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1 Úvod 

Controlling jako nástroj řízení se začal v současné době rozvíjet podstatně více, 

než tomu bylo v minulosti. Za tímto rozvojem stojí hlavně potřeba podniků řídit a kontrolovat 

svou činnost usilovněji a detailněji. V dnešní době velmi vysoké konkurence není snadné 

se na trhu prosadit a udržet, proto je controlling důležitou součástí řízení podniku. Aby byl 

podnik schopen v tomto konkurenčním prostředí dosáhnout vyššího zisku, odlišit se 

od ostatních podniků nebo dokonce pouze přežít, musí být schopen adaptovat se současným 

podmínkám a zefektivnit řízení celého podniku.  

Controlling tedy doplňuje systém řízení tak, aby byly informace potřebné pro řízení 

ucelené, propojené a srozumitelné. I když je controlling orientovaný hlavně na budoucnost, 

využívá také mnoho poznatků z minulosti, se kterými pracuje a na jejichž základě stanovuje 

nové cíle. Pod pojmem controlling si lze také představit mnoho činností, např. plánování, 

stanovování cílů, zjišťování informací, zjišťování odchylek, kontrolování, nebo reportování. 

Všechny tyto činnosti vykonávají v podniku specializovaní pracovníci controllingového 

oddělení, nebo externí firma zabývající se poskytováním controllingových služeb.  

Cílem diplomové práce je teoreticky objasnit problematiku controllingu, jeho základy 

a nástroje, a prakticky aplikovat na vybrané společnosti, která již controlling v určité formě 

využívá. Dále pak analyzovat controlling v této společnosti a navrhnout úpravy, které 

by dopomohly k efektivnější výrobě. 

Druhá kapitola se bude zabývat teoretickým vymezením controllingu. Budou zde 

popsány historické základy této metody řízení, cíle, zásady, úkoly a funkce controllingu. Bude 

zde také nastíněn profil controllera a organizace controllingu.  Dále budou uvedeny nástroje 

controllingu a to normativní, operativní a strategické. Vybrané nástroje controllingu budou 

podrobněji popsány tak, aby byl zřejmý jejich účel. 

Třetí kapitola bude analyzovat controlling ve společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. Tato 

společnost bude v kapitole představena, budou zde uvedeny některé základní finanční 

ukazatele a posléze struktura controllingu ve společnosti. Dále se tato kapitola bude věnovat 

analýze vybraných interních výkazů, které jsou pro controlling ve společnosti využívány. 

Čtvrtá kapitola bude věnována zejména klíčovým ukazatelům výkonnosti KPI 

a výrobnímu controllingu. Cílem této kapitoly je teoreticky nastínit problematiku klíčových 

ukazatelů KPI, analyzovat tyto ukazatele ve společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. a doporučit 

úpravy v systému controllingu tak, aby vedly k zefektivnění výroby. Dále se tato kapitola 
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bude zaobírat výrobním controllingem této společnosti se zaměřením především 

na produktivitu práce a zmetkovitost. V této oblasti je cílem opět doporučit postupy, které 

povedou ke zlepšení a zkvalitnění procesů ve výrobě. 

Pro zpracování diplomové práce byly použity metody popisu, syntézy, analýzy, 

a komparace. Metoda popisu a syntézy je použita ve všech částech práce, metoda analýzy 

a komparace je pak využita zejména ve třetí a čtvrté kapitole s ohledem na skutečnosti, které 

byly těmito metodami zpracovány. 

Vlastní názory, stanoviska, návrhy, doporučení a dílčí závěry jsou v diplomové práci 

psány kurzívou. 
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2 Teoretické vymezení controllingu 

V současnosti je controlling chápán jako důležitá součást řízení podniku, zejména pak 

ve velkých a středních společnostech. S růstem podniku vyvstává potřeba doplnit řízení 

podniku tak, aby bylo cílově orientované, flexibilní a založené na plánování a následné 

kontrole.  

Controlling se, jednoduše řečeno, zabývá důsledným prosazováním podnikových cílů. 

K této činnosti využívá různé nástroje a zásady, které jsou popsány níže. V podstatě se jedná 

o stanovení plánů, které definují úkoly pro budoucí období, zjištění skutečnosti, která 

je následně porovnána s plány, a vyhodnocení rozdílů mezi nimi. [6] 

2.1 Historie a obecné vymezení controllingu 

Slovo „controlling“ se nejčastěji odvozuje z anglického slovesa „to control“, které má 

v češtině několik významů, např. řídit, regulovat, kontrolovat, ovládat nebo plánovat. Je také 

možné odvodit toto slovo z francouzštiny, kde znamená stav skutečného majetku pomocí jeho 

soupisu. 

Přestože v České republice neexistuje přesná definice pojmu controlling, je možné ji 

odvodit z některých zahraničních definic. Nejčastěji se pod tímto pojmem skrývá nástroj 

řízení, který koordinuje plánování a kontrolu, napomáhá dosažení podnikových cílů a varuje 

před nebezpečími. Pojem controlling lze také chápat jako „široce aplikovanou metodu řízení, 

jejímž smyslem je permanentní vyhodnocování skutečného průběhu podnikatelského procesu 

se žádoucím stavem. Analýza těchto odchylek podle příčin vzniku a odpovědnosti je těžištěm 

celého systému“, jak tvrdí Lazar (2012, s. 175). 

2.1.1 Historie 

Controlling se začal vyskytovat již na přelomu 19. a 20. století v USA, kde byl 

využíván v některých výrobních podnicích. V této době se controlleři starali o finanční 

záležitosti podniku. Po světové hospodářské krizi v roce 1926 se začal controlling rozvíjet 

ve větší míře a controlleři zastávali i další funkce, např. zajišťování informací pro plánování. 

Největšího rozkvětu však dosáhl až v období 50. a 60. let 20. století, kdy se práce controllerů 

podstatně rozšířila a jejím obsahem se stalo plánování, vyhodnocování a srovnávání odchylek, 

řízení daňových záležitostí, nákladů a majetku v podniku. S postupem času se stávali 

controlleři stále důležitější a v 70. letech se z nich stali finanční manažeři. 
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V oblasti střední Evropy, zejména pak německy mluvících zemí, se controlling 

rozšiřoval až po 2. světové válce, nejvíce pak v  80. a 90. letech a reagoval tak na požadavky 

podniků, které potřebovaly efektivnější řízení. V této době měl controlling funkci hlavně 

informační a controllor měl na starosti přípravu informací popř. koordinaci jejich získávání. 

Úkolem controllingu tedy bylo získávání informací, které sloužily ke zkvalitnění řízení. 

Nejprve byly tyto informace určeny pouze vrcholovému vedení, postupně se však zjišťovaly 

a zpracovávaly i pro nižší stupně řízení. Informace byly získávány za minulá období a byly 

porovnávány se stanovenými cíli. Náplní práce controllera bylo v této době získání 

co nejpřesnějších komplexních informací z daného útvaru a byl přímo podřízen nejčastěji 

finančnímu řediteli. 

V České republice byl průkopníkem controllingu Tomáš Baťa, který se inspiroval 

u amerických podniků. V poválečné době nebylo podnikům umožněno rozhodovat o zisku 

samostatně, což controlling vyžaduje, a proto se znovu objevil až v 90. letech 20. století.  

Potřeba controllingu se v Evropě jako celku odvíjela od vstupu amerického kapitálu 

na evropský trh, v České republice pak souvisela se vstupem zejména německého 

a rakouského kapitálu. [6, 9] 

2.1.2 Cíle controllingu 

Cíle controllingu jsou základním prvkem pro sestavení systému controllingu a také 

jeho funkcí. Cíle controllingu lze rozdělit na hlavní a zprostředkované, přičemž do hlavních 

cílů zahrnujeme především udržení životaschopnosti podniku.  

„Hlavními cíli controllingu jsou zajištění schopnosti anticipace a adaptace, zajištění 

schopnosti koordinace a zajištění pravidelných plánů. Zprostředkované cíle jsou pak cíle 

meritorní, finanční, věcné a cíle úspěchu, k jejichž dosažení má controlling přispět“ jak tvrdí 

Eschenbach (2012, s. 40). 

Zajištění schopnosti anticipace a adaptace – controlling se stará o zajištění 

informací, které se týkají změn v okolí, a také informací o budoucích změnách v okolí, které 

by mohly nastat. Controlling musí být aktivním jak v procesu přípravy, tak při realizaci 

i následné kontrole výsledků. 

Zajištění schopnosti koordinace – controlling zajišťuje postupné schválení cílů 

a jednání na různých úrovních v podniku. 

Zajištění pravidelných plánů – controlling se má starat o prosazení strategických 

popř. operativních plánů nebo záměrů a projektů uvnitř podniku tak, jak byly naplánovány. 
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Dosažení cílů řízení ovšem nezáleží pouze na výkonech controllingu, ale také 

na použití dalších nástrojů pro řízení. Controlling v užším smyslu doplňuje management 

a odpovědnost za dosažení cílů nese vedení podniku. Podniková kultura by měla být 

nakloněna flexibilitě, přizpůsobení a koordinaci, avšak změny nesmějí poškodit strukturu 

vývoje podniku ani jeho chod. Proto by měl controlling přistupovat k plnění svých hlavních 

cílů tvůrčím způsobem. 

2.1.3 Zásady controllingu 

Profesionální controlleři by měli při své práci – snaze o splnění cílů postupovat podle 

určitých zásad chování. Zásadami se rozumí standardy chování, které jsou stanovené na delší 

dobu a pro větší počet rozhodnutí. Mají normativní charakter a měly by být stanoveny obecně. 

Zásady vykonávají funkci norem, podle kterých může být konkrétní chování posuzováno.  

Eschenbach (2012, s. 42) uvedl „pět zásad moderního profesionálního controllingu“: 

I. Zásada hnací a brzdící síly  

 V případech, kdy jedná management podniku opatrně a s vědomím rizika, 

měl by být controlling orientován na inovace a příležitosti. V projektech, 

které vyžadují počáteční impuls nebo urychlení (popř. plánované ukončení) 

zastává controlling funkci hnací síly, která pohybuje a popohání procesy; 

 Pokud je management podniku nakloněný riziku a orientovaný na příležitosti, 

neměl by procesy urychlovat. Měl by si být vědom rizika a nepodceňovat 

kontrolu. Rozhodnutí by měla být důkladně promyšlena a získány veškeré 

chybějící informace. V tomto případě plní controlling funkci brzdící síly, 

protože přibrzďuje projekty nebo je úplně zastavuje a kriticky hodnotí 

plánované cíle; [2] 

II. Zásada objektivity  

 Tato zásada rozlišuje šest různých pojetí objektivity, které se vztahují 

ke controllingu: 

a) controlling by měl vycházet z ověřených a vyzkoušených znalostí, 

b) controlling by měl sledovat komplexní stav věcí, před vydáním 

rozhodnutí by měl analyzovat a zvažovat následky a vedlejší účinky 

těchto rozhodnutí, 

c) controlling by měl být strukturován a reprodukován systematicky 

a srozumitelně, 

d) ignorování faktů a zlehčování problémů by nebylo objektivní, 
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e) controlling má vlastní subjektivní názory, pohledy a zkušenosti a provádí 

také hodnotící posudky, 

f) kontrola, vyhodnocení a interpretace výsledků controllingem je nezávislé 

na osobách a tyto výsledky je potřeba kontrolovat a reprodukovat třetími 

stranami. [2] 

III. Zásada včasného jednání 

 Podstatou této zásady je včasné rozpoznání toho, co je potřeba udělat, když je 

něco zapotřebí. Dodržením této zásady by se měl podnik vyhnout 

překvapením z okolí organizace, příp. s nimi počítat; 

 Opatření, kterými je možné tuto zásadu provádět: 

a) zřízení a provozování systému včasného podání informací, 

b) úsilí o včasné získání informací, jejich zpracování a zabránění případným 

odchylkám, 

c) stanovení priority v aktuálnosti informací na úrok jejich přesnosti 

a podrobnosti. [2] 

IV. Zásada rovnováhy mezi normativním, strategickým a operativním 

controllingem (viz kapitola 2.4) 

 Aspekty normativního a strategického controllingu by měly být považovány 

za stejně důležité jako operativní agendy. Vývoji, prosazování hodnot 

a strategii by měla být věnována stejná pozornost jako stanovení a plnění cíle. 

 Účinky operativních rozhodnutí na normativní a strategické postavení 

podniku by měly být periodicky kontrolovány. 

V. Zásada dokumentace  

 Veškeré kroky procesu controllingu je nutné dokumentovat. Analýzy, návrhy 

a rozhodnutí vyplývající z controllingu je potřeba uchovávat systematicky, 

kompletně a přehledně v písemné formě; 

 Dokumentace slouží: 

a) k dokumentování potřeb controllingu, 

b) k dostupnosti dokladů nebo důkazů pro argumentaci v controllingu, 

c) ke kontrolování dodržení ostatních zásad controllingu, 

d) k přípravě rozhodnutí controllingem, 

e) k poskytnutí možnosti sebekontroly všem zúčastněným, 
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f) ke zvyšování kvality rozhodnutí (písemná podoba nutí k přesnější 

a promyšlenější formulaci). [2] 

2.1.4 Úkoly controllingu 

Hlavním úkolem controllingu je pomocí plánování a kontroly umožnit vedení podniku 

přizpůsobovat se změnám a také přispívat k růstu hodnoty pro vlastníky prostřednictvím 

plnění koordinovaných úkolů. [4] 

V roce 1962 zformuloval Americký Svaz controllerů „Financial Executives Institute“ 

pro controlling katalog úkolů: 

 Plánování – zahrnuje vytvoření plánovacího systému podniku, koordinaci 

a provádění plánovacích akcí, sestavení podnikových plánů, jejich koordinaci 

a administrativní zajištění; 

 Výkaznictví a interpretace – zahrnuje nákladové účetnictví, kalkulace, 

manažerské účetnictví, finanční účetnictví, sestavení výkazů, srovnání plánů 

se skutečností, analýzu odchylek a jejich příčin, vynesení závěrů ohledně 

podniku, výrobků a vnitropodnikových jednotek; 

 Hodnocení a poradenství – zahrnuje poradenství pro manažery v oblasti 

plánování, řízení a kontroly a vyhodnocování dopadů důležitých rozhodnutí jak 

ekonomických tak i finančních; 

 Daňové záležitosti – zde je důležité sledování všech daňových záležitostí 

týkajících se podniku a to v průběhu plánování, kontroly i správy daní; 

 Výkaznictví pro státní účely – hlavním úkolem v této oblasti je kontrola 

všech výkazů předkládaných státním institucím a jejich koordinace; 

 Ochrana majetku – důležité je zavedení vnitřního kontrolního systému, revize 

majetku a také jeho ochrana např. pojištěním; 

 Národohospodářské výzkumy – je důležité průběžně provádět analýzy 

vnějšího prostředí podniku. 

