 

řídící 

pracovníci 

2009 404 24 

2010 407 25 

2011 436 26 

2012 485 26 

2013 497 26 

Zdroj: Výroční zpráva (v letech 2009 – 2013) - vlastní zpracování 

Graf 3.1 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva (v letech 2009 – 2013) - vlastní zpracování  

3.3 Tržby společnosti v letech 2009 - 2013 

Vývoj tržeb ve sledovaném období 2009 - 2013 je zaznamenán v tabulce 3.2, která je 

doplněna o příslušný graf 3.2, kde jsou uvedeny tržby z prodeje zboží, výrobků, služeb, 

dlouhodobého investičního majetku (=DIM) a tržby z prodeje materiálu. Dále je vypracována 

horizontální analýza tržeb, viz tabulka 3.3, která zkoumá porovnání změn položek tržeb 

v časové posloupnosti. Vypočítána je absolutní výše změny a její procentní vyjádření 

k výchozímu roku. Při výpočtu horizontální analýzy se vychází z tabulky 3.2. 
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V roce 2009 vybraná akciová společnost dosáhla nejniţších trţeb za sledované 

období. Společnost byla nucena zavést úsporná opatření, podařilo se jí ušetřit v oblasti 

logistiky, výroby a nákupu a také u všech obsluţných středisek, s cílem udrţet si 

konkurenceschopnost. I přes negativní vlivy nedošlo ke sníţení počtu zaměstnanců. 

Společnost v tomto roce zaznamenala pokles trţeb o 5 % oproti plánu, coţ k nepříznivé 

ekonomické situaci hodnotí vedení kladně.  

V roce 2010 byla do plánu zahrnuta očekávání celosvětové hospodářské krize, kdy 

vedení předpokládalo dopad na společnost. I přesto se společnosti podařilo udrţet si postavení 

lídra na tuzemském trhu. Konečné trţby skončily s propadem 23 % oproti plánu na rok 2010, 

avšak oproti roku 2009 byl nárůst trţeb o 3,68 %. Na trhu tedy společnost dosáhla dna 

hospodářské krize, jelikoţ byly utlumeny tuzemské investice a vývoz do zahraničí. Výsledky 

činnosti ovlivňovaly především velké objemy pohledávek po splatnosti. 

V roce 2011 společnost dosáhla trţeb téměř 1,5 mld. Kč. Plánované trţby překročila 

téměř všechna obchodní střediska v podniku. Výrazné překročení bylo zaznamenáno u 

zahraničního obchodu, střediska prodeje potrubí a příslušenství, střediska sluţeb a oprav 

armatur. Dodávky zboţí v roce 2011 byly do 55 zemí světa. Na trhu se projevilo avizované 

oţivení tuzemské i světové ekonomiky a to přispělo k realizaci projektů, který byly 

v minulých letech pozastaveny z důvodu ekonomické krize. Plánované trţby byly v roce 2011 

překročeny o 13 %, v porovnání s rokem 2010 trţby ve skutečnosti vzrostly o 35,76 %.  

V roce 2012 dosáhly trţby téměř 2,5 mld. Kč, coţ je oproti předchozímu roku nárůst o 

21,82 %. Celkem dorazily dodávky zboţí do 65 zemí světa. Rok 2012 byl pro společnost 

nejúspěšnějším obdobím ve všech oblastech. 

Rok 2013 byl pro společnost úspěšný, i přes špatný vývoj trţeb v prvním pololetí byly 

trţby na konci roku překročeny oproti plánu o 10 %. Trţby v roce 2013 dosáhly téměř         

2,1 mld. Kč, oproti předchozímu období trţby klesly o 387 387 tis. Kč (cca o 15,83 %). Více 

jak dvou miliard trţeb se podařilo dosáhnout především usilovnou prací a péči o stávající 

zákazníky, přičemţ významnou roli sehrálo odborné poradenství. Co se týče zahraničí, tak 

společnost pracovala v roce 2013 na projektu uhelné elektrárny v Turecku, ve spolupráci 

s Vítkovicemi Power Engineering a.s., kam dodávala společnost jak standardní sortiment, tak 

i speciální armatury. Zajímavé zakázky se podařily realizovat také například v Brazílii, 

Ukrajině nebo Mongolsku. Jako negativum tohoto roku byl pokles rublu, s čímţ souvisely 

potíţe s platební morálkou u některých dodávek. I přes toto negativum hodnotí vedení 

společnosti rok 2013 jako velmi úspěšný. 
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Tabulka 3.2 Tržby v letech 2009-2013 v tis. Kč 

DRUH TRŽBY 2009 2010 2011 2012 2013 

Trţby z prodeje zboţí 725 139 576 386 1 098 986 1 044 139 853 104 

Trţby z prodeje výrobků 440 005 426 593 454 352 966 940 878 830 

Trţby z prodeje sluţeb 71 121 131 972 118 166 90 056 87 809 

Trţby z prodeje DIM 7 586 616 3 757 5 227 16 268 

Trţby z prodeje materiálu 192 805 353 954 346 969 357 108 240 072 

TRŽBY CELKEM 1 436 656 1 489 521 2 022 230 2 463 470 2 076 083 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty (v letech 2009 – 2013) -  vlastní zpracování 

Graf 3.2 Vývoj tržeb v letech 2009-2013 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 3.3 Horizontální analýza tržeb v letech 2009-2013  

Běžný 

rok 

Minulý 

rok 

Absolutní 

rozdíl  

(v tis. Kč) 

Nárůst/Pokles  

(v %) 

2010 2009 52 865 3,68 % 

2011 2010 532 709 35,76 % 

2012 2011 441 240 21,82 % 

2013 2012 -387 387 -15,73 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.4 Zadluženost společnosti v letech 2009 - 2013 

Kapitola je zaměřena na celkovou zadluženost a zadluženost vlastního kapitálu 

vybrané akciové společnosti. 

 Kapitola obsahuje dvě tabulky s údaji, tabulka 3.4 obsahuje vybrané položky rozvahy, 

které jsou potřebné pro výpočet ukazatelů zadluženosti. V tabulce 3.5 je vypočítána celková 

zadluženost a zadluženost vlastního kapitálu akciové společnosti. Zadluženost je znázorněná 

také pomocí grafu 3.3. 

 Postup výpočtu ukazatelů zadluženosti je uveden v příloze č. 3. 

Ukazatel celkové zadluženosti, viz tabulka 3.5, neboli ukazatel věřitelského rizika 

poskytuje informace o tom, jaká část majetku je financována z cizích zdrojů. Ukazatel 

celkové zadluţenosti je vypočítán dle vzorce (3.1). Z tabulky je patrné, ţe zadluţenost 

společnosti v jednotlivých letech má rostoucí tendenci, avšak v kaţdém sledovaném období se 

pohybuje v doporučeném rozmezí
16

. Obecně platí, ţe cizí kapitál je levnější neţ vlastní
17

, 

pokud společnost v rámci doporučeného rozmezí zvyšuje podíl cizího kapitálu na celkovém 

kapitálu, paradoxně se zlepší i hodnota rentability vlastního kapitálu, viz tabulka 3.7, kde jsou 

vypočteny ukazatele rentability za sledované období. S růstem cizích zdrojů roste i riziko 

spojené s tímto kapitálem, proto by zadluţenost společnosti neměla extrémně růst, aby byla 

schopná dostát svých závazků. Nejvyšší celkové zadluţenosti akciová společnost dosáhla 

v roce 2013, tj. 49,70 %, i přesto se společnost stále pohybuje v rozmezí dle „zlatého 

pravidla“, tj. 50 %. 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu je dalším ukazatelem, který udává poměr 

cizího a vlastního kapitálu akciové společnosti. Ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu je 

vypočítán dle vzorce (3.2). Odborná literatura uvádí, ţe hodnota tohoto ukazatele by se měla 

pohybovat v rozmezí 80 % - 120 %, avšak vše záleţí na postoji vlastníků k riziku. Z tabulky 

je zřejmé, ţe je společnost ve všech sledovaných letech v doporučeném intervalu. Nejvyšší 

hodnoty dosáhla společnost v roce 2013, a to 100,26 %. 

Tabulka 3.4 Vybrané položky rozvahy v tis. Kč 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 1 255 886 1 631 550 1 763 475 1 672 238 2 047 379 

Cizí zdroje 397 023 741 948 829 477 695 396 1 017 485 

Vlastní kapitál 858 863 889 577 926 039 970 841 1 014 836 

Zdroj: Rozvaha (v letech 2009 – 2013) -  vlastní zpracování 

                                                   
16

 Doporučená hodnota je 30 – 60 %. 
17

 Působením daňového štítu a finanční páky. 
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Tabulka 3.5 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 31,61 % 45,48 % 47,04 % 41,58 % 49,70 % 

Zadluženost VK 46,23 % 83,40 % 89,57 % 71,63 % 100,26 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vzorce pro výpočet: 

 100
celkemaktiva

zdrojecizí
tzadluženosCelková                                                              (3.1) 

100
kapitálvlastní

zdrojecizí
kapitáluvlastníhotZadluženos                                              (3.2) 

Graf 3.3 Vývoj zadluženosti v letech 2009-2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5 Rentabilita společnosti v letech 2009 - 2013 

Kapitola je zaměřena na vývoj ukazatelů rentability vybrané akciové společnosti. 