V každém podniku funguje alespoň část těchto úkolů, avšak není to controlling. Má-li 

však podnik systém pro plánování, kontrolu a informační zabezpečení, který je ucelený, 

koordinovaný a zajišťuje plnění všech uvedených úkolů, jedná se o controlling. [4] 
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2.1.5 Funkce controllingu 

Jelikož je controlling chápán jako část řízení podniku, je možné definovat jeho účel 

prostřednictvím funkcí pro řízení podniku, mezi které patří zejména plánování, rozhodování, 

koordinování, motivování, informování a kontrolování. Jak je patrné z Obr. 2.1, controlling 

doplňuje tyto funkce a podporuje management podniku v plnění těchto úloh. [3] 

Obr. 2.1 – Doplnění managementu výkony a službami controllingu pro řízení 

 

Zdroj: (Rolf Eschenbach, 2004) – vlastní zpracování 

Podpora řízení službami vedení – zahrnuje informace vedoucích pracovníků, 

podporu regulace, resp. řízení pomocí informací o dopředné a zpětné vazbě, a podnikové 

ekonomické poradenství ve speciálních otázkách. V této oblasti zastává controlling 

informační a poradenskou funkci. Záleží ovšem jen na manažerovi, v jakém množství tuto 

podporu využije. 

Doplnění řízení dalšími výkony vedení – zahrnuje vybudování a ošetřování 

podnikového ekonomického systému a nástrojů, systémovou koordinaci, systém řízení 

a inovaci. Tyto služby pro vedení jsou založeny na aktivní spolupráci na řízení podniku a také 
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na vytváření podnikových struktur. Controller nese odpovědnost jak za obsah, tak 

i za realizaci těchto doplnění. 

Koordinace 

Koordinace orientovaná na controlling je založena na decentrální tvorbě plánování 

a kontroly. Protože v byrokraticky centralizovaných organizacích je tendence k omezování 

inteligence specializací, zúženým myšlením a časově náročnými rozhodovacími procesy, 

je často zničeno informační bohatství, schopnost inovace a specifický potenciál řešení 

problémů. Z tohoto problému je odvozena koordinační funkce controllingu, který musí 

podporovat decentrální inteligenci, která se nachází v jednotlivých částech podniku. Úkolem 

controllingu v této oblasti je vytvoření komunikačních vztahů tak, aby vznikla nejlépe 

vyhovující kombinace propojení všech částí podniku. 

a) Koordinace vytvářející systém 

Další úlohou controllingu je vytvářet předpoklady pro koordinaci v systému řízení, 

který je složen z několika prvků. Úkolem této koordinace je tedy vytvoření systému jak 

v jednotlivých podsystémech, tak i mezi nimi. Pokud jsou blíže definovány jednotlivé 

podsystémy, je možné popsat funkce koordinace controllingu. Do těchto podsystémů patří:  

- Hodnotový systém – je základem řízení a ovlivňuje všechny ostatní řídící 

podsystémy. Zahrnuje etické, ekonomické a společenské hodnoty a normy jak 

ve vztahu k podniku, tak i ve vztahu k zaměstnancům a k okolí podniku. 

- Systém plánování a kontroly – zahrnuje všechny plány, které byly v podniku 

vypracovány. Systém plánování je možné rozdělit na strategický a operativní. 

Do strategického systému plánování lze zahrnout plánování strategického cíle, 

nástroje strategické analýzy podniku i okolí, zhodnocení strategie a strategické 

rozpočtování a plánování prostředků. Do operativního systému plánování lze 

zahrnout střednědobé a krátkodobé plánování věcného (plán odbytu, nákupu nebo 

výroby) i formálního (rozpočty výkonů, nákladů a financí) cíle, postupy tvorby 

rozpočtu a operativní nástroje plánování. Systém kontroly vychází také 

ze strategického a operativního systému, kde se do systému strategického řadí 

např. strategická kontrola výsledků nebo strategická analýza odchylek a jejich 

příčin, a do systému operativního např. operativní kontrola výsledků a porovnání 

plánů se skutečností nebo kontrola plnění plánů a výpočet očekávaného plnění. [3] 

- Systém zajišťování informací – obsahuje zajišťování informací, ve kterých jsou 

obsaženy všechny skutečnosti a události důležité pro řízení. Smyslem tohoto 
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systému je propojení jednotlivých informací a jejich shrnutí pro rozhodování 

v podniku.  

- Organizační systém – zde patří cílově zaměřená opatření, která vytvářejí 

strukturu sociálního systému a upravují činnosti lidí, které jsou součástí systému, 

použití prostředků a zpracování informací. 

- Systém personálního řízení – v tomto systému jsou obsaženy všechny aktivity 

používané k řízení zaměstnanců tak, aby co nejlépe využívali své schopnosti 

ve prospěch podniku. Součástí tohoto systému jsou např. styly vedení a jednání, 

systémy odměňování, vzdělávání nebo postup v kariéře. [3] 

b) Koordinace propojující systém 

Cílem koordinace, která propojuje systém, je nevhodnější nasměrování jednotlivých 

podsystémů a vynechání všeho, co je nepodstatné. Příkladem této koordinace může být tvorba 

rozpočtů, která se stala nedílnou součástí controllingu. Sjednocení tvorby rozpočtů ve všech 

oblastech podniku je nejúčinnějším prostředkem, který nasměruje pracovníka k chování, 

kterým se dosáhne stanoveného cíle. 

Inovace 

Tato funkce controllingu je vyvozena z potřeby podniku se průběžně asimilovat 

a inovovat. Zahrnuje také procesy, které se věnují řízení inovujících strategických postupů 

rozhodování, a které představují základ pro zajištění existence podniku. 

Při této funkci je velmi důležitá osoba controllera, protože ten je zdrojem impulsu
1
. 

Controller by měl mít specifické vlastnosti pro tvorbu impulsů jako je např. neutralita 

při rozhodování, vyzrálé koncepce pro řešení problémů nebo odpovídající duševní kapacita. 

Controlling v této funkci nenahrazuje v rozhodovacích procesech management, nýbrž 

působí spolu s ním. Rozsah této funkce je závislý na mnoha faktorech, jako je skutečný stav 

systému podniku nebo stav managementu, kdy je připravený přiznat controllingu podíl 

na strategickém rozhodování. [3] 

Informace 

Informační funkce controllingu znamená, že ze získaných informací je potřeba vybrat 

ty informace, které jsou pro řízení důležité a zpracovat je do vlastního informačního systému 

řízení. V této oblasti je hlavním úkolem controllingu vybudování systému zajišťování 

informací a také jeho běžný provoz, který zahrnuje získání, zpracování a zprostředkování 

                                                 
1
 Impuls představuje aktivitu, která vyvolá následně řadu dalších aktivit, ty pak způsobují aktivaci 

procesu a působí také na následující aktivity udáváním jejich směru. 
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informací a péči o tento systém. V praxi se můžeme setkat s několika problémy při získávání 

a přípravě informací: 

- problémy množství – z celkového množství informací, které jsou k dispozici, není 

90 % z nich pro řízení využitelných, 

- problémy času – potřeba rychlejšího zachycení a zpracování informací, 

- problémy komunikace – vzniká časová prodleva mezi vznikem informace a jejím 

použitím, 

- problémy hospodárnosti – nemožnost měřit náklady na získání a zpracování 

informací. [3] 

2.2 Osoba controllera 

Controller je osoba provádějící controlling. Na této osobě/osobách záleží jak způsob 

provádění controllingu a plnění stanovených cílů, tak i kvalita provedení jednotlivých úkolů. 

Samotné vykonávání této činnosti ovlivňuje osobu controllera, a proto by měl mít také 

náležité vlastnosti a schopnosti.  

2.2.1 Vlastnosti a schopnosti controllera 

V dnešní praxi už pro výkon profese controllera bohužel nestačí jen kvalitní odborná 

způsobilost, ale je zapotřebí mít také soubor vlastností a schopností, který je zobrazen 

na schématu 2.1. [2] 

Schéma 2.1 – Profil nositelů úkolů v controllingu 

 

Zdroj: (Rolf Eschenbach, 2012) – vlastní zpracování 
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Osobní vlastnosti 

Do této kategorie jsou zahrnuty výše zmíněné vlastnosti, jsou to především 

následující: 

- Osobní představy o etice by měly být vzorem pro ostatní a zahrnují objektivitu, 

neutrální chování, odpovědnost za vlastní chování a pozitivní postoj k obchodním 

partnerům; 

- Analytické myšlení, které se projevuje chápavostí a schopností kombinace, 

umožňuje postupovat systematicky a aplikovat postoje do konkrétních situací; 

- Kritické stanovisko zde znamená neutrální postoj, kterým controllor nehodnotí, 

ale je sám k tobě kritický (důležitá je zde sebekritika); 

- Schopnost přijímat nepříjemnosti, být trpělivý; 

- Vlastní iniciativa, ke které patří odvaha vyslovit své názory a pokládat otázky; 

- Přesnost, která neznamená jen zpětnou kontrolu částek, ale také budoucí 

očekávaný směr; 

- Kreativita, kterou controllor potřebuje k tomu, aby se nedržel pouze dobře 

známých a dokola se opakujících postupů, ale aby byl schopen zavést změny 

v systémech; 

- Ochota učit se je v této funkci velmi důležitá, protože controllor by měl být 

otevřený novým poznatkům, měl by se umět učit jak z úspěchů, tak i ze svých 

chyb; 

- Komplexní pohled představuje myšlení a jednání, které s sebou nese důsledky 

v celém systému – má vedlejší účinky a pozdější důsledky; 

- Radost z vlastních i cizích úspěchů. [2] 

Sociální a komunikativní kompetence 

V této oblasti jsou důležité zejména čtyři schopnosti, které by měl controllor mít: 

- Schopnost komunikace, protože stále přednášejí zlepšující metody a plány; 

- Schopnost týmové práce, která zahrnuje také motivaci členů týmu; 

- Síla při prosazování, která se projevuje zejména cílevědomostí a vytrvalostí; 

- Důvěra musí být podložena novými názory, controller by měl být spolehlivý 

a věrohodný. [2] 
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Kompetence metod 

K nejdůležitějším metodám kompetencí patří techniky analýzy a rozhodnutí, základní 

znalosti práva, technika komunikace, techniky moderování, kreativity a prezentace, 

organizační talent, projektový management a informační management. 

Odborné znalosti podnikové ekonomiky 

Controller by měl mít všeobecný přehled v této oblasti, zejména pak podrobné znalosti 

z interního a externího účetnictví, etiky managementu, strategického řízení podniku, 

plánování a sestavování rozpočtů, výpočtu a posouzení investic, výkaznictví a kontroly. 

Obchodní znalosti 

K těmto znalostem patří znalost podniku, jednajících osob a jejich zájmů, znalost 

obchodního modelu, procesů a kompetencí, znalost dosavadního směru vývoje, znalost okolí 

podniku, jazykové schopnosti a také znalost specifických systémů v zahraničí. [2] 

 

Controlleři samozřejmě nemusí mít všechny výše uvedené znalosti a schopnosti, jsou 

to ale vysoce kvalifikovaní pracovníci a v controllingu hrají důležitou roli. V žádném podniku 

nejsou uvedené vlastnosti potřeba všechny a velmi záleží na velikosti a struktuře každého 

podniku. 

2.2.2 Funkce controllera 

V běžné praxi by měl controllor s manažerem úzce spolupracovat, protože poskytuje 

informace pro práci řídících pracovníků a pro rozhodování. Vztah controllera a manažera 

je zobrazen v tabulce 2.1.  

Jeho hlavní funkcí je tedy zajištění těchto informací. Odpovědností controllera 

je především obsahová náplň informací, které musí zahrnovat všechny oblasti podniku, musí 

být také transparentní a objektivní. Controller musí používat jednoznačné principy 

vyhodnocování. Nepodílí se však sám na řízení, protože je to hlavní předpoklad objektivity 

a zajistí to nezkreslené informace. Osoba controllera je nezávislá, nemá motivaci 

pro vylepšování dosažených výsledků nebo zakrývání neúspěchů v podniku. Zajišťuje 

interpretaci hodnotových informací a také poradenství týkající se těchto informací. Jeho 

pravomoc se vztahuje na oblasti vymezení kategorií informací a jejich členění, interní spojení 

jednotlivých informací a koordinaci v jednotlivých oblastech v podniku. [4] 
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Tab. 2.1 – Vztah mezi controllerem a řídícím pracovníkem 

Controller Řídící pracovník 

příprava podkladů pro plánování a rozhodování plánování, rozhodování 

informace o odchylkách reakce na zjištěné odchylky 

příprava metod kalkulací, rozpočtování, systému 

kalkulací a rozpočtů 

prosazování a využívání informací ze systémů 

kalkulací a rozpočtů 

informace o změnách v podniku 
reakce potřebné pro udržení dlouhodobé 

rovnováhy s okolím 

zastává funkci poradce managementu uznává controlling v procesu řízení 

Zdroj: (Jana Fibírová, 2007) – vlastní zpracování 

 

2.3 Organizace controllingu 

2.3.1 Čtyři základní otázky 

Proces zařazení controllingu do podniku je různorodý a nelze stanovit obecný postup 

pro začlenění tohoto útvaru do struktury podniku. Organizace controllingu závisí např. 

na velikosti podniku, oboru podnikání nebo také na úkolech a cílech controllingu 

v konkrétním podniku. Před samotným začleněním je nutné znát odpověď na čtyři otázky: 

a) Je vhodné nakoupit výkony controllingu externě? 

b) Je nutné zřídit pozici controllera? 

c) Bude controlling plnit liniovou nebo štábní funkci? 

d) Bude controlling řízen centrálně nebo decentralizovaně? [2] 

Ad. a) Je vhodné nakoupit výkony controllingu externě? 

Každý podnik by se měl rozhodnout, zda je pro něj výhodnější zřídit útvar 

controllingu, popř. aby činnost controllingu vykonával určený zaměstnanec, nebo služby 

controllera nakoupit, stejně jako např. vedení účetnictví nebo reklamní služby. Obzvláště 

v malých podnicích je vhodné podle potřeby controlling delegovat na najatého externího 

pracovníka. V této situaci není potřeba zřizovat v podniku pracovní místo pro controllera 

a tím jsou i ušetřeny náklady na něj.  

V praxi je vhodné rozdělit činnosti controllingu jak na interního zaměstnance, tak 

i na externího pracovníka, a to tak, aby interní zaměstnanec zajišťoval úkoly, které jsou 
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pravidelné a musí být prováděny rychle. Externí pracovník pak provádí takové úkoly, 

které jsou „sezónní“ a vyžadují vysokou odbornost. [2] 

Ad. b) Je nutné zřídit pozici controllera? 

Toto rozhodnutí opět závisí na velikosti podniku, do kterého se controlling začleňuje. 

Je možné buď zřídit nové pracovní místo pro controllera (nebo celý útvar v podniku, který 

se bude zabývat controllingem – v tomto případě pak vzniká více pracovních míst), nebo tuto 

funkci delegovat na některého stávajícího zaměstnance.  

Pokud pozice controllera zřízena není a controlling provádí pracovník podniku, 

vykonává tuto funkci při své stávající pracovní náplni. To znamená, že zaměstnanec má svou 

stálou práci související s jeho pracovní pozicí, a navíc vykonává funkci controllera. Tato 

možnost je uplatňována zejména v malých a středních podnicích, kde není potřeba zřizovat 

samostatnou pracovní pozici. Tuto funkci pak nejčastěji vykonává řídící pracovník. 

Hlavní výhodou nezřízení pozice controllera jsou nižší náklady, lepší spolupráce 

a širší náhled. 

Naopak pokud je tato pozice zřízena, lze pomocí ní získat lepší odborné znalosti 

a metody, neutralitu získaných informací, zkušenosti nebo poradenství. [2] 

Ad. c) Bude controlling plnit liniovou nebo štábní funkci? 

Liniová funkce spočívá v možnosti rozhodování a nařizování na rozdíl od štábní, 

která k uvedeným činnostem nemá kompetence. 

Pokud má controlling štábní funkci, jeho úkolem je podávat informace manažerům 

na liniových pozicích před tím, než se rozhodují. Důsledkem toho, že štábní funkce 

neumožňuje nařizovat a rozhodovat v jednotlivých rozhodovacích procesech, je časté 

odsunutí názorů controllerů do pozadí. Pokud jsou tedy jejich nápady ne příliš vhodné, jsou 

často ignorovány, a dostávají se ke slovu až v případě, že vystoupí s vhodnými připomínkami. 

Pokud má ovšem controlling funkci liniovou, disponuje controller rozhodovacími 

a nařizovacími kompetencemi, které může použít například při závažných odchylkách. 

Zpravidla se nejprve controlling zavádí jako štábní útvar, který s vývojem a růstem 

důležitosti přechází do liniového útvaru. [2] 

Ad. d) Bude controlling řízen centrálně nebo decentralizovaně? 

Pokud je v podniku controlling řízen centrálně, znamená to, že všechna jeho 

pracoviště jsou přímo podřízena hlavnímu (centrálnímu) controllerovi, i když je možné, 

že některá pracoviště jsou decentralizována. Tato forma je adekvátní v malém podniku. 

Výhodou centrální organizace controllingu je sjednocená koncepce controllingu, rychlé 
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zavádění nové koncepce nebo rychlé poskytování informací centrálnímu controllingu. Naopak 

nevýhodou může být tendence k izolaci controllera, překážky v předávání informací nebo 

fakt, že controller se neúčastní rozhodnutí, která by měl podporovat.  

Centrální organizace controllingu je zobrazena ve schématu 2.2 a 2.3. 

Schéma 2.2 – Centralizovaná organizace controllingu (finanční odbor) 

Zdroj: (Rolf Eschenbach, 2012) – vlastní zpracování 

Schéma 2.3 – Centralizovaná organizace controllingu (podrobná organizace controllingu) 

Zdroj: (Rolf Eschenbach, 2012) – vlastní zpracování 

Decentralizovaná organizace controllingu umožňuje všem controllerům být podřízen 

pouze liniovému nadřízenému. V tomto případě nejsou jednotliví controlleři přímo podřízeni 

hlavnímu controllerovi a veškerá komunikace s ním probíhá tzv. služební cestou. Výhodou 

této organizace je dobrá spolupráce s liniovým nadřízeným nebo dobrý přístup ke všem 

potřebným informacím. I tento způsob má však své nevýhody, mezi které lze zařadit např. 

ztížené prosazování jednotné koncepce controllingu nebo problém s objektivitou (tomu, komu 

je controller podřízen, toho názory se snaží prosazovat). [2] 

Decentralizovaná organizace controllingu je zobrazena ve schématu 2.4 a 2.5. 
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Controlling Účetnictví Pokladna a 

podnikové finance 

IT Personál Infrastruktura 

Představenstvo 

Centrální 

controlling 

Divize III Divize IV Divize II Divize I 



- 21 - 

 

Schéma 2.4 – Decentralizovaná organizace controllingu (finanční odbor) 

Zdroj: (Rolf Eschenbach, 2012) – vlastní zpracování 

Schéma 2.5 – Decentralizovaná organizace controllingu (podrobná organizace controllingu) 

Zdroj: (Rolf Eschenbach, 2012) – vlastní zpracování 

2.3.2 Vnitřní struktura controllingového oddělení 

Controllingové oddělení má zpravidla své vlastní uspořádání, které může mít 

v každém podniku jinou podobu. Tato podoba závisí na specifických aspektech podniku, jako 

je např. jeho velikost, obor podnikání, velikost potřeby controllingu apod. [9] 

Oddělení controllingu může být uspořádáno podle činností (zřízení controllerů 

pro různé činnosti – tvorba rozpočtů, reporting apod.), podle funkcí (controller marketingu, 
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hospodářství, personální controller apod.) nebo podle adresáta (divizní nebo regionální 

controlleři). 

Příkladem vnitřního uspořádání oddělení controllingu může být schéma 2.6, ze kterého 

je patrné, že controllingové oddělení je rozděleno do několika divizí.  

Schéma 2.6 – Struktura controllingového oddělení 

Zdroj: (Hana Mikovcová,2007) – vlastní zpracování 

Do každé z těchto divizí spadají specifické činnosti a představují náplň práce 

jednotlivých controllerů: 

- Účetní divize – zde se controlleři věnují účetnictví a rozpočtům. 

- Divize metod a systémů – zde je zařazeno řízení nákladů a plateb, administrace, 

komunikační servis nebo organizace účetních metod. 

- Daňová divize – zde patří všechny daně týkající se podniku (daně z příjmů, 

majetkové daně a daně ostatní). 

- Divize analýz – zde se controlleři zabývají ekonomickými, statistickými 

a prognostickými studiemi. 

- Divize auditu – zde je zařazen interní audit i spolupráce s externími auditory. [9] 

2.4 Nástroje controllingu 

Základní členění controllingu a jeho aktivit vychází z časového pojetí. Z tohoto 

hlediska se controlling dění na operativní a strategický. Nástroje controllingu se tedy dělí také 

na operativní a strategické. V současnosti ale nabývají na důležitosti také nástroje normativní 

a controlling normativních cílů. 

2.4.1 Controlling normativních cílů 

Normativní management obsahuje zásady a normy, jejichž úkolem je zajištění trvání 

podniku a jeho rozvoje v dlouhodobém měřítku. Objektem tohoto managementu je samotná 

Hlavní controller 

Divize auditu Účetní divize Divize analýz Daňová divize Divize metod a systémů 
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identita podniku, kde patří vize, hodnoty, normy a podniková kultura. Jak tvrdí Eschenbach 

(2012, s. 125) „cílem normativního controllingu je podpora managementu při zajištění trvale 

udržitelné pokrokovosti a udržení a rozvoj podnikové identity“. K tomuto procesu normativní 

controlling využívá několik nástrojů: 

a) Moderační metoda – moderováním se rozumí vytváření názorů a rozhodnutí 

ve skupinách pomocí diskuse. V praxi je možné, aby controlleři moderovali 

normativní řízení. Je žádoucí, aby přinášeli vlastní názory vyplývající z jejich 

informovanosti, neměli by se vyhýbat konkrétním tématům, měli by naslouchat 

a pokládat otázky a také být iniciátorem pravidelných diskusí, které mohou být 

prostředkem kontroly; 

b) Brainstorming – metoda, která má za cíl vytvořit co nejvíce různých 

myšlenek bez rozdílu kvality, zaznamenat je a rozvíjet je; 

c) Kontrola hodnot a norem – spočívá v porovnání zažitých hodnot (norem) 

s hodnotami (normami), které vyžaduje vedení podniku. [2] 

2.4.2 Operativní nástroje 

Operativní controlling vychází z operativního řízení, kterým se rozumí řízení 

krátkodobé. Je zaměřen zejména na řízení rentability, likvidity a hospodárnosti podniku 

a k tomu využívá operativní nástroje. 

Vzhledem k tomu, že prioritou každého podniku je dosažení zisku, musí být důsledně 

sledovány výnosy a náklady. V oblasti výnosů jde zejména o marketingovou strategii, 

která by měla vycházet z životního cyklu výrobku a jeho portfolia. Řízení a zvyšování těchto 

výnosů má na starosti marketingové oddělení podniku. V oblasti nákladů je důležité určit, 

které položky potřebují zvýšenou míru pozornosti a jakým způsobem budou přiřazovány 

náklady k jednotlivým výrobkům nebo službám. Řízení nákladů spadá do kompetencí 

controllingového oddělení podniku. [9] 

Základním operativním nástrojem je analýza ABC. Jako další je možné uvést např. 

Analýzu bodu zvratu nebo Target costing. 

Analýza ABC 

Základem této analýzy je přiřazení nákladů jednotlivým činnostem pomocí zjištění 

skutečné příčiny vzniku nákladů a vede tedy k eliminaci paušálních nákladů, které nejsou 

přiřaditelné ke konkrétnímu procesu. 
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Tato metoda využívá velké množství informací z podniku a stala se díky tomu 

nástrojem pro řízení nákladů, jejich snižování a také optimalizaci. 

Obecně je tato metoda založena na srovnání objemů a hodnot. Z tohoto srovnání 

vyplývá, že relativně velká hodnota může být vytvořena relativně malým množstvím. 

Jednotlivé složky v podniku (výrobky, zákazníci, zásoby, náklady) lze rozdělit do tříd A, B, 

C. Do třídy A je zařazeno 5 % položek, které jsou zdrojem 75 % efektů, do třídy B je 

zařazeno cca 20 % položek, které dosahují 20 % efektů. Třída C obsahuje zbylých 75 % 

položek, které se podílí na celkovém efektu pouze z 5 %. Z tohoto členění lze usoudit, že by 

se podnik měl nejvíce soustředit na řízení položek zařazených do skupiny A. [9] 

Analýza ABC je využitelná zejména v materiálovém hospodářství, odbytu nebo 

výrobě. Do tříd A, B, C lze klasifikovat dodavatele, materiál i úkoly řídících pracovníků: 

 Klasifikace dodavatelů – nejprve jsou zjištěny roční obraty všech dodavatelů 

z účetních podkladů, a uvedeny sestupně v prvním sloupci výsledné tabulky. 

V dalším sloupci se uvede procentuální podíl jednotlivých dodavatelů 

na celkovém obratu nákupu a v posledním sloupci pak kumulovaný obrat 

dodavatele v procentech. Toto rozdělení umožní zařadit do třídy A všechny 

dodavatele, kteří tvoří 75 % obratu nákupu v podniku. Tento obrat je rozdělen 

na 5 % dodavatelů. Do třídy B pak patří cca 20 % dodavatelů tvořících 20 % 

obratu a do třídy C 75 % dodavatelů tvořících 5 % obratu. 

 Klasifikace materiálu – rozdělení do skupin umožňuje klasifikovat tu část 

zásob, která je nejnákladnější a tedy nejdražší (materiál ve třídě A), a které 

je potřeba věnovat vysokou pozornost. Materiál ve třídě B není tak drahý, jako 

materiál ve třídě A, a podle potřeby je zařazen buď do třídy A nebo třídy C. 

Materiál spadající do třídy C je nejlevnější a na rozdíl od třídy A není nutné 

tento materiál důkladně sledovat. 

 Klasifikace úkolů – úkoly lze také rozdělit do uvedených tříd a to zejména 

podle jejich důležitosti a naléhavosti. Ve třídě A by měly být zařazeny úkoly 

velmi důležité a naléhavé, které jsou neodkladné a měly by být vyřešeny 

v co nejkratším čase. Mohou být řešeny pouze řídícím pracovníkem a nelze 

je delegovat. Do třídy B by měly být zařazeny úkoly, které jsou také naléhavé 

a důležité, ale měly by být řešeny až po splnění úkolů ze třídy A. Tyto úkoly 

je možné delegovat. Ve třídě C jsou pak zařazeny úkoly, které jsou naléhavé 

ale méně důležité a měly by být delegovány (každodenní rutinní práce). [11] 
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Analýza bodu zvratu 

Podstatou této metody je zjištění tzv. kritického bodu (break – even point), který 

zobrazuje situaci, kdy se obrat v podniku kryje s celkovými náklady. Ideálně se tato situace 

znázorňuje graficky.  

V praxi je tato metoda velmi oblíbená, protože je využitelná pro stanovení cílového 

zisku, rozhodování o velikosti objemu výroby nebo kontrolu cenové politiky. Dále lze tuto 

analýzu využít např. pro řízení fixních a variabilních nákladů, optimalizaci výrobního 

programu nebo určení bezpečnostních koeficientů, které vyjadřují procento možného poklesu 

tržeb, které bude nad hranicí ztráty. [9, 11] 

Target costing 

Tato metoda vychází z otázky „Jaká cena produktu může být?“ V praxi je běžně cena 

výrobků tvořena jejími základními složkami – náklady a požadovaným ziskem. Cena je tedy 

jejich součtem. Tato metoda vychází z určení maximálních možných nákladů na výrobu 

při zachování určené ceny a požadovaného zisku, tedy náklady jsou určeny rozdílem ceny 

a zisku. Reaguje tak na růst nákladů a neustálé zvyšování ceny, které má za následek riziko 

neprodejnosti velmi drahého výrobku. 