Kapitola obsahuje dvě tabulky s údaji, tabulka 3.6 obsahuje vybrané položky rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty, které jsou potřebné k výpočtu ukazatelů rentability. Tabulka 3.7 

obsahuje vypočítané hodnoty ukazatelů rentability. Zjištěné hodnoty ukazatelů rentability jsou 

znázorněny v grafu 3.4.  

Postup výpočtu jednotlivých ukazatelů rentability je uveden v příloze č. 4. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), viz tabulka 3.7, vyjadřuje výnosnost 

vlastních vloţených zdrojů, ukazuje, zda vloţený vlastní kapitál přináší společnosti 

dostatečný výnos. Ukazatel rentability vlastního kapitálu je vypočítán dle vzorce (3.3). Tento 

ukazatel je zajímavý především pro vlastníky akciové společnosti, avšak má mnoho 
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nedostatků, nepracuje s informacemi o riziku a je vypočítán na základě účetních hodnot, 

nikoliv z hodnot trţních. Mělo by platit pravidlo větší hodnoty výnosnosti vlastního kapitálu, 

tj. ROE, neţ výnosnosti aktiv, tj. ROA. Toto zmíněné pravidlo společnost dodrţela ve všech 

sledovaných obdobích. Nejvyšší hodnoty dosáhla společnost v roce 2013, kdy byla výnosnost 

vlastního kapitálu 3,73 %, tzn., ţe kaţdá 1 Kč byla podnikem zhodnocena o 0,0373 Kč. Pro 

srovnání, například v roce 2012 byla rentabilita vlastního kapitálu v průmyslovém odvětví 

v ČR 14,97 %. [22] 

Ukazatel rentability tržeb (ROS), někdy označován jako zisková marţe, vyjadřuje 

schopnost podniku dosáhnout zisku při dané úrovni trţeb neboli procentuální podíl 

provozního výsledku hospodaření na trţbách za prodej zboţí, výrobků a sluţeb. Ukazatel 

rentability trţeb je vypočítán dle vzorce (3.5). Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím lépe 

akciová společnost zhodnocuje. Za analyzovaných pět let se ukazatel ROS zvýšil o 1,47 %. 

Nejniţší hodnota byla v roce 2009 a nejvyšší hodnota v roce 2013, tj. 3,09 %, tzn., ţe kaţdá 1 

Kč trţeb přináší podniku 0,0309 Kč zisku. Pro srovnání, například v roce 2010 byla 

rentabilita tržeb v průmyslovém odvětví v ČR 5,88 %, ve výrobě kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků pak 6,52 %. [22] Na tento ukazatel má vliv mnoho faktorů. U vybrané 

společnosti hlavně výše tržeb a kurzové rozdíly. 

Ukazatel rentabilita aktiv (ROA) měří výkonnost neboli produkční sílu akciové 

společnosti. Ukazatel rentability aktiv je vypočítán dle vzorce (3.4). Ukazatel počítáme ze 

zisku před zdaněním a úroky, tzn., ţe ROA informuje o tom, jaká by byla rentabilita podniku, 

kdyby tyto dva faktory neexistovaly. Ukazatel má v letech 2009 - 2013 rostoucí tendenci. 

Například v roce 2011 společnost dosáhla rentability aktiv ve výši 2,29 %, tzn., ţe kaţdá 1 Kč 

majetku byla zhodnocena ve výši 0,0229 Kč. Pokud bychom vypočtené hodnoty ROA vybrané 

společnosti porovnali s ROA v průmyslovém odvětví ČR, tak například v roce 2012 byla tato 

hodnota 7,23 %. [22] 

Tabulka 3.6 Vybrané položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty v tis. Kč 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 

EBIT
18

 23 263 33 398 40 450 46 872 64 156 

Tržby 1 436 656 1 489 521 2 022 230 2 463 470 2 076 083 

Celková aktiva 1 255 886 1 631 550 1 763 475 1 672 238 2 047 379 

EAT
19

 18 379 26 257 32 049 36 006 37 875 

VK 858 863 889 577 926 039 970 841 1 014 836 

Zdroj: Rozvaha a výkaz zisku a ztráty (v letech 2009 – 2013) -  vlastní zpracování 

                                                   
18

 EBIT – provozní výsledek hospodaření. 
19

 EAT – výsledek hospodaření za účetní období. 
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Tabulka 3.7 Ukazatele rentability  

Rentabilita 2009 2010 2011 2012 2013 

ROE 2,14 % 2,95 % 3,46 % 3,71 % 3,73 % 

ROA 1,85 % 2,05 % 2,29 % 2,80 % 3,13 % 

ROS 1,62 % 2,24 % 2,00 % 1,90 % 3,09 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vzorce pro výpočet: 

100
VK

EAT
ROE                                                                                                       (3.3) 

100
AKTIVA

EBIT
ROA                                                                                                 (3.4) 

100
TRŽBY

EBIT
ROS                                                                                                   (3.5) 

Graf 3.4 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2009 - 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.6 Likvidita společnosti v letech 2009 - 2013 

Kapitola je zaměřena na vývoj ukazatelů likvidity vybrané akciové společnosti. 

Kapitola obsahuje dvě tabulky s údaji, tabulka 3.8 vymezuje vybrané položky rozvahy, které 

jsou potřebné k výpočtům jednotlivých likvidních ukazatelů. Tabulka 3.9 obsahuje konečné 

hodnoty ukazatelů likvidity vybrané akciové společnosti. Zjištěné hodnoty jsou znázorněny 

pomocí grafu 3.5.  

Postup výpočtu jednotlivých ukazatelů likvidity je uveden v příloze č. 5. 
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Analýza likvidita, viz tabulka 3.9, přináší detailnější pohled na schopnost podniku 

splácet své závazky. Společnost je likvidní pokud má peníze na včasnou úhradu svých 

krátkodobých závazků, nedochází tedy k prodlení z placení.  

Ukazatel okamžité likvidity je nejpřísnější z likviditních ukazatelů, nazývá se téţ 

hotovostní likvidita. Udává okamţitou schopnost podniku splatit své krátkodobé závazky 

pomocí hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry. 

Analyzovaná společnost je pod doporučenou hranicí
20

, coţ znamená, ţe podnik drţí méně neţ 

by měl na bankovních účtech a v hotovosti. Ukazatel okamţité likvidity je vypočítán dle 

vzorce (3.9). Společnost vyuţívá kontokorentní financování, které ji umoţňuje opakovaně 

získávat dostatek finančních prostředků na financování provozních potřeb podniku.  

Ukazatel pohotové likvidity se v letech 2009 a 2011 pohybuje v doporučených 

hodnotách
21

. Roky 2010, 2012 a 2013 společnost vykazovala pohotovou likviditu na niţší neţ 

doporučené úrovni, coţ znamená, ţe společnost oběţný majetek v podniku nevázala. Tento 

ukazatel však je zkreslený sezónními pohyby na jednotlivých účtech ke konci roku. Ukazatel 

pohotové likvidity je vypočítán dle vzorce (3.8). 

Ukazatel běžné likvidity je téměř ve všech analyzovaným obdobích v doporučeném 

rozmezí
22

, tzn., ţe podnik je schopen pokrývat oběţná aktiva krátkodobými cizími zdroji. 

Krátkodobé cizí zdroje jsou vypočítány dle vzorce (3.6). Ukazatel běţné likvidity je vypočítán 

dle vzorce (3.7). 

Tabulka 3.8 Vybrané položky rozvahy v tis. Kč 

Položka 2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 977 370 1 363 349 1 469 942 1 336 768 1 575 513 

Krátkodobé cizí zdroje 303 679 680 309 796 042 677 813 972 802 

Krátkodobé pohledávky 415 748 649 004 791 421 622 077 923 703 

Krátkodobý finanční majetek 1 525 851 788 2 358 582 

Zdroj: Rozvaha (v letech 2009 – 2013) -  vlastní zpracování 

 

Vzorec pro výpočet: 

KFVKBÚKZzdrojecizíKrátkodobé                                                       (3.6) 

Kde KZ jsou krátkodobé závazky, KBÚ jsou krátkodobé bankovní úvěry a KFV jsou 

krátkodobé finanční výpomoci. 

 

                                                   
20

 Doporučená hodnota pro okamţitou likviditu je 0,2 - 0,5. 
21

 Doporučená hodnota pro pohotovou likviditu je 1,0 - 1,5. 
22

 Doporučená hodnota pro běţnou likviditu je 1,5 - 2,5. 
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Tabulka 3.9 Ukazatele likvidity 

Likvidita 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita (III. stupně) 3,22 2,00 1,85 1,97 1,62 

Běžná likvidita – doporučená hodnota 1,5 -2,5 

Pohotová likvidita (II. stupně) 1,37 0,96 1,00 0,92 0,95 

Pohotová likvidita – doporučená hodnota 1,0 – 1,5 

Okamžitá likvidita (I. stupně) 0,005 0,001 0,001 0,003 0,001 

Okamžitá likvidita – doporučená hodnota 0,2 – 0,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzorce pro výpočet: 

KCZ

OA
stupněIIILikvidita .                                                                                     (3.7) 

KCZ

KFMKP
stupněIILikvidita


.                                                                            (3.8) 

KCZ

KFM
stupněILikvidita .                                                                                       (3.9) 

Kde OA jsou oběţná aktiva, KP jsou krátkodobé pohledávky, KFM je krátkodobý 

finanční majetek a KCZ jsou krátkodobé cizí zdroje. 