Podstatou je stanovit maximální možné náklady, tedy jejich limit, který nesmí být 

překročen. Stanovuje tedy tzv. cílové náklady. [11] 

2.4.3 Strategické nástroje 

Strategický controlling vychází z řízení strategického, kterým se rozumí řízení 

dlouhodobého charakteru. Úkolem controllerů strategického controllingu je podpora 

managementu a to v pěti fázích: 

I. Analýza okolí a podniku – v této fázi je důležité získat kvalitní informace 

a dostatečně jim porozumět; 

II. Vývoj strategie – zde controlling využívá vlastní kreativitu a kreativitu 

pracovníků; 

III. Strategické hodnocení a plánování; 

IV. Provádění strategie – důležitá je orientace na cíl, strategický controlling 

je zde důležitý pro posouzení kvantitativní části strategického plánu; 

V. Kontrola strategie. [2] 

Vzhledem k tomu, že ve strategickém controllingu je používáno široké spektrum metod 

a není možné se věnovat všem, jsou dále definovány pouze vybrané z nich. 
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Odvětvová analýza 

Pro tuto analýzu se nejčastěji využívá Porterův model 5 sil. Cílem tohoto modelu 

je zjistit, které síly se v odvětví vyskytují, které z nich mají největší význam a které může 

podnik ovlivnit. 

Jedná se o tyto síly: 

I. Ohrožení potencionálními konkurenty – analýzou v této oblasti je možné 

odhadnout pravděpodobnost vstupu nových výrobců do odvětví a bariéry
2
 

vstupu do daného odvětví. 

II. Rivalita v odvětví – chování podniků v odvětví je propojené a konkurenti 

se snaží na každou změnu reagovat další změnou. 

III. Tlak prostřednictvím substitutů – pokud se v odvětví objeví substitut, který 

je pro zákazníky atraktivnější (cenou, vzhledem, výkonem), budou uvažovat 

o jeho nákupu. 

IV. Dodavatelé – mají vliv na kvalitu produkce i její cenu. 

V. Zákazníci – snaží se prosadit lepší cenu, lepší kvalitu, výhodnější podmínky 

nákupu apod. 

Analýza potenciálu 

Tato analýza si klade za úkol „stanovení potenciálů úspěchu a klíčových schopností, 

silných a slabých stránek a strategických problémových míst podniku“ jak uvádí Eschenbach 

(2012, s. 171). 

Jednotlivými kroky této analýzy jsou analýza silných a slabých stránek, strategická 

bilance, stanovení profilu potenciálu a klíčové schopnosti a kompetence. 

Analýza silných a slabých stránek má vedení podniku ukázat, co je jeho silnou nebo 

naopak slabou stránkou. Měla by také identifikovat příležitosti a hrozby, které se vyskytují jak 

uvnitř podniku, tak v jeho okolí. Nejprve se analyzují předchozí úspěchy a neúspěchy a jejich 

příčiny. Na základě těchto analýz se pak vyvodí budoucí silné a slabé stránky, budoucí 

příležitosti a rizika. Jakmile jsou známy všechny prvky této analýzy, je možné vyhodnotit 

jednotlivé části a interpretovat je vedení podniku. 

Strategická bilance představuje jakousi „rozvahu“ podniku, kde jsou zobrazeny 

aktivní a pasivní závislosti na okolí podniku. Aktivní závislosti představují závislost okolí 

podniku na daném podniku, pasivní závislosti pak představují opak, tedy závislost samotného 

podniku na okolí. 

                                                 
2
 Bariérami vstupu do odvětví mohou být např. úspory z rozsahu, nedostatek kapitálu, požadavek 

speciálních technologií nebo státní zásahy. 
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Profil potenciálu zobrazuje porovnání podniku s jedním nebo více konkurenty. [9] 

Analýza portfolia 

Tato analýza popisuje strategickou situaci podniku. Nejčastěji se v této oblasti používá 

matice BCG (Boston – Consulting – Group), která dělí výrobky podniku do 4 skupin. 

Kritériem pro toto rozdělení je jejich postavení na trhu, které závisí na životním cyklu daného 

výrobku. Těmito kategoriemi jsou Question Marks, Stars, Cash-Cows a Poor Dogs. Dále 

je rozdělení výrobků do výše zmíněných kategorií vázáno na velikost tržního podílu a tempo 

růstu trhu. Tato matice je zobrazena na Obrázku 2.2. 

Question Marks (Otazníky) – do této kategorie se řadí výrobky, které mají nejistou 

budoucnost, nacházejí se zde většinou výrobky na počátku životního cyklu. Investice do nich 

zatím nepřináší zisk, ale je možné, že se z nich později stanou Stars (Hvězdy). 

Stars (Hvězdy) – zde jsou výrobky, které mají vysoký tržní podíl a také vysoké 

očekávané tempo růstu. Tyto výrobky zajišťují růst podniku a generují zisk, zároveň 

ale spotřebovávají velké množství peněžních toků. 

Cash-Cows (Dojnice) – v této kategorii jsou zařazeny výrobky s vysokým tržním 

podílem, jejichž tempo růstu již není vysoké. Tyto výrobky jsou v podniku rozhodujícími, 

protože jsou hlavním zdrojem příjmů a nevyžadují další investice. Podniky se u těchto 

výrobků snaží o udržení na trhu co nejdelší dobu. 

Poor Dogs (Bídní psi) – tyto výrobky mají nízký tržní podíl i růst na trhu. Obvykle 

generují ztrátu a podnik na ně vynakládá vysoké náklady. Tento druh výrobků by měl být 

nejlépe stažen z výroby a získané kapacity využity pro výrobu ostatních skupin výrobků. 

[2, 9] 

Obr. 2.2 – Matice BCG 

 

Zdroj: http://www.byznysslovicka.com/ekonomika_management/bostonska-matice 
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2.5 Reporting 

Reporting je součástí controllingového procesu. Jeho cílem je poskytnutí relevantních 

informací všem úrovním řízení v podniku. Controllingové oddělení v této oblasti připravuje, 

zpracovává a zhušťuje získané informace a předává je konkrétním útvarům řízení. 

V historickém pojetí bylo funkcí reportingu pouze zachování informací. Postupem 

času se jeho funkce rozšířila i na zpracování a prezentaci daných informací. V současnosti 

je jeho hlavním úkolem získání aktuálních a kvalitních informací jak zevnitř podniku, tak 

i z jeho okolí, a vypracování reportu
3
. 

Reporting můžeme rozčlenit na interní, externí a externí vůči třetím stranám. Interní 

reporting je určen zejména představenstvu, dozorčí radě nebo konkrétním útvarům v podniku. 

Externí reporting je určen mateřské společnosti, kdy prostřednictvím reportingu podává 

dceřiný podnik informace mateřskému podniku. Externí reporting vůči třetím stranám 

pak zahrnuje poskytování informací úřadům, bankám nebo burzám cenných papírů. [9] 

K zajištění kvalitního reportu a jeho vypovídací schopnosti je potřeba určit: 

- údaje, které jsou k jeho vypracování potřeba, 

- metodu, pomocí které bude zpracován, 

- výstupy, 

- finální výstupy v podobě doporučení.  

Základním informačním zdrojem pro reporting je účetnictví podniku. Účetnictví 

ale samo o sobě neposkytuje dostatečné množství informací. Jak již bylo popsáno výše, 

je nutné získávat také externí informace. V praxi bohužel vzniká nesoulad mezi množstvím 

získaných informací, požadovaných informací a potřebných informací. Je tedy nutné nalézt 

rovnováhu mezi těmito skupinami informací. 

Report může být zaměřen jak na řízení operativní, tak i na řízení strategické. Měl by 

obsahovat pouze důležité informace, které manažer – „zákazník“ controllingového útvaru –

využije. Tato zpráva se zpracovává, buď v pravidelných intervalech, nebo na požádání, 

nejčastěji ke konkrétní situaci. Standardní periodická zpráva by měla obsahovat kapitolu 

plánování, kapitolu dosažených výsledků a kapitolu zjištěných odchylek. [9] 

 

  

                                                 
3
 Report – zpráva, která obsahuje získané informace. Jeho forma a obsah je určenn podnikovými 

směrnicemi nebo metodickými pokyny. 
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3 Analýza controllingu ve vybrané společnosti 

3.1 Charakteristika společnosti 

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. se zabývá velkosériovou kovovýrobou 

s následnou další úpravou v procesu strojírenské výroby. Společnost se specializuje 

na produkci zahradního a malozemědělského nářadí, ručních vřetenových sekaček trávy 

a dalších výrobků kovového charakteru pro průmysl. 

Obr. 3.1 – STEELTEC CZ, S.R.O. 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování. 

3.1.1 Historie a současnost 

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. vznikla v roce 1991 a to jako první Joint Venture
4
 

Třineckých Železáren v západní Evropě s německou GARDENOU. V této době společnost 

nesla název GARDENA Třinec, s.r.o. 

Na počátku své existence se společnost věnovala zejména obchodní činnosti 

a postupem času rostl podíl výroby na celkové činnosti. 

V historii společnosti hrají kromě významných investic do technologií a výstavby 

výrobních hal roli také dvě důležité změny. První se udála v roce 2003, kdy došlo ke změně 

obchodního jména na STEELTEC CZ, S.R.O., druhá pak v roce 2007, kdy došlo k fúzi 

mateřského koncernu GARDENA s koncernem HUSQVARNA. Tato fúze znamenala 

                                                 
4
 Joint venture představuje formu spolupráce dvou nebo více podniků. 
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pro společnost rozšíření výroby o nové výrobky a také proniknutí na nové trhy, zejména 

do USA. Společnost GARDENA Manufacturing GmbH nyní vlastní 90 % vlastního kapitálu 

společnosti STEELTEC CZ, S.R.O., zbylých 10 % je rozděleno rovným dílem mezi jednatele 

společnosti. 

V současné době společnost zaměstnává cca 240 zaměstnanců a své výrobky vyrábí 

ve 4 halách, které mají celkovou plochu cca 8 000 m
2
. Společnost také zaměstnává 

50 zaměstnanců se změněnou pracovní schopností v chráněné dílně, kde pracují 

na jednoduchých montážích. [13] 

3.1.2 Organizační struktura 

V současné době stojí v čele společnosti 2 jednatelé (viz Příloha č. 1), kteří jsou 

zároveň odbornými řediteli a to v oblasti obchodu a ekonomiky, a jakosti a výroby. Úsek 

obchodu a ekonomiky je dále členěn na středisko Prodej, Nákup a Ekonomika. Úsek jakosti 

a výroby se dále člení na středisko Jakost, Výroba a Nástrojárna. 

Všechna tato střediska jsou dále členěna podle potřeb do dalších nákladových 

středisek, např. středisko Výroba je dále členěno do středisek – Lisovna, Svařovna, Lakovna, 

Montáže, Údržba a Vývojová dílna. [14] 

Controlling spadá v této společnosti pod středisko Ekonomika, společně se střediskem 

Účetnictví, Mzdy a Financování. 

Pro lepší orientaci v činnosti této společnosti jsou dále uvedeny stručné popisy 

jednotlivých vybraných úseků/středisek: 

 Nákup – toto středisko zajišťuje nepřetržité dodávky materiálu, polotovarů 

a služeb pro výrobu. Zaměřuje se především na nákup kovových materiálů 

(plechy, trubky a profily v různých jakostech oceli) a dále materiálů určených 

pro finalizaci výrobků (plastové, balící a spojovací materiály); 

 Jakost – v tomto středisku pracovníci dohlíží na všechny procesy ve výrobě 

a průběžně je zdokonalují pomocí standardních metod; 

 Nástrojárna – provoz tohoto střediska zabezpečuje plynulý a bezchybný 

průběh sériové výroby a také servis pro výrobu a vývoj nových výrobků. 

V současnosti je využíváno přes 1 500 nástrojů; 

 Lisování kovů – zde se k lisování kovů využívají výstředníkové a hydraulické 

lisy do 315 tun. V případě velkosériové výroby (nad 50 000 ks/rok) jsou 

využívány 4 automatické lisovací linky s kadencí až 80 ks/min a tonáží 

v rozmezí 150 – 315 tun. Tyto linky dokážou lisovat plechy a svitky v tloušťce 
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0,4 – 6 mm s průřezem do 1 500 mm
2
. Pro střední zakázky (1 000 – 

50 000 ks/rok) je využívána ruční lisovna, která zahrnuje 30 hydraulických 

a excentrických lisů; [14] 

 Svařovna – v tomto středisku jsou ke svařování výlisků používány automaty 

a poloautomaty se svařovací metodou MIG/MAG. Je zde také k dispozici 

robotizované pracoviště, kde se svařují náročné a členité svařence, jako jsou 

například válcová vřetena do ručních sekaček trávy; 

 Brusírna – v tomto středisku se pomocí poloautomatických a automatických 

brusek provádí ostření spirálových nožů vřetenových sekaček; 

 Lakovna – toto středisko používá technologii práškového lakování; 

 Montáž – zde je zajištěna kompletace výrobků na poloautomatizovaných 

a automatizovaných montážních linkách, některé druhy výrobků vyžadují 

pouze ruční předmontáž. [13, 14] 

3.1.3 Základní finanční údaje o společnosti 

Než budou analyzovány jednotlivé ukazatele, využívané v controllingu, je dobré uvést 

základní finanční údaje o společnosti.  

Jako jeden z nejdůležitějších finančních údajů je uveden vývoj obratu v letech 2007 –

 2014 (viz Graf 3.1). Pod pojmem obrat rozumíme především souhrn všech výnosů 

ve společnosti snížený o prodejní ceny (viz Kapitola 3.2.2). 
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Graf 3.1 – Obrat firmy v letech 2010 – 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že výše obratu společnosti v jednotlivých letech je téměř stejná. 

Z toho lze usoudit, že výroba ve společnosti je vcelku stabilní s nepatrnými výkyvy, 

které mohou být způsobeny poptávkou po výrobcích nebo jejich cenami. 

Dalším důležitým údajem je výsledek hospodaření společnosti, který představuje zisk 

v jednotlivých letech. Výsledek hospodaření představuje rozdíl výnosů a nákladů 

a je zjišťován z Výkazu zisku a ztráty společnosti. 

Graf 3.2 – Výsledek hospodaření v letech 2010 – 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 
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Z Grafu 3.2 můžeme vyčíst, že nejvyššího výsledku hospodaření společnost dosáhla 

v roce 2011. Naopak nejnižšího pak v roce 2013. Propad v letech 2012 a 2013 byl způsoben 

snížením cen a menšími zakázkami. V těchto letech byla také část výroby přesunuta 

do zahraničí a z tohoto důvodu došlo k ukončení smluv s některými odběrateli. Tato změna 

měla také negativní vliv na výsledek hospodaření. 

Vybrané ukazatele finanční analýzy 

Dalšími důležitými finančními údaji o společnosti jsou informace z finanční analýzy. 