Graf 3.5 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2009-2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Aplikace a zhodnocení vybraných 

controllingových metod 

V první části kapitoly je představen controllingový útvar ve vybrané akciové 

společnosti. Formulovány jsou stávající nástroje controllingu, tj. finanční controlling a 

zhodnoceny jsou současné podmínky a stav využití controllingových metod ve vybrané 

akciové společnosti. Konkrétně je zpracován využívaný controlling pohledávek, řízení 

kurzových rizik, plánování a kalkulace a představena je kontrola likvidity. Vybraná 

společnost využívá i výrobní controlling, který je v krátkosti představen v kapitole 4.2.6, ale 

diplomová práce se jím dále nezabývá. 

Na základě osobních konzultací a dotazování  finančního ředitele společnosti jsou 

aplikovány nevyužívané strategické analýzy controllingu, a to SWOT analýza potenciálu a 

analýza odvětví dle Portera. 

V závěru kapitoly je zpracován systém výkaznictví a reportingu ve společnosti, 

s členěním na interní a externí reporting. 

Poslední kapitola je věnována zhodnocení využívaných controllingových metod ve 

společnosti a případné návrhy a doporučení na zlepšení controllingového systému. 

Veškeré zdrojové informace v kapitole 4 jsou získány z výroční zprávy společnosti, 

interních materiálů a na základě osobních konzultací a dotazování finančního ředitele 

společnosti, pokud nebude uvedeno jinak. 

4.1 Organizační začlenění controllingu ve společnosti 

Controllingové činnosti ve vybrané akciové společnosti zajišťuje útvar controllingu, 

který zahrnuje finanční controlling a výrobní controlling, viz graf 4.1. Controllingový útvar je 

odpovědný finančnímu řediteli. Controllingové činnosti jsou vykonávány čtyřmi zaměstnanci, 

kteří jsou vzděláni především v IT technologiích a informačních softwarech. Controlleři 

pracují ve stávajícím podnikovém informačním systému (dále jen IFS
23

), který je výrobním 

a účetním programem. IFS byl rozhodnutím představenstva implementován do provozu na 

počátku roku 2006.
24

 Informační systém IFS pomáhá především k plánování kapacitního 

vytíţení výroby, podporuje systémové řízení nákladů a výnosů, sniţuje pracnost, podporuje 

                                                   
23

 IFS – Industrial & Financial Systems 
24

 Před zavedením IFS byl v podniku vyuţíván systém NAVISION, který dostatečně neodpovídal potřebám 

společnosti. 
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podnikatelské strategie společnosti a omezuje chyby. [23] Ve společnosti je dále vyuţíván 

manažerský informační systém (dále jen MIS), který poskytuje společnost INEKON 

SYSTEMS. Tento systém vyuţívá nejen controllingový útvar, ale i finanční a obchodní 

ředitel a vedoucí oddělení. MIS poskytuje komplexní podporu pro manaţerské řízení a 

plánování společnosti, v MIS se data kumulují a sčítají dle potřeb společnosti, a to vţdy 

jedenkrát denně, kdy probíhá aktualizace dat. [24] 

Graf 4.1 Organizační začlenění controllingu ve společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Finanční a výrobní controlling využívaný ve vybrané akciové společnosti je 

zformulován v následující kapitole 4.2. Výčet používaných controllingových metod ve 

společnosti je doplněn o kapitolu 4.3, s názvem strategický controlling. 

4.2 Stávající nástroje controllingu 

V současné době je ve vybrané akciové společnosti aplikován finanční controlling, tj. 

controlling pohledávek, controlling zásob, kontrola likvidity, řízení kurzových rizik a výrobní 

controlling. Společnost využívá systém plánování a systém kalkulací výroby. V následujících 

podkapitolách jsou popsány jednotlivé používané nástroje controllingu,                                 

viz kapitoly 4.2.1 – 4.2.6. 

4.2.1 Controlling pohledávek 

V rámci controllingu pohledávek se sleduje stav a struktura pohledávek 

prostřednictvím systémů IFS a MIS. V oblasti controllingu pohledávek z obchodních vztahů 

je pozornost soustředěna hlavně na pohledávky po splatnosti, které jsou ve společnosti navíc 

evidovány v kontingenční tabulce programu Excel pro lepší přehlednost. 

Podklady k dosaţení úhrady dané pohledávky po splatnosti připravuje finanční divize 

a předává je obchodníkům, kteří jej řeší telefonicky nebo osobními návštěvami. Následné 



48 

 

písemné upomínky a podklady pro ţaloby řeší správce pohledávek ve spolupráci s právním 

oddělením společnosti. Písemné upomínky jsou zpracovávány ve třech úrovních upomínek, tj. 

1. písemná upomínka, 2. písemná upomínka a 3. předţalobní upomínka. 

Tabulka 4.1 obsahuje pohledávky z obchodního styku, které jsou rozčleněny dle lhůty 

splatnosti. V následující tabulce 4.2 jsou pohledávky uvedeny dle procentuálního zastoupení 

v jednotlivých letech. Je zřejmé, ţe největší váhu mají pohledávky ve lhůtě splatnosti, coţ je 

pozitivní, jejich hodnota se pohybuje mezi 50,6 % - 76,6 % a pohledávky se splatností do 180 

dnů, jejichţ hodnoty se pohybují v rozmezí 10,2 % - 19,5 %. Jedinou výjimkou je rok 2009, 

kdy na splatnost pohledávek měla vliv ekonomická krize a proto se platby opoţďovaly a 

spadly tak do kategorie pohledávek po lhůtě splatnosti od 180 do 360 dnů.  

K pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 1 rok, tj. pohledávky za dluţníky 

v konkurzním a vyrovnávacím řízení, soudně vymáhané pohledávky a nepromlčené 

pohledávky jsou tvořeny opravné poloţky ve výši 100 % neuhrazené pohledávky. Hodnota 

opravné poloţky je zjišťována dle inventury pohledávek k 31. 12. daného roku. 

Controlling závazků ve lhůtě splatnosti i závazků po lhůtě splatnosti se ve 

společnosti neprovádí. Pro dokreslení vztahu pohledávek a závazků se jedenkrát ročně 

provádí inventarizace. Společnost člení své neuhrazené závazky stejně jako pohledávky, a to 

po lhůtě splatnosti do 180 dnů, závazky po lhůtě splatnosti od 180 do 360 dnů a závazky po 

lhůtě splatnosti nad 360 dnů. 

Tabulka 4.1 Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč) 

Pohledávky 2009 2010 2011 2012 2013 

ve lhůtě splatnosti 233 468 308 696 670 702 440 553 654 387 

po lhůtě splatnosti do 180 dnů 0 126 461 88 874 130 066 184 241 

po lhůtě splatnosti od 180 do 360 dnů  219 556 26 685 1 549 7 366 35 321 

po lhůtě splatnosti nad 360 dnů 8 069 87 933 114 347 88 971 108 839 

pohledávky celkem 461 093 549 775 875 472 666 956 982 788 

Zdroj: Výroční zpráva (v letech 2009 – 2013) - vlastní zpracování 

Tabulka 4.2 Procentuální vyjádření pohledávek z obchodního styku  

Pohledávky 2009 2010 2011 2012 2013 

ve lhůtě splatnosti 50,6 % 56,1 % 76,6 % 66,1 % 66,6 % 

po lhůtě splatnosti do 180 dnů 0 % 23 % 10,2 % 19,5 % 18,7 % 

po lhůtě splatnosti od 180 do 360 dnů  47,6 % 4,9 % 0,2 % 1,1 % 3,6 % 

po lhůtě splatnosti nad 360 dnů 1,7 % 16 % 13,1 % 13,3 % 11,1 % 

pohledávky celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 4.1 je vyňat ze systému MIS. Na obrázku 4.1 je zobrazena pouze základní 

pouţívaná sestava v  programu MIS pro controlling pohledávek a závazků, z důvodu důvěrné 

povahy informací. Systém MIS společnosti umoţňuje detailnější a hlavně rychlejší pohled na 

historii pohledávek a závazků, časový vývoj pohledávek a závazků a platební morálku 

zákazníků i platební morálku vlastních úhrad. 

Obrázek 4.1 Základní používaná sestava pro pohledávky a závazky 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

4.2.2 Controlling zásob 

Controllingu zásob je ve společnosti věnována dostatečná pozornost. Controlling 

zásob (tj. zásoby materiálu, zboţí a vlastní výroby) se provádí kaţdý týden, sledují se 

jednotlivé skladové skupiny zásob a následně se tento stav vyhodnocuje, tzv. týdenní reporty. 

Ocenění zásob se řídí vnitropodnikovou směrnicí „Zásoby a jejich evidence, 

oceňování zásob“. Zásoby materiálu a zboţí společnost oceňuje pořizovací cenou, která se 

v analytické evidenci dělí na cenu pořízení, odchylku od skutečné ceny a náklady související 

s pořízením konkrétního druhu zásob. Zjištěné odchylky od ceny jsou rozpouštěny do 

spotřeby v závislosti na obratu zásob. Zásoby vlastní výroby jsou sledovány a oceňovány ve 

skutečných přímých nákladech včetně výrobní reţie, která se počítá procentem z jednicových 

mezd. Zásoby společnost účtuje způsobem „A“, přičemţ ostatní náklady na pořízení zásob (tj. 

clo, pojištění, dopravné a zprostředkování) jsou vedeny na samostatných analytických účtech 

a postupně dle vnitropodnikové směrnice rozpouštěny do nákladů. 

 Ve společnosti je zaveden motivační program pro nákupčí a obchodníky, kde se 

sleduje výše jednotlivých zásob nad stanovený limit a dle výsledků ovlivňuje prémiovou 

sloţku mzdy.  

Evidence zásob ve společnosti je přehledněji zobrazována také pomocí MIS, viz 

obrázek 4.2, kde jsou vidět moţnosti sledování zásob. Společnost vyuţívá meziroční indexy, 
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které jsou vývojovými trendy a sledují rostoucí nebo naopak klesající zásoby. Analýza dle 

ukazatelů umoţňuje společnosti okamţitý výpočet doby obratu zásob, příjem a výdej zásob za 

určité období. MIS také naskýtá pohled na zásoby dle komodity, skupiny a sortimentu.  

Poloţku – Paretova analýza společnost nevyuţívá. 

Obrázek 4.2 Kategorie controllingu zásob 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

4.2.3 Kontrola likvidity 

Ve společnosti se neprovádí controlling likvidity, ale kontrola likvidity. Kontrolu 

likvidity provádí finanční ředitel ve spolupráci s ekonomem společnosti kaţdý den, čímţ je 

zabezpečen stálý dohled nad stavem peněţních prostředků. Kontroluje se stav peněţních 

prostředků na jednotlivých podnikových účtech a dle toho probíhají i případné devizové 

obchody. V případě nedostatku financí společnost vyuţívá krátkodobé kontokorentní úvěry a 

dlouhodobější revolvingové úvěry. 

Z uvedené analýzy likvidity, viz kapitola 3.6, jednoznačně vyplývá, že společnost je 

schopná dostát svým finančním závazkům. Kontrole likvidity je ve společnosti věnována 

dostatečná pozornost, která eliminuje případné finanční problémy, způsobené možným 

nedostatkem finančních prostředků, které jsou nutné k úhradě splátek závazků.  

4.2.4 Řízení kurzových rizik 

Velkou část produkce společnost vyrábí pro zahraniční trh, z toho vyplývá potřeba 

řízení kurzových rizik.  

Zahraniční dodávky jsou fakturovány v eurech, amerických dolarech a polských 

zlotých. Nákup zásob společnost rovněţ uskutečňuje i mimo Českou republiku, tyto nákupy 

jsou hrazeny v eurech, polských zlotých, amerických dolarech (dále jen USD) a britských 

librách. Vzhledem k objemu prodejů do zahraničí vzniká riziko  plynoucí z vývoje 
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devizových kurzů. Částečně je riziko sníţeno přirozeným hedgingem
25

, nicméně vzniká 

potřeba zajistit zejména eura a USD, kdy se společnost nachází v tzv. dlouhé pozici
26

 v eurech 

a v tzv. krátké pozici
27

 v USD. Hlavním zajišťovacím nástrojem jsou forwardy, swapy a také 

spotové operace.
28

 Nejvyuţívanější jsou swapy. Společnost provádí všechny operace 

prostřednictvím bankovních ústavů.  

Řízení kurzových rizik je ve vybrané akciové společnosti velmi důležité, jelikož 

významná část produkce se vyrábí pro zahraniční trh, proto se dbá na důslednost. Kurzové 

riziko významně ovlivňuje hodnoty očekávaných přítoků peněžních prostředků.  

Společnost využívá dostatek zajišťovacích nástrojů, již zmíněné forwardy, swapy a 

spotové operace. Výhodou forwardových obchodů je jejich pružnost a smluvní volnost, kdy se 

společnost na konkrétních podmínkách obchodu, tedy množství, místo plnění a termínu dodání 

dohodne sama s protistranou prostřednictvím banky. Společnost tedy může smluvit vše, co 

není v rozporu se zákonem. Další výhodou forwardového kontraktu je zajištění proti kolísání 

cen, jelikož forward představuje dohodu o koupi či prodeji aktiva v současnosti, přičemž 

plnění dohody je možno za delší časový úsek, např. měsíc nebo rok. Opakem forwardu jsou 

spotové operace, kdy nákup a prodej je za aktuální kurz v daném okamžiku uzavření operace, 

přičemž plnění je časově omezeno, do dvou pracovních dnů. Dalším zajišťovacím nástrojem 

jsou swapy, které společnost využívá zejména za účelem snížení transakčních nákladů, kdy 

domácí subjekty mají na domácím trhu výhodnější úrokové podmínky než zahraniční subjekty.  

4.2.5 Plánování 

Plánování je prováděno za jednotlivá střediska, které součtem jejich plánů tvoří 

následně celkový plán společnosti. V rámci plánování společnost realizuje plán investic, plán 

nákladů a výnosů, plán odpisů a finanční plánování, které zahrnuje plánovanou rozvahu a 

plánovaný výkaz zisku a ztráty. 

Plán investic vyčísluje náklady, resp. výdaje na jednotlivé plánované investice. 

Investiční plán se vypracovává jako víceletý, konkrétně na tři roky. V rámci plánu investic se 

plánují investice do budov a strojů. Společnost ve svém plánu investic zohledňuje investiční 

výstavbu prováděnou ve své vlastní reţii (drobné úpravy), kterou oceňuje přímými náklady, 

avšak hlavní část investiční výstavby je prováděna dodavatelským způsobem, kde společnost 

                                                   
25

  Hedging - zajištění proti riziku.  
26

  V dlouhé (long) pozici se nachází investor, který termínově nakupuje podkladové aktivum. 
27

  V krátké (short) pozici se nachází investor, který termínově prodává podkladové aktivum. 
28

 Pouţívá se kombinace spotové a forwardové operace, kterým je překonán přechodný nedostatek likvidity 

v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. 
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počítá se získáním investičních úvěrů. Plán investic také zohledňuje moţnosti získání 

dotačních titulů. V minulých letech se společnosti podařilo získat z ministerstva průmyslu a 

obchodu dotaci Eko-energie, přičemţ cílem dotačního programu bylo sníţit energetickou 

náročnost výroby a zlepšit vyuţití obnovitelných zdrojů ve společnosti. Druhou významnou 

získanou dotací byla dotace Rozvoj, která byla dotačním programem na nákup nových 

strojních technologií a byla také zahrnuta do plánu investic. Třetí získanou dotací byla dotace 

Nemovitost, kdy se finanční prostředky pouţily na zateplení výrobních hal společnosti.  

Plán nákladů a výnosů společnost sestavuje na úrovni střediskového plánování, kdy 

se plánují náklady a výnosy jednotlivých hospodářských středisek. Na základě plánované 

produkce provedou vedoucí jednotlivých úseků plánování nákladů svého oddělení tak, aby 

byli schopni zabezpečit dosaţení poţadované produkce. Při tvorbě plánu nákladů se vychází 

zejména z údajů z předchozího období a zohledňují se případné změny nákladů, jako např. 

personální změny a s tím související nárůst mzdových nákladů nebo pravidelné opravy atd. U 

poloţek s nízkými náklady se většinou pracuje s kvalifikovaným odhadem. Plán výnosů, resp. 

trţeb je zejména kvalifikovaný odhad budoucího vývoje prodeje výrobků. Hlavním cílem je 

zabezpečit takovou výši prodeje, aby byla maximálně vyuţita výrobní kapacita a aby bylo 

dosaţeno plánovaného zisku. U jednotlivých hospodářských středisek se sleduje plánovaný 

stav se stavem skutečným. Z jednotlivých plánu nákladů a výnosů se sestavuje celkový plán. 

Plán odpisů dlouhodobého majetku společnost sestavuje na základě 

vnitropodnikového předpisu. Dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně dle zákona o 

daních z příjmu nebo dle ţivotnosti majetku, kterou stanoví příslušný technik, čímţ je 

zachováno věrné zobrazení opotřebení majetku. U forem, šablon, softwarů a přípravků je 

pouţíván časový odpis dle vnitropodnikového předpisu. Vloţený drobný dlouhodobý majetek 

je odepisován 50 % při vkladu a 50 % při vyřazení. Nově pořízený drobný dlouhodobý 

majetek je odepisován měsíčním časovým odpisem po dobu 2 let. 
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4.2.6 Výrobní controlling 

V oblasti výrobního controllingu se sleduje vytíţenost jednotlivých strojů. Posuzují se 

plánované technologické časy se skutečnými časy. Zjištěné údaje se následně vyhodnocují a 

zjišťuje se cena práce jednotlivých pracovišť a výrobků.  