Tato analýza se využívá k hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku a nejčastěji 

používá tzv. poměrové ukazatele. Poměrové ukazatele lze konstruovat pomocí údajů 

z rozvahy, výkazu zisků a ztráty nebo kombinací obou těchto výkazů.  

Základem pro posouzení finanční situace podniku je srovnání vypočítaných ukazatelů, 

které může být prováděno buď v čase, v prostoru, nebo vůči dané normě. Pokud je prováděno 

srovnání ukazatelů v čase, je důležité zajištění srovnatelnosti údajů, které musí být uvedeny 

za stejný časový úsek a získány stejnými metodami ve všech srovnávaných obdobích. 

Prostorové srovnání znamená porovnání ukazatelů z finanční analýzy podniku se stejnými 

ukazateli jiných podniků za stejné časové období. Podstata porovnání ukazatelů vůči daným 

normám spočívá ve stanovení žádoucích plánovaných hodnot, které jsou následně srovnány 

s výsledky finanční analýzy a vyhodnoceny jejich odchylky. Plánované hodnoty mohou být 

určeny jako minimální, maximální, průměrné nebo také jako intervaly, ve kterých 

by se výsledná hodnota měla pohybovat. [1] 

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. vyhodnocuje několik vybraných poměrových 

ukazatelů, mezi které patří rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita tržeb 

nebo běžná likvidita. V Tabulce 3.1 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých ukazatelů v letech 

2010 – 2014, které byly vypočteny dle vzorců uvedených níže. 

Tab. 3.1 – Hodnoty poměrových ukazatelů ve společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilita aktiv 13,52 % 15,17 % 10,00 % 9,05 % 13,26 % 

Rentabilita vlastního 

kapitálu 
33,20 % 54,19 % 35,50 % 33,47 % 47,87 % 

Rentabilita tržeb 6,11 % 6,16 % 5,38 % 4,85 % 7,30 % 

Běžná likvidita 1,38 1,09 2,48 2,68 4,62 

Zdroj: Výroční zpráva spol. STEELTEC CZ, S.R.O. z roku 2013, interní materiály 

společnosti – vlastní zpracování 
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Rentabilita aktiv (ROA) měří úspěšnost firmy ve využívání majetku ke generování 

zisku a to nezávisle na tom, z jakých zdrojů jsou aktiva firmy financována. V podniku 

je žádoucí aby tento ukazatel v čase rostl, tedy aby se návratnost aktiv v čase zvyšovala. [1] 

Rentabilitu aktiv lze vypočítat pomocí vzorce: 

      
               

      á       
    (3.1) 

Kde EAT je čistý zisk po zdanění a t je sazba daně. 

Jak je patrné z Tabulky 3.1, rentabilita aktiv se ve společnosti v minulosti zvyšovala, 

avšak v letech 2012 a 2013 je zaznamenán její pokles. Tento pokles je způsoben snížením 

prodejních cen výrobků, ukončením některých smluv s odběrateli a následným poklesem 

objemu zakázek. Tato situace je zobrazena v Grafu 3.3.  

Graf 3.3 – ROA 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) udává celkovou výnosnost vlastních zdrojů, 

která by v čase měla růst stejně jako rentabilita aktiv.[1] 

Rentabilitu vlastního kapitálu lze vypočítat pomocí vzorce: 

     
   

               
     (3.2) 

Kde EAT je čistý zisk po zdanění. 

Vzhledem k tomu, že ve výpočtu rentability vlastního kapitálu je použit čistý zisk, 

stejně jako u rentability aktiv, je průběh funkce v čase podobný předešlému grafu. Graf 3.4 

zobrazuje výkyv v návratnosti vlastního kapitálu, který je způsobený výše zmíněnými důvody, 

tedy změnou prodejních cen a snížením objemu zakázek. 
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Graf 3.4 – ROE 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje množství zisku v korunách, které připadá 

na 1 korunu tržeb. Tento ukazatel by měl v čase také růst, jeho výše se liší podle toho, 

v jakém vyjádření je pro výpočet zisk použit. Tento ukazatel je vhodné použít jak pro 

mezipodnikové srovnání, tak i pro porovnání v čase. [1] 

Rentabilitu tržeb lze vypočítat pomocí vzorce: 

     
   

     
     (3.3) 

Kde EAT je čistý zisk po zdanění. 

Graf 3.5 – ROS 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 
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Stejně jako u předešlých dvou ukazatelů se i funkce rentability tržeb odvíjí od výše 

zisku a její průběh je tedy ve společnosti v letech 2012 a 2013 klesající. Do průběhu funkce 

v Grafu 3.5 a tedy do hodnoty tohoto ukazatele se opět promítly dříve uvedené změny 

v cenách a struktuře odběratelů. 

Běžná likvidita (Current ratio) vyjadřuje schopnost podniku hradit závazky a opatřit 

dostatečné množství peněžních prostředků potřebných k platbě těchto závazků. Likvidita 

je závislá na tom, jak rychle podnik dokáže inkasovat své pohledávky, do jaké míry jsou 

prodejné jeho výrobky apod. Ideální hodnoty tohoto ukazatele by se měly pohybovat 

v intervalu od 1,5 do 2,5, přičemž také závisí na odvětvovém průměru a srovnání 

s podobnými podniky. [1] 

Běžnou likviditu lze vypočítat pomocí vzorce: 

               
  ěž á       

  á      é  á     
    (3.4) 

Hodnoty běžné likvidity společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. jsou zobrazeny v Grafu 3.6 

níže, ve kterém je také vyznačen interval doporučených hodnot. Z grafu je patrné, 

že v minulosti dosahovala běžná likvidita doporučeného intervalu. Tento interval je ovšem 

pouze orientační a hodnoty se odvíjí také od druhu odvětví, ve kterém firma působí. Zvýšení 

běžné likvidity v roce 2014 na hodnotu 4,62 je způsobeno uhrazením větší části závazků, 

než bylo uhrazeno v minulých letech, a také díky předvýrobě, kdy byly ke konci roku vyšší 

zásoby na skladech. 

Graf 3.6 – Běžná likvidita 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 
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Obecně by se likvidita měla pohybovat ve výše uvedeném intervalu, aby byla zajištěna 

platební schopnost podniku. Je možné říci, že vyšší číslo znamená menší riziko platební 

neschopnosti a tedy je pro podnik lepší. 

3.1.4 Controlling ve společnosti 

 Controlling byl ve společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. zaváděn s postupným růstem 

firmy, kdy vyvstala potřeba sledovat různé ukazatele, produktivitu nebo normy strojů. 

S růstem počtu zaměstnanců bylo potřeba lepší sledování nákladů. 

Na počátku byly vytvářeny pouze interní tabulky, které sloužily ke sledování 

produktivity, zmetkovitosti, nákladů apod. Postupem času (na žádost majitelů a koncernu) 

se zjišťovaly další ukazatele a v posledních 5 -ti letech také ukazatele KPI. 

Controlling je, jak již bylo uvedeno výše, součástí ekonomického oddělení 

společnosti. Činnosti controllingu zde probíhají na úrovni firmy, avšak do budoucna 

se předpokládá potřeba detailnější kontroly, a to na úrovni jednotlivých středisek. 

Výsledky činnosti controllingu využívají ve společnosti hlavně jednatelé a manažeři, 

dále pak majitelé koncernu nebo ředitelé jednotlivých středisek. Hlavní výhodou zavedení 

controllingu ve společnosti je podání obrazu o firmě jako celku. Výsledky, které jsou posílány 

přímo do výroby, pak motivují k lepším výkonům, a jsou využívány ve všech střediscích. 

V současné době probíhá ve společnosti jak interní controlling, kdy je vyhodnocování 

a porovnávání plánů se skutečností určeno pro interní potřeby, tak i externí controlling, který 

zahrnuje reporty pro mateřskou společnost. Tyto reporty jsou sestavovány převážně 

z účetních dat a následně prezentovány mateřské společnosti s měsíční frekvencí. Vzhledem 

k obsáhlosti nebudou reporty v diplomové práci dále řešeny, v práci budou dále zpracovány 

pouze interní výkazy a tabulky. 

3.2 Analýza interních výkazů využívaných v controllingu společnosti 

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. využívá pro provádění controllingových činností 

několik různých interních výkazů. Vybrané z nich budou dále v této kapitole popsány 

a analyzovány.  

Controllingové oddělení má v této oblasti za úkol vytvořit plány, které následně 

porovnává s dosaženými výsledky jak za dané období, tak i za období předcházející. 

Na tvorbě plánů se podílí celý management společnosti.  

Plány jsou sestavovány na základě poptávek jednotlivých zakázek za celý rok. 

Z těchto budoucích zakázek jsou sestaveny kalkulace, ze kterých jsou následně plány 
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vytvořeny. Služby a režijní náklady jsou plánovány dle skutečností z minulých let. Dále 

do plánů vstupuje požadavek mateřské společnosti, kterým je výše EBIT
5
 do 5 %. 

3.2.1 Analýza výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi výnosy a náklady 

vynaloženými na jejich dosažení. Může být kladný, nulový nebo záporný a zjišťuje 

se z Výkazu zisku a ztráty. Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. zjišťuje výsledek hospodaření 

s měsíční frekvencí. V Tabulce 3.2 jsou uvedeny skutečné hodnoty výsledku hospodaření 

za rok 2013 a 2014 a také plánované hodnoty pro rok 2014. Zeleně jsou v tabulce vyznačeny 

hodnoty, které jsou vyšší než plán. V Grafu 3.7 jsou pak znázorněny všechny hodnoty 

z tabulky. 

Tab. 3.2 – Hodnoty výsledku hospodaření v tis. Kč  

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

Plán 2014 4 972 5 253 6 872 6 697 5 923 -231 -774 -620 -391 -169 -2 814 -2 886 21 831 

Skutečnost 
2014 

4 810 5 330 6 678 7 701 5 856 3 530 562 1 944 1 781 1 420 1 288 -4 209 36 691 

Skutečnost 

2013 
4 449 7 127 8 426 5 006 3 335 337 -1 944 496 4 -279 -3 519 592 24 030 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Graf 3.7 – Výsledek hospodaření 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

                                                 
5
 EBIT je výsledek hospodaření před úroky a zdaněním. 
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Z grafu i z tabulky je patrné, že nejvyššího výsledku hospodaření dosahuje společnost 

v první polovině roku 2013 i roku 2014. Tyto relativně vysoké zisky jsou zapříčiněny 

sezónností výroby, kdy je nejvyšší poptávka po výrobcích právě v jarních měsících a vyráběné 

množství je několikanásobně vyšší než v druhé polovině roku. Naopak propad výsledku 

hospodaření v měsících červenec – prosinec je způsoben snížením poptávky a následným 

snížením výroby sezónních výrobků. 

Z uvedených dat vyplývá, že v roce 2014 se společnosti podařilo překonat plán 

ve většině měsíců. Tento pozitivní výsledek způsobuje zejména nárůst zakázek zadávaných 

mateřskou společností, nejvíce pak zahraničních. 

Dále je vidět, že původně plánovaná ztráta v měsících červen – listopad roku 2014 

ve skutečnosti nenastala a podnik byl i v těchto měsících ziskový. Tato situace byla 

zapříčiněna předvýrobou. 

Naopak v  prosinci 2014 k plánované ztrátě došlo. Tato ztráta byla očekávaná ve výši 

necelých 3 mil. Kč. Ve skutečnosti dosáhla celkové výše 4,2 mil. Kč. Ztráta v tomto měsíci 

dosahuje takové výše zejména kvůli započítání Transfer price
6
, kdy mateřská společnost 

nastavuje požadovaný EBIT z transakcí ve skupině do výše 5% a jeho překročení musí firma 

dobropisovat.  

3.2.2 Analýza obratu ve společnosti 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví definuje obrat jako „výnosy snížené o prodejní 

slevy, DPH a ostatní daně přímo spojené s obratem.“ Obrat je tedy souhrnem všech částek 

účtovaných v účtové skupině č. 6 – Výnosy.  

Hlavní složkou výnosů ve společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. jsou tržby za prodané 

výrobky.  

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. sleduje jak obrat za skupinu, tak obrat za ostatní 

aktivity, a tyto následně srovnává se stanoveným plánem. Do obratu za skupinu se zahrnují 

sekačky, combi systém a díly pro zahradní traktory. Do obratu za ostatní aktivity se zahrnují 

díly k nábytku pro IKEA, nástroje, části pro sanitární zboží, kovové části různého druhu, 

služby nástrojárny, lakování a obrábění kovů. Celkový obrat je pak součtem těchto dvou 

jednotlivých obratů. 

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny obraty v letech 2013 a 2014. Za rok 2014 

je uveden opět i plánovaný obrat a v tabulce zeleně zvýrazněno jeho překročení. 

                                                 
6
 Transfer price je cena, za kterou jsou převáděny služby a zboží mezi podniky ve skupině.  
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Tab. 3.3 – Obrat společnosti 

Obrat za skupinu v tis. Kč 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

Plán 2014 32 973 37 255 45 026 40 837 43 262 23 744 15 569 12 815 11 072 12 018 7 299 4 698 286 568 

Skutečnost 

2014 
28 280 33 051 41 046 45 953 36 535 32 565 19 746 13 667 11 866 16 620 22 064 17 996 319 389 

Skutečnost 
2013 

35 476 47 081 44 117 39 578 31 781 22 048 15 103 19 283 9 308 9 783 13 962 15 871 303 391 

 

Obrat za ostatní aktivity v tis. Kč 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

Plán 2014 9 912 9 042 9 215 12 321 9 620 8 990 9 239 8 690 10 191 9 877 9 059 7 276 113 432 

Skutečnost 
2014 

8 559 9 495 7 554 4 802 5 948 6 297 5 798 9 562 8 862 7 034 7 621 6 319 87 851 

Skutečnost 

2013 
5 728 7 510 7 545 7 770 6 554 6 764 4 794 6 137 9 088 8 685 7 339 8 688 86 602 

 

Celkový obrat v tis. Kč 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

Plán 2014 42 885 46 297 54 241 53 158 52 882 32 734 24 808 21 505 21 263 21 895 16 358 11 974 400 000 

Skutečnost 

2014 
36 839 42 546 48 600 50 755 42 483 38 862 25 544 23 229 20 728 23 654 29 685 24 315 407 240 

Skutečnost 
2013 

42 318 56 939 53 694 49 429 40 367 30 117 20 894 26 546 18 396 18 468 21 301 24 559 403 028 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Graf 3.8 – Obrat za skupinu 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 
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Graf 3.9 – Obrat za ostatní aktivity 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Graf 3.10 – Celkový obrat 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Z uvedených grafů je patrné, že v prvním a druhém kvartálu obou let je obrat výrazně 

vyšší než ve třetím a čtvrtém kvartálu. Tento výkyv je způsoben, stejně jako u výsledku 

hospodaření, který se odvíjí také od výnosů, sezónností. Vzhledem k tomu, že společnost 

vyrábí zahradnické náčiní a sekačky, je poptávka a následná výroba výrazně vyšší v první 

polovině roku, hlavně pak v jarních měsících, kdy zákazníci požadují tyto sezónní výrobky.  
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3.2.3 Analýza produktivity práce 

Produktivita v podstatě měří výkonnost určitého výrobního faktoru. Udává tedy, 

jak efektivně společnost vyrábí s využitím daného výrobního faktoru.  