4.2.6.1 Kalkulace pro výrobu 

Ve společnosti jsou sestavovány dva druhy kalkulací: 

I. předběžné kalkulace, 

II. výsledné kalkulace. 

Předběţné kalkulace vychází z předpokládaného objemu práce a předpokládaných 

nákladů a výnosů výroby. Výsledná kalkulace vychází ze skutečných hodnot, tedy z doby 

reálně vynaloţené práce, vynaloţených nákladů a výnosů středisek. Účelem výsledné 

kalkulace je vyhodnotit skutečně vynaloţené náklady na výrobu. 

Předběţná (plánovaná) kalkulace se porovnává s výslednou (skutečnou) kalkulací a 

sleduje se odchylka skutečnosti od plánu. Odchylky skutečných hodnot od plánu se sledují 

v absolutním a procentním vyjádření. Cílem porovnání předběţné a výsledné kalkulace je 

zhodnotit reálný vývoj výroby a nalézt příčiny odchylek. Přičemţ odchylka můţe vzniknout 

kladná i záporná.  

Ve společnosti se provádí tzv. hodnocení střediska, viz ukázka hodnocení střediska -  

příloha č. 6, které zahrnuje vyčíslení trţeb, variabilních nákladů, fixních nákladů, krycího 

příspěvku a konečného zjištění zisku střediska před zdaněním, úroky a odpisy. Krycí 

příspěvek kryje část fixních nákladů a zjišťuje se jako rozdíl trţeb a variabilních nákladů. 

Ţádoucí je proto, aby krycí příspěvek byl co nejvyšší. 

 Z přílohy č. 6 – Hodnocení střediska (3100) v roce 2013 je zřejmé, ţe ve společnosti 

je nejobtíţnější naplánovat: 

 V oblasti variabilních nákladů jsou to náklady na prodané sluţby a prodaný 

materiál, jejichţ kladný rozdíl činil v roce 2013 více jak 100 %. Tím také 

vznikla kladná odchylka v trţbách za prodej sluţeb a materiálu. Trţby za 

prodej sluţeb vzrostly více jak trojnásobně.  

 V oblasti fixních mezd, které zahrnují fixní mzdy, odvody z fixních mezd na 

sociální pojištění a sociální náklady se plánuje lépe, jelikoţ fixní náklady 

nejsou závislé na objemu výroby. Rozdíl plánu a skutečnosti nepřesáhl 8 %.  

 V oblasti fixních věcných nákladů, které zahrnují např. náklady na reţijní 

materiál, náklady na nářadí a stroje, cestovné, opravy a udrţování, daně apod. 
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vznikla největší odchylka v poloţce svařovacího materiálu, maziva a barev, 

kdy vznikla záporná odchylka, která činila – 123 000 Kč, tj. – 82 % oproti 

plánu, tzn. pozitivní jev pro středisko. Druhou stěţejní poloţkou byly náklady 

na certifikaci, kdy skutečné náklady byly o 88 % vyšší neţ plánované. Nejlépe 

se vydařilo naplánovat náklady na opravy a údrţbu, kdy odchylka činila 1 % a 

poradenské sluţby, překlady a náklady na dopravní prostředky (PHM, 

autopůjčovna, leasing), jejichţ rozdíl mezi skutečností a plánu v roce 2013 

nepřesáhl 5 %. 

Společnost analýzou odchylek zjišťuje rozdíl mezi skutečnými a plánovanými 

finančními toky, což znamená, nižší či vyšší plnění finančního plánu daného střediska. Za 

rozdíl a případný zisk či ztrátu odpovídají vedoucí jednotlivých středisek. Vyšší či nižší plnění 

plánu ovlivňuje prémiovou složku mzdy vedoucího střediska. Přičemž záleží na tom, jak 

významně zjištěná odchylka ovlivňuje finanční stabilitu střediska. Je nutné si uvědomit, že u 

středisek jde o odchylky běžných příjmů a výdajů, které jsou mnohdy způsoby cenovými 

výkyvy (tj. materiál, energie apod.) a změnou ve spotřebě výrobních faktorů. 
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4.3 Strategický controlling 

Na základě teoretických poznatků je aplikována analýza potenciálu – SWOT analýza, 

a  analýza odvětví – Porterova analýza pěti konkurenčních sil.  

Tyto zmíněné dvě metody ve vybrané akciové společnosti nejsou zpracovány. 

Diplomová práce řeší silné a slabé stránky společnosti a vytýčeny jsou hrozby a příležitosti 

pro vybranou společnost. Dále je definováno všech pět konkurenčních sil (dle Porterova 

modelu pěti konkurenčních sil). 

4.3.1 Analýza potenciálu  společnosti - SWOT analýza 

SWOT analýza je vhodným nástrojem k formulaci strategie, viz tabulka 4.3, která 

definuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby analyzované akciové společnosti. SWOT 

analýza je provedena na vybranou akciovou společnost jako celek. 

Tabulka 4.3 SWOT analýza 

Silné stránky: 

 široká nabídka produktů, 

 vlastní vývoj a konstrukce, 

 dlouhodobé odběratelské kontakty, 

 poptávka na zahraničních trzích  

(65 zemí světa), 

 vysoký trţní podíl v tuzemsku  

(cca 40%), 

 vlastnictví certifikátů pro tuzemský 

trh i některé zahraniční trhy,  

 kvalitní servisní sluţby a technické 

poradenství, 

 nastavená motivace pro zaměstnance 

(např. 13. a 14. plat) a vzdělání 

zaměstnanců. 

Slabé stránky: 

 nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil na technických 

pozicích, 

 chybějící obchodní zastoupení     

(např. Amerika), 

 chybějící certifikace pro americký trh. 

Příležitosti: 

 získání dalších dotací z EU, 

 rozšíření nabídky na další zahraniční 

trhy, 

 rozvíjení energetického průmyslu 

v dalších evropských zemích. 

Hrozby: 

 rostoucí daně (DPH, daň z příjmu 

právnických osob), 

 rostoucí náklady, 

 kurzové riziko, 

 politická situace (Rusko). 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z uvedené tabulky 4.3 jsou patrné silné stránky společnosti, mezi hlavní patří vlastní 

vývoj a konstrukční oddělení, dodávky do zahraničí, vysoký trţní podíl v tuzemsku a 

vlastnictví certifikátů pro tuzemský trh a některé zahraniční trhy. Jako slabá stránka je uveden 



56 

 

nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na technických pozicích, tj. obráběč kovů, 

portálový frézař, horizontář a svářeč kovů. Příleţitostí pro společnost je získání dalších dotací 

z EU, přičemţ je společnost motivována jiţ získanými dotacemi. Společnost vidí velkou 

hrozbu převáţně v kurzovém riziku, jelikoţ obchoduje se zahraničím a nynější politickou 

situaci v Rusku. 

SWOT analýza je doplněna o stanovení priorit společnosti. Váha priorit byla 

stanovena ve spolupráci se společností, viz tabulka 4.4, ze které vyplývá, ţe největší prioritou 

společnosti při zpracování zakázek je dodací termín, kterému věnuje společnost náleţitou 

pozornost a snaţí se o co nejlepší splnění plánovaného termínu dodání. Na druhém místě je 

cena, která výrazně ovlivňuje dodavatele, třetí místo v pořadí obsadila kvalita, kterou se 

společnost snaţí zajistit a kterou implementuje podle normy EN ISO 9001:2008. Kontrolu 

kvality ve společnosti provádí německá certifikační společnost TÜV Rheinland Group s 

pravidelným ročním kontrolním auditem. Kontrola kvality se řídí základním dokumentem – 

Příručkou kvality. Vrcholové vedení společnosti stanovuje pro všechny divize kaţdoročně 

měřitelné cíle kvality, které jsou především orientovány na výrobkovou certifikaci produkce, 

uspokojování poţadavků zákazníků, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zlepšování 

technických a technologických moţností výroby. Sledování plnění cílů se provádí v pololetí a 

na konci roku na poradách vedení, výsledky jsou prezentovány v závěrečném hodnocení 

systému managementu kvality za daný rok. 

Tabulka 4.4 Stanovení priorit 

Kritéria a hodnocení Váha 

Body 

Výsledek Pořadí priorit špatné střední dobré 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dodací termín 0,4     X     2 1 

Kvalita 0,2       X   1,4 3 

Cena 0,3      X    1,8 2 

Výrobní kapacita 0,1    X      0,4 4 

Suma 1 - 5,6 - 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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K dosaţení dalších obchodních příleţitostí, eliminaci slabých stránek a k lepší 

motivaci zaměstnanců přispívá dokument Strategie, který vypracoval generální ředitel 

vybrané akciové společnosti, kde stanovil strategické cíle pro roky 2014 – 2016. V součtu 

definoval deset strategických cílů: 

1. zlepšení technologie výroby, 

2.  realizace jednotlivých etap investičního rozvoje,  

3. zlepšení organizace a dynamiky řízení,  

4. zvyšovat spokojenost zákazníků,  

5. dodrţování odsouhlasených termínů, 

6.  podpora firemní kultury,  

7. důraz na zaměstnance ohledně kvality produkce, 

8.  rozvoj odborné kvalifikace zaměstnanců,  

9. sniţování zátěţe na ţivotní prostředí a 

10. podpora bezpečnosti práce. 

Pro globální srovnání strategických cílů jsou v následujícím odstavci uvedeny 

výsledky výzkumu, které probíhaly od 90. let po celém světě a studovaly vztah mezi systémem 

řízení (Mangement Control System) a obchodní strategií (Business Strategy) ve 

společnostech. V publikaci je dle Chapmana (2005) zmíněna potřeba existence strategického 

controllingu ve společnostech. Nejsou přesně definovány důleţité perspektivy, kterých by se 

měla podniková strategie týkat, jelikoţ kaţdá společnost má jinou firemní kulturu, ale 

v zásadě z výzkumů vyplynulo, ţe ve společnostech je kladen důraz na environmentální 

jistotu, diferenciaci produktů a vedení nákladů. [6] 

4.3.2 Analýza odvětví společnosti dle Porterova modelu pěti sil 

Na základě teoretických poznatků je provedena analýza odvětví dle Porterova modelu 

pěti konkurenčních sil, které na vybranou akciovou společnost působí. 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů zde není vysoké, navíc průmyslový trh 

s armaturami je na severní Moravě vcelku zaplněn. Vybraná společnost má náročný výrobní 

program, je zde vysoká kapitálová i technologická náročnost. Společnost disponuje mnoha 

licencemi a atesty (viz kapitola 3.1), a toto portfolio certifikátů se snaţí i nadále rozšiřovat. 

Společnost má dobré zázemí v kvalifikaci zaměstnanců, kteří se neustále vzdělávají a zlepšují 

tím kvalitu své práce. Vzdělávání podporuje samostatná personální divize, a to zejména 

zmiňovanými atesty. Kdykoli můţe přistoupit nový podnik do tohoto odvětví, ale existuje zde 
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mnoho bariér, které sice nejsou zákonnými omezeními, ale které musí nově přistupující 

konkurent překonat.  

Společnost se neustále účastní několika mezinárodních akcí, čímţ přispívá ke své 

viditelnosti a podporuje svou konkurenceschopnost. Účastní se mezinárodního průmyslového 

veletrhu Valve World Expo v německém Düsseldorfu, kde své výrobky vystavuje              

665 společností ze 40 zemí světa.  Společnost se dále účastní mezinárodní konference All for 

Power v Praze, která je zaměřena na plánované investice pro jadernou energetiku na území 

EU, plánované projekty na území České republiky a Slovenské republiky. Společnost 

prezentuje také na výstavě v rámci mezinárodní konference HYDRO v Innsbrucku, která je 

určena pro odbornou veřejnost z oblasti produkce elektřiny ve vodních elektrárnách. Vybraná 

společnost také vystavovala na významném evropském veletrhu ACHEMA ve Frankfurtu 

nad Mohanem, kde představila své výrobky pro oblast chemického inţenýrství a 

biotechnologií.  

Společnost sama kaţdoročně pořádá veletrţní den EXPO pro obchodní partnery, kde 

propaguje své výrobky. 

Společnost v roce 2013 získala ohodnocení Top Dodavatel od společnosti Slovenské 

elektrárne, a.s. Toto ocenění si společnost zaslouţila dodávkou výrobků do jaderné elektrárny 

Mochovce po osmi leté spolupráci. 

Jelikoţ vybraná akciová společnost působí, jak na tuzemském, tak i na zahraničním 

trhu, tak rivalita mezi stávajícími konkurenty se podstatně rozšiřuje, coţ sebou přináší i 

konkurenci v zahraničí. Významné je vlastní silné konstrukční oddělení, které sčítá přes 40 

zaměstnanců a umoţňuje společnosti zpracovat individuální zakázky na míru, čímţ si buduje 

silnou pozici na trhu. Mezi nejvýznamnější konkurenty vybrané akciové společnosti patří 

zejména společnost MSA, a. s., která konkuruje společnosti v tuzemsku, Rusku a Číně. 

V oblasti energetiky, klasické i jaderné, je významným konkurentem akciová společnost 

Mostro, která také působí v tuzemsku, ale i v Rusku a Číně, na Slovensku a v dalších zemích. 

Další významný konkurent je společnost ARAKO spol. s r.o., která konkuruje hlavně 

v klasické energetice v Rusku a Číně. V oblasti vodárenství je významným konkurentem pro 

vybranou akciovou společnost firma Jihomoravská Armaturka spol. s r.o., která je předním 

světovým poskytovatelem komplexních řešení v oblasti úpravy vody. V neposlední řadě je 

konkurencí Armaturka Krnov, a. s., která konkuruje v tuzemsku a v Rusku. 

Mezi odběratele výrobků pro jadernou energetiku patří jaderné elektrárny v tuzemsku 

– Temelín a Dukovany. Na Slovensku je významný odběratel jaderná elektrárna Mochovce. 
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V klasické energetice jsou významnými odběrateli v tuzemsku firmy ČEZ a DALKIA, 

v Rusku například paroplynová elektrárna Polyarnaya a moskevská teplárna Mosenergo. 

V oblasti ropného průmyslu a plynárenství jsou to v tuzemsku společnosti NET4GAS, MERO 

ČR, a. s. nebo Česká Rafinérská, a.s. V oblasti hutního průmyslu jsou odběrateli například 

ENEZA spol. s r.o., EUROMONT GROUP a.s. nebo ArcelorMittal Ostrava, a.s., v Polsku 

například ArcelorMittal Katowice a v Rusku ocelárna Severstal. V chemickém průmyslu je 

významným odběratelem Chemoprojekt a.s. nebo například v Súdánu společnosti Rafinérie 

Súdán. Ve vodárenství jsou odběrateli tuzemské společnosti a společnosti na Slovensku, 

v tuzemsku například Povodí Odry a na Slovensku čistička odpadních vod Ţilina nebo 

přehrada Liptovská Mara. Vybraná akciová společnost se individuálně přizpůsobuje 

poţadavkům jednotlivých odběratelů, jelikoţ výroba je náročná jak na technické vybavení, 

tak na kvalifikovanost zaměstnanců. Standardizace výroba je tudíţ velice obtíţná a náklady na 

změnu odběratelé vysoké, vyjednávací pozice odběratele je v tomto případě velmi malá.  

Průmyslový podnik potřebuje ke své produkci určité zdroje – materiál, pracovní sílu a 

jiné další komponenty, které musí zajistit. Vliv dodavatelů oproti odběratelům je poměrně 

menší, jejich schopnost diktovat podmínky na trhu je niţší. Společnost pracuje s desítkami 

osvědčených odběratelů, kteří jsou vybírání na základě výběrového řízení. Vybraní 

dodavatelé poskytují společnosti bonusy za obrat. Hodně dodavatelů je ze zahraničí, 

konkrétně z Itálie, Polska, Německa a Velké Británie. 

Substitučním výrobkům se společnost snaţí vzdálit na trhu prostřednictvím svého 

vlastního konstrukčního oddělení, individuálním zakázkám, záručním i pozáručním servisem, 

neustálým vzděláváním zaměstnanců a rozšiřováním výroby.  

4.4 Systém výkaznictví 

Reporting je důležitou součástí celého podnikového controllingu. Reporting 

vyhodnocuje vývoj společnosti jako celku, ale i jednotlivých hospodářských středisek pro 

interní i externí potřeby.  

Reporting ve společnosti je prováděn na externí a interní úrovni. Pro externí uživatele 

společnost v souladu se zákonem sestavuje kaţdoročně výroční zprávu a zveřejňuje ji. 

Výroční zpráva se sestavuje v českém a anglickém jazyce a je kaţdoročně ověřena auditorem. 

Výroční zpráva je rozdělena na obecnou a finanční část. Finanční část výroční zprávy 

obsahuje Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty za sledované období a přílohu k roční účetní závěrce. 

Obecnou část výroční zprávy sestavuje generální ředitel společnosti. Generální ředitel 

popisuje vývoj tuzemského a zahraničního obchodu, výzkum a vývoj, výrobu armatur, servis 
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a opravy armatur, kvalitu a personalistiku společnosti za sledovaný rok. Příloha k roční účetní 

závěrce společnosti obsahuje informace o podílech na základním kapitálu u jiných 

společností, informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách a doplňující 

informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 

 Ve společnosti se provádí reporting pro interní příjemce dle vnitřních potřeb. 

Reporty se zpracovávají na základě informací z finančního účetnictví, které jsou obsaţeny 

v podnikovém informačním systému IFS a manaţerském informačním systému MIS. Při 

sestavování reportů jsou vyuţity zejména účetní schémata a analýzy. Controllingový útvar 

sleduje jednotlivé podnikového aktivity, kdy zjištěné aktuální informace předává 

konkrétním vedoucím obchodních úseků, tj. úsek prodeje, úsek nákupu, úsek finance, úsek 

logistiky apod. 

Dle vnitropodnikových potřeb je sestavován podrobný přehled prodeje jednotlivých 

druhů výrobků dle regionu a přehledy výnosů z jejich prodeje, včetně moţnosti 

meziročního srovnání, viz obrázek 4.3, který přibliţuje pohled na práci v programu MIS. 