Produktivita práce udává efektivnost využití práce zaměstnanců ve společnosti. Cílem 

každé firmy je podnikat a vyrábět co nejefektivněji, proto platí pravidlo, že čím vyšší 

produktivita práce, tím je to pro firmu lepší. 

Produktivita práce se vypočítá jako podíl vyrobených kusů výrobků a celkových 

odpracovaných hodin. Čím vyšší produktivita práce, tím efektivněji pracovníci výrobky 

vyrábějí. V tabulce a grafu níže je zobrazena produktivita v letech 2012, 2013 a 2014 

za jednotlivé měsíce.  

Tab. 3.4 – Produktivita práce v letech 2012 – 2014 

2012 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

Vyrobené 

kusy 
13 775 17 420 18 551 15 290 16 322 9 073 5 660 4 770 5 445 5 338 6 922 5 215 123 781 

Odpracované 

hodiny 
39 763 42 511 44 943 37 295 37 333 32 197 24 219 21 299 27 124 30 460 32 392 20 327 389 863 

Produktivita 34,64 % 40,98 % 41,28 % 41,00 % 43,72 % 28,18 % 23,37 % 22,40 % 20,07 % 17,52 % 21,37 % 25,65 % 31,75 % 

              

2013 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

Vyrobené 

kusy 
13 195 17 805 16 693 14 166 15 633 10 022 7 037 9 483 6 744 6 452 7 651 6 872 131 753 

Odpracované 
hodiny 

36 231 36 148 37 475 33 564 29 293 28 159 21 076 26 000 27 228 29 288 30 426 21 355 356 243 

Produktivita 36,42 % 49,26 % 44,54 % 42,21 % 53,37 % 35,59 % 33,39 % 36,47 % 24,77 % 22,03 % 25,15 % 32,18 % 36,98 % 

              

2014 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 

Vyrobené 
kusy 

13 759 14 149 16 158 15 893 15 956 13 157 8 063 6 913 8 378 9 297 9 417 8 289 139 429 

Odpracované 

hodiny 
34 109 35 000 37 928 35 336 33 491 32 331 21 666 28 230 30 795 31 688 30 070 25 785 376 429 

Produktivita 40,34 % 40,43 % 42,60 % 44,98 % 47,64 % 40,69 % 37,21 % 24,49 % 27,21 % 29,34 % 31,32 % 32,15 % 37,04 % 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 
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Graf 3.11 – Produktivita práce v letech 2012 – 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

V Grafu 3.11 můžeme vidět, že produktivita v průběhu roku klesá. Nejvyšší je ve všech 

uvedených letech v měsících leden – červen, následně klesá a koncem roku pomalu roste. Tyto 

výkyvy jsou spojeny opět se sezónností vyráběných výrobků a jsou vázány na obrat a výsledek 

hospodaření, které mají podobný průběh a podobné výkyvy jako produktivita práce. 

Dá se říci, že je meziročně produktivita práce vyšší hlavně v měsících, kdy výroba nedosahuje 

svého maxima, tedy kdy je vyrobeno méně výrobků. 

Vysoké produktivity v měsících leden – červen je dosaženo hlavně díky vysoké 

poptávce, kdy firma vyrábí nejvyšší množství svých výrobků. Aby bylo možné vyrobit 

až 3x větší množství výrobků, než které se vyrábí v druhé půlce roku, pracují zaměstnanci 

na 2 směny a také o sobotách. Pokud to zakázky vyžadují, zůstávají pracovat také přesčas. 

Navíc jsou na toto období najímáni podle potřeby další pracovníci, kteří zde pracují pouze 

v tomto období, a mají tedy se společností uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou. 

Výrazný pokles produktivity v srpnu roku 2014 byl způsoben 14 – ti denní celozávodní 

dovolenou. 

Pokles produktivity práce v měsících červenec – prosinec je způsoben snížením 

poptávaného množství výrobků. V těchto měsících společnost vyrábí výrazně menší množství 

než v první polovině roku, není však možné z tohoto důvodu všechny zaměstnance propustit. 

Zaměstnanci, kteří v tomto období stále pracují, mají obvykle uzavřeny pracovní smlouvy na 

dobu neurčitou, a proto není možné snížit počet zaměstnanců tak, aby se stále vyrábělo stejně 
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že ne všichni zaměstnanci mohou být využiti ve výrobě a v tomto období vykonávají jiný druh 

prací. Tyto práce nejsou normovány (např. opravy,  klid, pomocné práce, příprava 

pro nadcházející sezónu apod.). 

V posledním roce je již množství nenormované práce ve vztahu k celkovému počtu 

odpracovaných hodin zanedbatelné, protože se společnost snaží všechny tyto práce normovat. 

3.2.4 Analýza nemocnosti 

Nemocnost udává počet zaměstnanců, kteří byli v daném období na nemocenské 

dovolené a pobírali náhradu mzdy za neschopnost pracovat. Náhradu mzdy vyplácí 

zaměstnavatel za 4. – 14. den nemoci a to pouze za pracovní dny.  

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. sleduje procentuální nemocnost všech 

zaměstnanců za jednotlivé měsíce v roce a měsíční vyplacené náhrady mzdy nemocným 

zaměstnancům. 

Míra nemocnosti je vypočtená jako podíl nemocných zaměstnanců a celkového počtu 

zaměstnanců společnosti. 

V následující Tabulce č. 3.5 je uvedena nemocnost v letech 2012 – 2014 a také výše 

náhrad vyplacená zaměstnavatelem. V Příloze č. 2 jsou pak tyto informace rozepsány 

s měsíční frekvencí a jsou také znázorněny v následujících grafech. 

Tab. 3.5 – Nemocnost a náhrady mzdy v letech 2012 – 2014 

 Rok 2012 2013 2014 

Počet zaměstnanců 347 274 238 

Vyplacené mzdy 98 104 000 84 222 000 77 888 000 

Průměrná měsíční míra nemocnosti 9,81 % 10,83 % 8,86 % 

Průměrný měsíční počet nemocných zaměstnanců 34,1 29,7 21,1 

Průměrná výše náhrad mzdy (%/měsíc) 2,37 % 2,64 % 1,45 % 

Průměrná výše náhrad mzdy (Kč/měsíc) 2 324 691 2 221 355 1 131 323 

Celková výše náhrad mzdy (%) 28,44 % 31,65 % 17,43 % 

Celková výše náhrad mzdy (Kč) 27 896 287 26 656 263 13 575 878 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

  



- 45 - 

 

Graf 3.12 – Míra nemocnosti v letech 2012 – 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Z Grafu 3.12 lze vyčíst, že meziroční míra nemocnosti klesá. Nejvyšší průměrná míra 

nemocnosti byla v roce 2013, v letech 2012 a 2014 klesla pod 10 %. V průběhu roku je ovšem 

kolísavá. Vzhledem k tomu, že je ve společnosti zaměstnáno více žen než mužů, jsou obvykle 

více nemocné ženy. Také nemocnost ve výrobě je vyšší, protože je zde více pracovníků 

než v  seku obchodu a ekonomiky.  

V grafu můžeme vidět, že vyšší nemocnost zaměstnanců je v měsících červenec - 

listopad. Výrazný nárůst nemocných zaměstnanců v říjnu 2012 byl pravděpodobně způsoben 

chřipkovou epidemií, která v té době postihla Českou republiku. V tomto roce měla společnost 

také nejvíce zaměstnanců, nemocnost tedy byla přímo  měrná k počtu zaměstnanců.  

Nejvyšší počet nemocných zaměstnanců je pak v měsíci prosinec a to ve všech 

sledovaných letech. Toto navýšení nemocných zaměstnanců může být způsobeno faktem, 

že je zde období Vánoc a lidé chtějí být v tomto období doma. Je možné, že už jim nezbývá 

dostatečný počet dnů dovolené a proto jdou na nemocenskou dovolenou. Konec kalendářního 

roku je v podniku spojen také se snížením zakázek a utlumením výroby, není tedy potřeba 

takové množství zaměstnanců jako v první polovině roku. Společnost se nesnaží žádným 

způsobem nemocnost snižovat, zejména v prosinci, kdy dosahuje nejvyšší hodnoty. Vzhledem 

k tomu, že množství vyráběných výrobků je podstatně nižší, není nutné za nemocné 

zaměstnance najímat nové pracovníky, výroba tímto snížením počtu práceschopných 

zaměstnanců není dotčena. 
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Graf 3.13 – Počet nemocných zaměstnanců v letech 2012 – 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Z Grafu 3.13 je zřejmé, že meziročně počet nemocných zaměstnanců klesá. Toto 

snížení je způsobeno snížením počtu zaměstnanců. V Tabulce 3.5 lze vidět, že v roce 2012 

společnost zaměstnávala o 109 zaměstnanců více. Zde tedy platí přímá  měra – čím vyšší 

počet zaměstnanců, tím vyšší počet nemocných zaměstnanců. 

Graf 3.14 – Výše náhrady mzdy v letech 2012 – 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Výše náhrady mzdy zaměstnavatelem je přímo  měrná k počtu nemocných 

zaměstnanců, její funkce má tedy podobný průběh jako funkce míry nemocnosti.  
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4 Návrh controllingových metod a postupů 

4.1 Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 

Klíčové ukazatele výkonnosti (Key performance indicators, dále jen KPI) jsou 

v podniku velmi důležitými navigačními nástroji, které pomáhají manažerům pochopit, 

zda je jejich podnikání úspěšné, nebo zda schází ze „správné cesty“. Správný soubor těchto 

ukazatelů upozorňuje jak na výkonnost podniku, tak i na místa, která vyžadují zvýšenou 

pozornost. 

Problémem v této oblasti může být, že většina manažerů se nesnaží pochopit 

a identifikovat klíčové ukazatele. Místo toho sbírají obrovské množství různých informací, 

které jsou snadno měřitelné. V důsledku tohoto jednání pak mají k dispozici ohromné 

množství dat, které ale nejsou využitelná a dále touží po informacích, které by využitelné 

byly. [8] 

Je možné říci, že pomocí KPI se provádí měření, která vyhodnocují, jak dobře 

společnost vykonává svou strategickou vizi. Tato měření lze provádět ve všech úrovních 

řízení organizace. KPI jsou ve společnosti zaváděny jako skupina ukazatelů, která je v určité 

oblasti řízení implementována a podává informace o výkonech v této oblasti (jen zřídka 

je zaveden pouze jeden klíčový ukazatel výkonnosti, ve většině případů se zavádí celá 

skupina těchto ukazatelů). [17] 

Úlohou KPI je tedy co nejrealističtější pohled na úspěšnost/neúspěšnost sledovaných 

činností v podniku. Pod pojmem úspěšnost si lze představit jak naplnění dlouhodobých 

strategických cílů, tak i splnění dílčích cílů společnosti. KPI jsou nejčastěji využívány 

v takových procesech, které jsou pro budoucnost organizace klíčové a závisí na nich její 

budoucí úspěch. Zjednodušeně lze říci, že klíčové ukazatele výkonnosti říkají 

managementu společnosti, co by měl udělat pro to, aby dosáhl vyšší výkonnosti 

ve sledovaných oblastech a také jak si stojí v současnosti – tedy měří stav dosažených cílů. 

[10] 

Hlavní charakteristiky KPI  

Následující výčet uvádí charakteristiky spojené s KPI, ty by měly být: 

 Vyhovující podnikové strategii – toto je velmi důležitým bodem. Pokud není 

ve společnosti jasná souvislost mezi KPI a obchodním cílem, pak ukazatele 

neplní svou funkci; 
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 Snadno pochopitelné – tento důležitý bod bývá často opomíjen. Špatné 

pochopení KPI může vést k problémům v produktivitě. Klíčové ukazatele 

slouží ke komunikaci a proto je velmi důležité, aby všichni zúčastnění na jejich 

tvorbě správně pochopili, k čemu se používají a co přesně znamenají; 

 Ovlivnitelné – zde je důležité, aby byl vývoj ukazatelů sledovatelný 

a ovlivnitelný, protože pokud měření nemohou být ovlivnitelná, nemají 

pro společnost velký význam; 

 Kontextové – mělo by být snadné přizpůsobit jednotlivé ukazatele výkonnosti 

různým podnikovým cílům, kterých má být dosaženo. Doporučuje 

se na začátku roku definovat růst nebo cíle v závislosti na ukazatelích, které 

byly již použity. [17] 

Implementace KPI do systému řízení 

Úspěšné zavedení, rozvoj a využití KPI na pracovišti je do jisté míry určeno 

přítomnosti resp. nepřítomností čtyř základních kamenů, kterými jsou: 

I. Partnerství se zaměstnanci, odbory, klíčovými dodavateli a klíčovými 

zákazníky; 

II. Přesun moci do přední linie – úspěšné zlepšení výkonnosti vyžaduje posílení 

postavení zaměstnanců, zejména v „první linii“; 

III. Integrace měření, vykazování výsledků a zlepšování výkonnosti – 

zaměstnanci by měli měření vnímat pozitivně, díky nim mohou dosáhnout 

lepších výsledků, lepšího ohodnocení apod.; 

IV. Propojení měřítek výkonnosti se strategií. [10] 

Využití KPI 

KPI lze využít zejména ve strategickém řízení, řízení podle cílů a v řízení služeb. 

Za klíčové ukazatele mohou být považovány ekonomické ukazatele, ukazatele kvality, 

ukazatele zásob, ukazatele výkonnosti procesů nebo ukazatele IT služeb. 