Zjištěné výsledky jsou předávány obchodnímu řediteli. 

Obrázek 4.3 Základní používaná sestava MIS - prodejní výkonnost  

Zdroj: Interní materiály společnosti 

Další sledovanou a následně vykazovanou oblastí je finanční výkonnost společnosti, 

kde se sleduje měsíční vývoj hospodářského výsledku dle obchodních středisek a 

krátkodobé Cash Flow, které zahrnuje vývoj pohledávek a závazků dle kategorií. V oblasti 

hospodářského výsledku se sleduje plnění plánu a provádí se analýza hospodářského výsledku 

dle jednotlivých obchodních středisek – středisko nákupu, prodeje, financí, logistiky apod. 
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Zjištěné údaje ve formě výkazů se pak předávají ředitelům jednotlivých obchodních 

středisek. Výkazy o výrobní činnosti se předávají výrobnímu řediteli. Výkazy o vývoji 

nákupu se předávají nákupnímu řediteli a výsledky hospodářských středisek se předávají 

vedoucím středisek.  

Společnost se neustále snaží používat nové, lepší a rychlejší podoby reportingu. 

Nejnovější podoba reportingu je aplikace BNS
29

, viz obrázek 4.4, kde společnost můţe ihned 

např. sledovat realizované trţby, plnění plánu (v %), prognózu trţeb, trţby dle obchodních 

středisek (tuzemský obchod, zahraniční obchod dle teritoria) a historii pohledávek 

v přehledných grafech ke konkrétnímu dni. Aplikace BNS je jako stvořená pro controlling. 

S programem se pracuje jednoduše a s minimální časovou náročností. [23] 

Obrázek 4.4 Nový využívaný druh reportingu: BNS – základní Dashboard 

Zdroj: Interní materiály společnosti 

Výhodou je, že reporty mají jednotnou a velmi vzhlednou podobu. 

 

 

 

 

                                                   
29

 BNS – Business Navigation System. 
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4.5 Zhodnocení využívaného systému controllingu 

Nastavený systém controllingu, tj. uspořádaný controllingový útvar je postačující a 

vyhovuje potřebám společnosti. Kladně je hodnocena synchronizovaná práce controllerů ve 

stávajícím podnikovém informačním systému (IFS) a manažerském informačním systému 

(MIS) s následným reportingem s vedoucími jednotlivých středisek i s ostatními zaměstnanci. 

Výhodou pro vedoucí pracovníky je využití moderního informačního systému, který má 

množství různých funkcí a analýz. 

Pozitivně je hodnoceno také každoroční zpracování finanční analýzy finančním 

ředitelem společnosti, jako jedna z metod finančního controllingu.  

V následujících odrážkách jsou shrnuty závěry a případná doporučení v  oblasti 

controllingu ve vybrané akciové společnosti. Navíc jsou shrnuty i poznatky z oblasti 

strategického controllingu. 

 Controlling pohledávek 

Pozitivně lze zhodnotit současný stav využívání controllingových činností v oblasti 

pohledávek. Controlling pohledávek je plně funkční. Reporty o všech druzích pohledávek jsou 

zpracovávány pravidelně a řešení problematiky neuhrazených pohledávek je dobře nastaveno.  

V oblasti controllingu pohledávek po splatnosti je nastaven fungující systém 

spolupráce finanční divize, obchodníků a následně pak správce pohledávek s právním 

oddělením společnosti 

V souvislosti s problematikou řešení neuhrazených pohledávek po splatnosti se ve 

společnosti vyskytují náklady na upomínací řízení a náklady na vymáhací řízení nedobytných 

pohledávek, kde existuje riziko, že i při kladném výroku soudu nebude mít dlužník dostatek 

prostředků na vyrovnání pohledávky a úhradu souvisejících nákladů a společnost tak bude 

ztrátová. Úkolem controllingové útvaru je tedy v co možná nejvyšší míře zamezit vzniku těchto 

nákladů, a to prostřednictvím hodnocení odběratelů a monitorováním pohledávek. Obě dvě 

činnosti controllingový útvar společnosti provádí. Hodnocení odběratelů se provádí již při 

výběrovém řízení a pohledávky se monitorují v manažerském informačním systému (MIS). 

Z praktického hlediska je téměř nemožné předejít vzniku alespoň nějakým neuhrazeným 

pohledávkám po splatnosti. 

V oblasti controllingu pohledávek je společnosti doporučeno upravit sestavy v MIS 

tak, aby se v systému nevyskytovaly funkce a analýzy, které společnost nepoužívá a vytýčila si 

jen ty, které jsou pro ní přínosem. V případě, že by společnost chtěla lépe analyzovat svou 



63 

 

platební morálku, tak je doporučeno v oblasti závazků neprovádět inventarizaci jen jedenkrát 

ročně, ale s menšími časovými rozestupy, např. čtvrtletně. Nevýhodou však bude časová a 

finanční náročnost na zpracování konfirmačních dopisů. Je tedy zcela na uvážení společnosti 

jestli se rozhodne ponechat stávající systém inventarizace závazků. 

 Controlling zásob 

Úroveň controllingu zásob je dostačující. Ve společnosti je prováděno sledování zásob 

s týdenní pravidelností, přičemž se sestavují týdenní reporty, které slouží zejména pro interní 

potřeby. Současný podnikový systém zajišťuje dostatečné informace pro sledování 

jednotlivých druhů zásob. Kladně hodnotím také ocenění zásob dle vnitropodnikové směrnice. 

 Kontrola likvidity 

Kontrola likvidity je ve společnosti vyhovující. Společnost každý den sleduje svou 

platební schopnost. Pokud nastane problém s platební morálkou, finanční ředitel společnosti 

to ihned zjistí a může vzniklou situaci okamžitě řešit. Na druhou stranu společnost kontrolou 

likvidity zjišťuje i volné finanční prostředky, které může efektivněji řídit.   

 Řízení kurzových rizik 

Společnost si je vědoma nutnosti sledovat kurzová rizika, jelikož ty ve významné míře 

ovlivňují hodnoty očekávaných toků finančních prostředků. Společnost provádí veškeré 

operace prostřednictvím finančního sektoru – banky, čímž je zajištěna stabilita, 

transparentnost a důvěryhodnost obchodních transakcí. V této oblasti je společnosti 

doporučeno tvořit rezervy na případně vzniklé kurzové ztráty. 

 Plánování 

Systém plánování jeve společnosti dobrým a vyhovujícím způsobem nastaven. 

Plánování je sestavováno z menších celků (středisek), které v kumulaci dávají souhrnný plán 

společnosti. Toto řešení je vhodnější a přesnější než tvořit plán „shora“. 

 Výkaznictví 

Současný podnikový reporting je plně funkční a v dostatečném rozsahu i struktuře. 

Úroveň a rozsah plánovaných výkazů je ve společnosti vyhovující, jak obsahově, tak 

metodicky. Samozřejmě i v tomto ohledu se společnost vyvíjí a některé reporty postupně 

doplňuje a aktualizuje (např. grafické znázornění), čímž dosahuje neustálého zlepšení 

v kumulaci a sdílení dat mezi zaměstnanci. Kladně lze zhodnotit používání komunikačního 

programu Skype, který umožňuje rychlé a efektivní sdílení informací mezi zaměstnanci, kteří 

si tento zavedený systém komunikace velmi pochvalují. 

 



64 

 

 Strategický controlling 

Z provedené analýzy odvětví dle Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT 

analýzy potenciálu vyplývá, že společnost má na tuzemském trhu dobrou pozici a snaží se tuto 

pozici udržet. 

 Společnost disponuje mnoha licencemi a atesty a i nadále se každoročně snaží o 

rozšíření tohoto portfolia. Daří se jí to i prostřednictvím Národního strojírenského klastru, 

který umožňuje získat zaměstnancům potřebné certifikáty k výkonu jejich práce (např. 

způsobilost k výrobě komponent pro jadernou energetiku a rozšiřování kvalifikace k výrobě 

pro klasickou energetiku). 

V oblasti vývoje nových výrobků (např. kulové kohouty) se společnosti daří pomocí 

vlastního konstrukčního oddělení, čímž získává silnější pozici na trhu. Kladně jsou hodnoceny 

také účasti na mezinárodních konferencích a výstavách, kde společnost přispívá ke svému 

zviditelnění a navázání nových kontaktů s potenciálními obchodními partnery. Nejlepší 

reklamou pro společnost jsou bezproblémové uskutečněné dodávky. Společnost má dlouholeté 

zkušenosti s výrobou průmyslových armatur, což dokazují i dodávky do jaderných elektráren 

v České republice, Slovensku, Rusku, ale i pro globální trhy, tj. Indie a Čína.  

Pozitivní je také vybudování nového systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(OHSAS) a udržení systému řízení kvality (QSM) a systému ochrany životního prostředí 

(EMS). Čímž společnost splnila tři strategické cíle, které byly vytýčeny generálním ředitelem 

společnosti.  