Aby bylo možné plně využívat výhod těchto ukazatelů, měly by splňovat několik 

podmínek, kterými jsou orientace na konkrétní cíl, který je měřitelný, dosažitelný, realistický 

a sledovatelný v čase. [17] 

V rámci těchto ukazatelů je možné sledovat výrobu, sklady, obchod nebo rentabilitu. 

Samotné využití ukazatelů závisí na konkrétní společnosti, zejména na oblastech, které 

si přeje důkladněji sledovat a zaměřit na ně pozornost.  
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4.2 Klíčové ukazatele výkonnosti ve společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. 

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. již v současné době sleduje některé ukazatele KPI, 

díky nimž je schopna efektivněji řídit vybrané oblasti v podniku. Zaměřuje se zejména 

na produktivitu práce, úrazovost a zásoby. Tyto ukazatele jsou dále reportovány v rámci 

měsíčních i týdenních reportů mateřské společnosti. 

V systému ukazatelů KPI je využíváno jednoduché barevné rozlišení, podle kterého 

lze snadno určit, zda se sledované hodnoty pohybují v žádoucích intervalech, resp. zda jsou 

hodnoty lepší než plánované. Obecně jsou v systému žádoucí hodnoty zvýrazněny zeleně 

a nežádoucí hodnoty červeně (toto barevné rozlišení je také použito v následujících 

tabulkách). Dále tento systém využívá také označení pro celkový příznivý a nepříznivý vývoj 

kumulovaných ukazatelů v daném měsíci. Zde jsou využívány čtyři druhy šipek, které jsou 

zobrazeny vždy u jednotlivých ukazatelů v  měsíci. Hodnota ukazatelů je porovnána 

s předchozím rokem a dle výsledku je k němu přiřazena šipka dle Tabulky 4.1. 

Tab. 4.1 – Barevné označení vývoje ukazatelů KPI 

Znak (šipka) Vývoj ukazatele 

 
Zvýšení do 2 % 

 
Snížení do 2 % 

 
Zvýšení o více než 2 % 

 
Snížení o více než 2 % 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

4.2.1 Celková produktivita práce dle KPI 

Pomocí ukazatelů KPI se ve společnosti sleduje celková produktivita práce měsíčně 

i kumulovaně. Tento ukazatel je jedním z nejvýznamnějších, který požaduje reportovat také 

mateřská společnost. 

Princip výpočtu celkové produktivity spočívá v porovnání normohodin se součtem 

odpracovaných hodin všech pracovníků (přímých, nepřímých a ostatních pracovníků).  

Pro výpočet celkové produktivity práce je používán následující vzorec: 

 

              
                                                               

                                 
   (4.1) 
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Přímé odpracované hodiny jsou součtem hodin vynaložených pracovníky, kteří 

se přímo podílí na výrobě. Nepřímé odpracované hodiny jsou součtem hodin vynaložených 

pracovníky, kteří se přímo nepodílí na výrobě (údržba, úklid apod.). Ostatní odpracované 

hodiny jsou součtem hodin vynaložených pracovníky, kteří se podílejí na administrativním 

zajištění chodu společnosti. 

Výše uvedený vzorec je využíván pro výpočet jak plánované měsíční a kumulované 

produktivity práce tak i skutečné měsíční a kumulované produktivity práce. Do výpočtu jsou 

tedy dosazeny údaje buď plánované, nebo skutečně dosažené. 

Vypočtená hodnota (počet hodin potřebných k výrobě jednoho kusu výrobku) je 

posléze porovnána s plánovanou hodnotou (měsíční nebo kumulovanou). Pokud je hodnota 

vypočtené produktivity práce nižší než hodnota plánovaná, je produktivita práce rostoucí 

a tedy pro firmu lepší. Naopak pokud je vypočtená hodnota vyšší než plánovaná, 

je produktivita práce klesající a signalizuje firmě, aby se na tuto oblast zaměřila důkladněji 

a našla příčiny poklesu produktivity.  

Situace, kdy je produktivita práce vyšší než plánovaná (rostoucí), je v systému 

zobrazena zelenou barvou, naopak situace, kdy je produktivita práce nižší než plánovaná 

(klesající), je zobrazena barvou červenou. Údaje za roky 2013 a 2014 jsou zobrazeny 

v následujících Tabulkách 4.2, 4.3 a 4.4 a Grafech 4.1 a 4.2. 

Hodnota MTD udává počet hodin potřebných k výrobě jednoho kusu výrobku 

v daném měsíci. 

Hodnota YTD udává počet hodin potřebných k výrobě jednoho kusu výrobku 

kumulovaně za daný měsíc a měsíce předchozí. 

Tab. 4.2 – Celková produktivita práce v roce 2013  

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Plán MTD 

(hod.) 
2,34 2,19 2,07 2,00 2,06 3,33 2,82 3,01 4,25 3,57 3,63 2,37 

Skutečnost 

MTD (hod.) 
2,21 1,66 1,84 1,91 1,49 1,61 2,33 2,12 3,12 3,55 3,14 2,42 

Plán YTD 

(hod.) 
2,34 2,26 2,18 2,14 2,12 2,23 2,28 2,33 2,42 2,48 2,54 2,53 

Skutečnost 

YTD (hod.) 
2,21 1,89 1,87 1,88 1,80 1,78 1,82 1,84 1,92 2,00 2,07 2,09 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 
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Graf 4.1 – Celková produktivita práce v roce 2013 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Z Tabulky 4.2 a následného Grafu 4.1 lze vyčíst, že se produktivita práce v měsících 

leden – listopad roku 2013 pohybovala nad plánovanými hodnotami. Nižší produktivity bylo 

dosaženo pouze v prosinci tohoto roku. Tento výkyv ale výrazně neovlivnil kumulativní 

produktivitu práce, která dosahovala ve všech měsících příznivé hodnoty. 

Celkově lze říci, že produktivita práce byla v tomto roce vyšší než její plánovaná 

hodnota, a je tedy pro společnost pozitivní.  

Tab. 4.3 – Celková produktivita v roce 2014 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Plán MTD 

(hod.) 
2,24 2,11 2,11 2,01 1,81 2,76 2,50 3,13 3,02 3,04 4,08 4,29 

Skutečnost 

MTD (hod.) 
2,04 2,07 1,97 1,85 1,74 2,19 2,01 2,99 2,94 2,73 2,54 2,33 

Plán YTD 

(hod.) 
2,24 2,17 2,15 2,11 2,05 2,15 2,10 2,21 2,25 2,30 2,37 2,43 

Skutečnost 

YTD (hod.) 
2,04 2,05 2,02 1,98 1,93 1,96 1,94 2,03 2,10 2,15 2,17 2,18 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 
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Graf 4.2 – Celková produktivita v roce 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Ve všech měsících roku 2014 byla produktivita práce vyšší než její plánovaná hodnota, 

což je patrné jak z Grafu 4.2 tak i z Tabulky 4.3, kde jsou všechny dosažené pozitivní hodnoty 

vyznačeny zeleně. Z grafu je také možné vyčíst, že největšího rozdílu mezi plánovanou 

a skutečnou hodnotou bylo dosaženo v měsících listopad a prosinec. V těchto měsících byla 

plánovaná produktivita výrazně nižší, než v ostatních měsících. Tyto plánované hodnoty byly 

zapříčiněny skutečností, že společnost vyrábí sezónní výrobky a na konci roku je množství 

poptávaných výrobků nejnižší. Proto byl podíl odpracovaných hodin a vyrobených kusů 

výrobků nejvyšší a produktivita tedy nejnižší. Ve skutečnosti byla ale v těchto měsících 

zahájena předvýroba, díky které produktivita vzrostla a překonala tedy plán. 

Tab. 4.4 – Měsíční srovnání celkové produktivity v letech 2013 a 2014 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

2013 MTD 

(hod.) 
2,34 2,19 2,07 2,00 2,06 3,33 2,82 3,01 4,25 3,57 3,63 2,37 

2014 MTD 

(hod.) 
2,04 2,07 1,97 1,85 1,74 2,19 2,01 2,99 2,94 2,73 2,54 2,33 

2013 YTD 

(hod.) 
2,21 1,89 1,87 1,88 1,80 1,78 1,82 1,84 1,92 2,00 2,07 2,09 

2014 YTD 

(hod.) 
2,04 2,05 2,02 1,98 1,93 1,96 1,94 2,03 2,10 2,15 2,17 2,18 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 
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Graf 4.3 – Měsíční srovnání celkové produktivity v letech 2013 a 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

V Tabulce 4.4 jsou porovnány hodnoty skutečné produktivity v letech 2013 a 2014 

a to měsíčně i kumulovaně. Z barevného značení je patrné, že meziročně se produktivita 

v jednotlivých měsících zvyšuje, kumulovaná produktivita je naopak meziročně nižší. 

Produktivitu práce ovlivňuje mnoho faktorů (kvalifikace pracovníků, technologie, motivace 

pracovníků, organizace řízení, celopodniková dovolená, odměny ke konci roku apod.), které 

působí na její výši pozitivně i negativně. Kumulovaná produktivita práce je v roce 2014 

ovlivněna především počtem vyrobených výrobků, kdy bylo v měsíci  noru vyrobeno 

cca o 3 000 ks výrobků méně. Počet odpracovaných hodin byl ale téměř stejný, a proto byla 

hodnota kumulované produktivity následně ovlivněna touto situací po celý rok. 

Dále je pak produktivita ovlivněna sezónností výroby, kdy je v měsíci prosinci 

zaznamenán její pokles. Tento pokles je způsoben menším množstvím vyráběných výrobků 

a stejným množstvím odpracovaných hodin, kdy pracovníci nemohou být z důvodu poklesu 

poptávky propuštěni. 

Společnost by měla tento ukazatel nadále sledovat, informace, které poskytuje, jsou 

velmi přínosné, protože zobrazují čas potřebný k vyrobení jednoho výrobku. Pro společnost je 

výhodné, pokud je schopna tento čas snižovat a dosahovat tak vyšší produktivity práce, kdy 

jsou pracovníci schopni vyrobit stejný počet výrobků za nižší pracovní čas. 
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4.2.2 Úrazovost dle KPI 

Dle ukazatelů KPI je ve společnosti sledována úrazovost, tedy počet úrazů ve výrobě. 

Informace o počtu úrazů jsou následně poskytovány vedoucím střediska Jakosti a kontroly. 

Ve společnosti je cílem nulová úrazovost, a proto je měsíčně i kumulovaně u tohoto 

ukazatele naplánován nulový počet úrazů. Tato hodnota je následně každý měsíc porovnávána 

se skutečným počtem úrazů. Pokud se v daném měsíci stane úraz, je zaznamenán do systému, 

který následně stejně jako u produktivity práce označí daný měsíc červenou barvou, která 

signalizuje negativní překročení plánu. Tato negativní hodnota ovlivní kumulovaný součet 

daného měsíce i měsíců následujících. 

Údaje o úrazovosti za roky 2013 a 2014 jsou uvedeny v Tabulce 4.5 a Grafu 4.4. 

Hodnota MTD udává počet úrazů v měsíci. 

Hodnota YTD udává počet úrazů kumulovaně za daný měsíc a měsíce předchozí. 

Tab. 4.5 – Úrazovost v letech 2013 a 2014  

Počet úrazů v roce 2013 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Plán MTD  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skutečnost 

MTD  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Plán YTD  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skutečnost 

YTD 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

 

Počet úrazů v roce 2014 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Plán MTD  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skutečnost 

MTD  
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Plán YTD  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skutečnost 

YTD 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování. 
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Graf 4.4 – Úrazovost v letech 2013 a 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Z tabulky a grafu uvedených výše je patrné, že počet  razů ve společnosti není vysoký, 

dá se dokonce říci, že je zanedbatelný. V uvedených letech 2013 a 2014 nastal v každém roce 

pouze jeden  raz a to v roce 2013 v měsíci září a v roce 2014 v měsíci červnu.  

Hodnota tohoto ukazatele je tedy velmi příznivá a meziročně se nachází na stejné 

 rovni. 

Ve společnosti je  razovost sledována dostatečně, bylo by vhodné i nadále tento 

ukazatel sledovat a vyhodnocovat dle zavedeného systému. Informace, které ukazatel 

 razovosti poskytuje, mohou být využity pro meziroční i meziměsíční srovnání v příštích 

letech. V případě velkého počtu  razů může v budoucnu také signalizovat potřebu zaměření se 

důkladněji na tuto oblast, nalezení příčin zvýšeného počtu  razů a následně také nalezení 

řešení ke snížení  razů. 

4.2.3 Zásoby dle KPI 

V oblasti zásob je ve společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. sledována zejména výše 

zásob držených ve skladech. Tyto zásoby jsou dále rozděleny do dvou základních skupin – 

materiálu a polotovarů, a zboží a hotových výrobků.  

Dle ukazatele KPI společnost sleduje Inventory Days on Hand (dále jen DOH), 

což je doba, za kterou je ze zásob uspokojena poptávka zákazníků.  
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U tohoto ukazatele není určena doporučená hodnota ani interval hodnot, ve kterém 

by se tato doba měla pohybovat, odvíjí se hlavně od požadavků zákazníků a následného 

sladění výroby. 

V Tabulce 4.6 jsou uvedeny hodnoty DOH v jednotlivých měsících v letech 2013 

a 2014. Hodnoty DOH se vypočítají dle následujícího vzorce: 

     
                                        

                                  
  (4.2) 

Výpočet DOH je založen na odhadu budoucí hodnoty materiálu a polotovarů 

na skladě, a odhadu vyskladňovaného materiálu a polotovarů. Následně je pak vypočtená 

doba porovnávána se skutečnou dobou, za kterou firma ze zásob uspokojí své zákazníky. 

Ukazatel tedy podává společnosti informace o tom, jak rychle se jí daří plnit zakázky a zda 

je plní v plánované době. 

Tab. 4.6 – Inventory Days on Hand v letech 2013 a 2014 

Rok 2013 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Plán DOH 

ve dnech 
45,15 38,53 25,82 26,09 27,98 39,74 45,96 51,95 51,24 57,18 77,78 65,32 

Skutečná 

DOH  

ve dnech  

44,86 25,26 28,95 27,57 27,55 39,16 45,85 48,03 46,39 76,40 70,78 64,83 

 

Rok 2014 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Plán DOH 

ve dnech 
49,43 40,80 38,02 32,84 27,99 42,47 32,03 46,93 50,83 48,78 48,94 74,80 

Skutečná 

DOH 

ve dnech 

41,43 38,65 34,89 32,31 27,74 36,03 27,22 55,21 50,80 69,97 51,80 71,25 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Z Tabulky 4.6 lze vyčíst, že se v roce 2013 i 2014 společnosti dařilo až na výjimky 

dosahovat plánované DOH. Jak již bylo zmíněno výše, doba, za kterou firma ze zásob 

uspokojí zákazníky, se různí s požadavky odběratelů a také s náročností celého výrobního 

procesu. Proto je také v některých měsících tato doba kratší (vyšší náročnost na dodržení 

brzkého termínu) a v některých měsících naopak delší (nižší náročnost na termín dodání, vyšší 

náročnost výroby a technologických postupů). 