V oblasti vzdělávání zaměstnanců společnost prostřednictvím členství v Národním 

strojírenském klastru zvyšuje kvalifikaci technických a dělnických profesí pro strojírenskou 

výrobu a zvyšuje úroveň jazykových schopností zaměstnanců. Čímž tedy posiluje svou silnou 

stránku. Naopak slabší stránkou společnosti je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, které 

by mohla dále vzdělávat. V uvedené SWOT analýze, viz kapitola 4.3.1 je zmíněn nedostatek 

kvalifikovaných pracovních sil na technických pozicích, společnost neustále hledá schopné 

obráběče kovů, portálové frézaře, svářeče kovů apod., jelikož produkce se s novou výrobní 

halou postupně rozšiřuje. V této oblasti je společnosti doporučeno využít nabídky praxe 

z dalších technických středních škol v regionu. 

Další příležitostí rozvoje pro společnost je získání dalších dotací z EU, ale vzhledem 

k tomu, že v posledních letech proběhly ve společnosti velké investice do budov a strojů 

v řádech milionů korun, tak se společnost musí stabilizovat a o další dotace nyní neusiluje. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo teoreticky definovat controlling a prakticky formulovat a 

zhodnotit vyuţívané nástroje controllingu ve vybrané akciové společnosti.  

Vybraná akciová společnost vznikla fúzí tří společností, které působily na českém a 

slovenském trhu. Aktuálně společnost působí na tuzemském a zahraničním trhu více neţ      

15 let a i nadále usiluje o posílení své pozice. Jedním z prostředků jak společnost můţe zvýšit 

vlastní konkurenceschopnost je controlling, jako nedílná součást řízení podniku. Vybraná 

akciová společnost si v dostatečné míře uvědomuje potřebu podpory řízení, a proto má ve své 

organizační struktuře začleněn controllingový útvar, který se zabývá finančním a výrobním 

controllingem.  

Na základě odborné literatury byla sestavena první část diplomové práce, která 

spočívala v získání teoretických poznatků z oblasti controllingu a controllingových metod. 

Cílem teoretické části bylo zdůraznit moderní řízení podniku a s tím související 

potřeba podnikového controllingu. Je důleţité si uvědomit, ţe controlling není jen kontrola 

údajů a podnikových činností, ale je to především aktivní způsob řízení, který je orientován na 

budoucí vývoj podniku.  

Druhým cílem teoretické části bylo definovat pojem controlling. Formulován byl 

pojem dle jednotlivých autorů  odborné literatury, která se zabývá koncepcí controllingu. 

K výkonu pozice controllera je nutné dodrţovat určité zásady. Mezi nejdůleţitější se řadí 

odborná způsobilost, posuzování informací komplexně a v logické a časové souvislosti, 

souhrnná dokumentace a zásada včasného jednání. 

Třetím cílem teoretické části bylo popsat jednotlivé druhy podnikového controllingu. 

Z hlediska návaznosti na plány podniku byl formulován strategický, operativní a normativní 

controlling. Z hlediska podnikových činností byl teoreticky vymezen finanční controlling. 

Teoretická část byla zakončena kapitolou o výkaznictví a reportingu, které jsou nedílnou 

součástí řízení. 

Praktická část diplomové práce se zabývala charakteristikou a zhodnocením 

ekonomické situace vybrané akciové společnosti. Následně byla zpracována analýza 

stávajícího systému controllingu. Stěţejní část diplomové práce byla praktická část, která 

vznikla na základě osobních konzultací a dotazování s finančním ředitelem společnosti, který 

dal k dispozici data a potřebné informace. 
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Z charakteristiky vybrané akciové společnosti vyplývají následující zjištěné 

skutečnosti. V dnešní době téměř dvě třetiny průmyslových armatur, potrubí a příslušenství 

expeduje na zahraniční trhy. V tuzemsku společnost patří mezi velké regionální 

zaměstnavatele a své zaměstnance podporuje v dalším vzdělávání a kvalifikaci. Společnost 

disponuje několika certifikáty a atesty, a toto portfolio certifikátů i nadále rozšiřuje. 

Významné je vlastní silné konstrukční oddělení, které společnosti umoţňuje zpracovávat  

individuální zakázky na míru.  Společnost se kaţdoročně účastní několika mezinárodních 

akcí, čímţ přispívá ke své viditelnosti, např. prezentuje své výrobky na Valve World Expo v 

německém Düsseldorfu, na All for Power v Praze nebo se účastnila mezinárodní konference 

HYDRO v Innsbrucku. Kaţdý rok společnost pro své obchodní partnery připravuje veletrţní 

den EXPO, kde propaguje vlastní výrobkové řady produktů. 

Z ekonomické situace vybrané akciové společnosti vyplývá, ţe z hlediska trţeb byl 

pro společnost nejúspěšnější rok 2012, kdy trţby dosáhly téměř 2,5 mld. Kč a dodávky zboţí 

dorazily téměř do 65 zemí světa. Společnost za dobu své existence měla jeden dlouhodobý 

úvěr (cca 5 mil. Kč), který pouţila na stavbu nové výrobní haly. Provoz financuje pomocí 

krátkodobých kontokorentních úvěrů a dlouhodobějších revolvingových úvěrů. Z hlediska 

zadluţenosti je podnik ve všech sledovaných obdobích, tj. 2009 – 2013 v doporučeném 

rozmezí pro ukazatele celkové zadluţenosti a ukazatele zadluţenosti vlastního kapitálu.  

V oblasti likvidity společnost nemá problém s platební morálkou, vypočtené ukazatele 

likvidity jsou ve sledovaném období 2009 - 2013 téměř v doporučených hranicích.  

Dalším cílem praktické části bylo aplikovat a zhodnotit stávající systém controllingu 

ve vybrané akciové společnosti. Z uvedených skutečností vyplývá, ţe podnik provádí 

controlling pohledávek a zásob, inventarizaci závazků, kontrolu likvidity a řízení kurzových 

rizik. Společnost vyuţívá systém plánování a v rámci výrobního controllingu pouţívá systém 

kalkulací. Controllingové činnosti zajišťuje útvar controllingu, který zahrnuje finanční a 

výrobní controlling. Controlleři, ale i finanční a obchodní ředitel a vedoucí oddělení pracují 

ve stávajícím podnikovém informačním systému IFS a manaţerském informačním systému 

MIS. Oba dva systémy dostatečně vyhovují interním potřebám společnosti. V rámci 

podnikového výkaznictví společnost sestavuje reporty pro interní a externí příjemce. Celý 

podnikový reporting hraje ve společnosti významnou roli a proto se společnost snaţí pouţívat 

nové, lepší a rychlejší podoby reportingu, v podobě vylepšených schémat a grafů. Nejnovější 

podoba reportingu je pomocí aplikace BNS, která je graficky vzhledná, jednotná a přístupná 

zaměstnancům na všech stupních řízení. Podniková komunikace je na velmi dobré úrovni, 

zaměstnancům se osvědčilo pouţívání komunikačního programu Skype. 
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V oblasti strategického controllingu bylo cílem analyzovat silné a slabé stránky, 

příleţitosti a hrozby podniku, coţ se povedlo. Mezi silné stránky společnosti je zařazen 

například vlastní vývoj a konstrukce, široká nabídka produktů, vysoký trţní podíl v tuzemsku, 

kvalitní servisní sluţby a dobře nastavený motivační program pro zaměstnance. Mezi slabé 

stránky společnosti patří hlavně nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na odborných 

pozicích, jako např. frézař, obráběč kovů, apod., i přesto, ţe se společnost snaţí spolupracovat 

se Střední školou technickou, je těchto pracovníků pořád málo. Jedna z hrozeb, které musí 

společnost čelit je například politická situace v Rusku, jelikoţ dodávky do ruských jaderných 

elektráren jsou značné. Jednu z příleţitostí, které by společnost chtěla dosáhnout je rozšíření 

nabídky na další zahraniční trhy a rozvoj energetického průmyslu v dalších evropských 

zemích. 

Systém controllingu je ve vybrané akciové společnosti dostačující a zcela vyhovuje 

vnitropodnikovým potřebám. V oblasti controllingu nebyly shledány ţádné významné 

nedostatky. Vybraná akciová společnost je velmi prosperující a má silnou pozici na trhu.  
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Seznam zkratek 

BNS Business Navigation System 

ČEZ České energetické závody 

ČSN Česká technická norma 

DIM dlouhodobý investiční majetek 

EAT čistý zisk po zdanění 

EBIT zisk před zdaněním a úroky 

EBITDA zisk před zdaněním, úroky a odpisy 

EU Evropská unie 

EMS Environmentální systém řízení 

EN Evropská norma 

IFS podnikový informační systém (Industrial & Financial Systems) 

ISO mezinárodní organizace pro standardizaci 

IT informační technologie 

KBÚ krátkodobé bankovní úvěry 

KCZ krátkodobé cizí zdroje 

KFM krátkodobý finanční majetek 

KFV krátkodobé finanční výpomoci 

KP krátkodobé pohledávky 

KZ krátkodobé závazky 

MIS manaţerský informační systém 

OA oběţná aktiva 

OHSAS systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

QSM systém řízení kvality 

ROA rentabilita aktiv 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

ROS rentabilita trţeb 

Sb. sbírka 

USD Americký dolar 

VK vlastní kapitál 
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odst. 3); 

- souhlasím s tím, ţe diplomová práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 
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