Obecně lze říci, že čím nižší DOH, tím rychleji se plní dodávky odběratelům a tím 

efektivněji podnik využívá zásoby a pracovní čas. 
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U tohoto ukazatele by bylo ideální zefektivnit plánování veškerých činností v podniku. 

Optimální stav pro podnik by tedy byl, kdyby všechna střediska znala celý výrobkový mix a 

termíny vývozu jednotlivých výrobků. Situaci by pak byly přizpůsobeny všechny činnosti, které 

na sebe navazují – objednávka materiálu, zpracování na jednotlivých střediscích, kooperace 

výroby, montáž a samotný export. Cílem samozřejmě je vše sestavit a naplánovat tak, aby 

výrobky k zákazníkovi dorazily v požadované době, která má dále návaznost také na OTIF (viz 

Kapitola 4.2.5). 

4.2.4 Zmetky dle KPI 

Zmetkovitost vyjadřuje množství výrobků, které disponují nějakým druhem vady, 

pro kterou je není možné použít ať už pro další výrobu nebo pro následný prodej.  

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. sleduje v rámci controllingových činností 2 druhy 

zmetkovitosti a to hodnotu zmetků ve vztahu ke spotřebovanému materiálu (zmetky 

na vstupu) a podíl zmetků ve vztahu k celkovému počtu vyrobených výrobků (zmetky 

na výstupu).  

Hodnota zmetků ve vztahu ke spotřebovanému materiálu 

Tento druh zmetků vzniká již na počátku výrobního procesu, kdy vstupní materiál 

obsahuje vadné kusy. Vadný materiál nelze pro výrobu použít a musí být nahrazen 

materiálem odpovídající kvality. Pokud je zmetkovitost materiálu vysoká, zvyšují se i náklady 

na materiál, které prodražují výrobu. 

Zmetkovitost materiálu nelze v průběhu výroby ovlivnit, lze ji pouze omezit výběrem 

vhodných dodavatelů, kteří zaručí kvalitní materiál s co nejnižším podílem zmetků.  

Tento druh zmetkovitosti není ve společnosti sledován pomocí ukazatelů KPI, a proto 

nebude dále v této kapitole řešen. 

Zmetky ve vztahu k celkovému počtu vyrobených výrobků 

Tento druh zmetků udává počet výrobků, které byly vyrobeny s nějakým druhem 

vady. Tyto zmetky nejčastěji vznikají špatným nastavením stroje nebo z příčin zaviněných 

pracovníkem. Často vznikají také při zavádění výroby nového výrobku, kdy je nutné stroje 

nastavit určitým způsobem, který musí být nejprve odzkoušen. V průběhu testování tedy 

vzniká větší množství zmetků než při obvyklé výrobě, protože nastavení strojů je individuální 

a musí být nalezeny optimální parametry pro každý z nich. 



- 58 - 

 

Plány zmetkovitosti jsou ve společnosti vytvářeny hlavně na popud mateřské 

společnosti, která požaduje tyto plány tvořit. Data pro tyto plány jsou čerpána především 

z minulých let. 

V Příloze č. 3 jsou uvedeny počty kusů vyrobených výrobků a zmetků v letech 2013 

a 2014 a jejich srovnání s plánem v roce 2014. Z této přílohy vychází následující Grafy 4.5 

a 4.6. 

Graf 4.5 – Zmetkovitost hotových výrobků (ks) 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Jak je patrné z grafu 4.5, společnost naplánovala určitou výši zmetků pro rok 2014 

na základě skutečné výše zmetků v roce 2013. Plánované hodnoty pro rok 2014 tedy téměř 

kopírují hodnoty z roku 2013, v některých měsících, konkrétně v měsících srpen – listopad 

byla hodnota zmetků naplánovaná nižší. To bylo způsobeno předpokládaným snížením výroby, 

ke kterému dochází vlivem sezónnosti. Očekávalo se tedy, že počet zmetků bude nižší než 

v první polovině roku, kdy je výroba mnohem vyšší. 

Je zřejmé, že v prvních měsících roku 2014 byl počet zmetků nižší než jejich plánované 

množství, v dalších měsících naopak výrazně převyšoval plán a to zejména v měsících červen 

a září – prosinec. Tato situace je spojená se složitostí a náročností výroby, kdy v některých 

měsících jsou vyráběny výrobky, které jsou náročnější na výrobu a vzniká tak více zmetků. 
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Graf 4.6 – Zmetkovitost hotových výrobků (%) 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Jak již bylo zmíněno výše, nelze mezi počtem vyrobených výrobků a počtem zmetků 

hledat přímou  měru a to z důvodu náročnosti výroby. Některé výrobky jsou náročnější 

na výrobu, vzniká tedy větší množství zmetků, je jich ale menší vyráběné množství. Naopak 

jiné druhy výrobků jsou méně náročné na výrobu, vzniká tedy méně zmetků, ale jejich 

vyráběné množství je vyšší. 

V Grafu 4.6 můžeme vidět velký procentuální nárůst v měsíci červnu a prosinci roku 

2014. Tato náhlá zmetkovitost je způsobená výše zmíněnými důvody. V těchto měsících byla 

zavedena výroba nového výrobku, který ještě společnost nevyráběla. To vedlo k tvorbě většího 

množství zmetků, kdy zaměstnanci museli nejprve správně seřídit stroje pro výrobu. 

4.2.5 OTIF dle KPI 

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. sleduje na popud mateřské společnosti také 

ukazatel OTIF neboli „On Time In Full“, který vyjadřuje schopnost plnit zakázky v daném 

čase a množství.  

Všechny vyrobené výrobky jsou posílány do skladů mateřské společnosti v Německu 

a následně expedovány zákazníkům. Pokud byly všechny výrobky doručeny do centrálních 

skladů mateřské společnosti včas a v celém objemu, pak tento ukazatel dosahuje 

hodnoty 100 %. Jestliže se vyskytne zpoždění dodávky, hodnota ukazatele se sníží. Stejná 
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situace nastane také v případě, kdy není dodána objednávka kompletní – tedy část 

objednaných výrobků chybí.  

Cílem společnosti je zabezpečit požadovaný stav výrobků na skladech mateřské 

společnosti a to dle jejich priority. Výrobky s vysokou prioritou vyžadují vyrobení a dodání 

v co nejkratším čase, výrobky s nižší prioritou naopak nemusejí být dodány v takové časové 

i výrobní tísni. Prioritu výrobků určuje mateřská společnost dle požadavků zákazníků. 

Nastavuje také požadovanou hodnotu OTIFu a to s měsíční frekvencí. 

Splnění zakázek dle tohoto ukazatele se vypočte jako podíl skutečně dodaných 

výrobků a výrobků požadovaných. 

Tab. 4.7 – OTIF v letech 2013 a 2014 

Rok 2013 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Plán  99,0 % 99,0 % 99,0 % 99,0 % 99,0 % 98,1 % 98,1 % 99,0 % 96,1 % 96,0 % 98,9 % 98,9 % 

Skutečnost 99,0 % 99,0 % 99,0 % 99,0 % 99,0 % 97,3 % 99,7 % 97,8 % 96,8 % 99,6 % 99,5 % 100,0 % 

 

Rok 2014 

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Plán  98,9 % 98,9 % 98,9 % 98,9 % 98,9 % 97,9 % 97,9 % 97,9 % 97,9 % 97,9 % 97,9 % 97,9 % 

Skutečnost 99,2 % 98,4 % 94,1 % 78,9 % 74,7 % 97,2 % 80,6 % 99,5 % 97,3 % 99,1 % 98,1 % 97,6 % 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Stejně jako u předchozích ukazatelů, i v Tabulce 4.7 jsou porovnány plánované 

hodnoty s hodnotami skutečnými. Jak je patrné z této tabulky, v roce 2014 se společnosti 

podařilo dosáhnout plánovaného splnění zakázek pouze v měsících leden, srpen, říjen 

a listopad. V ostatních měsících roku 2014 byly ve skutečnosti zakázky plněny s nižší 

 spěšností než předešlý rok. Nepatrné odchylky v některých měsících roku 2014 i roku 2013 

jsou pro interpretaci tohoto ukazatele méně významné. 

Je však nutné věnovat vyšší pozornost hodnotám, které se od plánu výrazně liší, jako je 

tomu např. v dubnu a květnu 2014. V těchto měsících je dodáno výrazně nižší množství 

výrobků. Tato situace je zapříčiněna několika faktory. Prvním z nich je předvýroba – 

pro tento rok společnost nevyráběla s předstihem na konci roku 2013. Dalšími faktory jsou 

zvýšení poptávky některých druhů výrobků až o 20 %, nedostatek pracovníků pro otevření 

další směny, vysoká fluktuace a stálá potřeba zaučovat nové zaměstnance, a v neposlední řadě 
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také brzký příchod jara v tomto roce, kdy sezóna začala velmi brzo, a na skladech nebyly 

potřebné počty výrobků. 

Na splnění zakázek v požadovaný čas a v požadovaném množství mají vliv zejména 

produktivita pracovníků a strojů (viz Kapitola 4.3.1), zpoždění dodávek materiálu nebo 

zmetkovitost materiálu a vnitřní nejakost. 

Pro společnost je tento ukazatel velmi užitečný, protože pomocí něj může sledovat, zda 

jsou dodávky splněny. Pokud dodávky splněny nejsou, měla by být nalezena příčina zpoždění 

a v co nejkratším možném čase by měl být problém odstraněn. Vzhledem k tomu, že na tento 

ukazatel má vliv zejména výše uvedená zmetkovitost materiálu a vnitřní nejakost, bude tato 

problematika v práci dále rozebrána (viz kapitola 4.3.2). 

Společnost by se v této oblasti měla zaměřit na důslednější plánování výroby. Plnění 

zakázek v jarních měsících včas závisí hlavně na dostatečné předvýrobě, kterou by bylo dobré 

navýšit na takový objem, aby bylo možné uspokojit všechny zákazníky v požadovaných 

termínech. Dále by mohl být užitečný také dřívější nábor sezónních pracovníků a jejich 

důsledné zaškolení. 

4.3 Výrobní controlling ve společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. 

V rámci controllingových činností nesleduje společnost STEELTEC CZ, S.R.O. pouze 

ukazatele KPI. Výrobní controlling se věnuje navíc také produktivitě práce jednotlivých 

pracovníků, produktivitě práce strojů, zmetkovitosti materiálu, zmetkovitosti během 

výrobního procesu a reklamacím od koncových zákazníků. 

Výrobní controlling je tedy zaměřen na procesy, které probíhají ve výrobě, a je nutné 

je kontrolovat. Získané informace jsou dále zpracovávány pro potřeby společnosti, mateřská 

společnost nevyžaduje jejich reportování. 

4.3.1 Produktivita práce na podnikové úrovni  

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. eviduje kromě celkové produktivity také 

produktivitu na podnikové úrovni. Pomocí softwaru sledují plánovaný počet normohodin, 

skutečnou výši normohodin dle vyrobených výrobků a skutečně odpracované hodiny.  

V softwaru je zaznamenávána produktivita práce jednotlivých pracovníků a také 

produktivita strojů, a to za každý odpracovaný den. 
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Produktivita práce jednotlivých pracovníků 

Vzhledem k tomu, že ve výrobě pracovníci kolují po jednotlivých střediscích, která 

jsou ohodnocena různými mzdovými sazbami, rozhodlo se controllingové středisko 

podrobněji sledovat produktivitu práce jednotlivých pracovníků. Ke sledování této 

produktivity jsou ve společnosti používány formuláře, do kterých jsou zaznamenávány údaje 

o jednotlivých pracovnících – odpracované dny, směny (ranní, odpolední), pracoviště popř. 

stroj, na kterém pracovali, druh výrobku, na jehož výrobě se podíleli, čas, který na daném 

pracovišti pracovali a kolik kusů výrobků za tento čas vyrobili. V systému je také 

zaznamenáván počet zmetků, které pracovníci vyrobí, počet zmetků, které byly za směnu 

opraveny, a také prostoje strojů a materiálů. Všechny tyto údaje jsou evidovány za každý 

odpracovaný den v měsíci.  

V současné době tento systém probíhá na bázi zápisu do karet. Pokud pracovník stráví 

celou směnu na jednom pracovišti, provede zaznamenání této skutečnosti na konci směny. 

Pokud ovšem pracovník koluje po různých pracovištích během jedné směny (vyrábí různé 

druhy výrobků, podílí se na různých činnostech), pak provádí zápisy v průběhu směny a to 

po ukončení jednotlivých aktivit. Budoucím cílem společnosti je zavést elektronické 

zpracování těchto dat. 

Hodnoty ze systému jsou dále zpracovány a je z nich vypočtena produktivita 

jednotlivých pracovníků (splnění či nesplnění normy, které vytváří pracovníci v oddělení 

přípravy výroby), produktivita strojů popř. pracovišť a produktivita výrobků. 

Vypočtené hodnoty jsou dále zveřejněny na nástěnkách daných pracovišť tak, aby byli 

pracovníci informováni o produktivitě předešlého dne. 

Výše popsaný způsob sledování produktivity je v současné době využíván pouze 

ve středisku Montáže. 

Pro dosažení plánovaného výsledku hospodaření by se měla produktivita pracovníků 

pohybovat v rozmezí 95 % - 105 %. Splnění tohoto intervalu je v Tabulce 4.8 zvýrazněno. 

Hodnoty pod touto hranicí signalizují, že výroba není dostatečně efektivní a měla by 

být na danou oblast zaměřena vyšší pozornost. Dosažení nižší než 95% produktivity znamená 

nesplnění denní/měsíční normy. Tato situace nastává v případě, kdy pracovníci zhotoví nižší 

než požadované množství výrobků. Nižší množství výrobků následně generuje nižší výnosy 

a tedy i nižší zisk. 

V současnosti jsou pracovníci odměňováni stejnou mzdovou sazbou bez ohledu 

na produktivitu. V případě, kdy není dosaženo požadované produktivity, jsou ohodnoceni 
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stejně, jako v případě, kdy je jejich produktivita v požadovaném intervalu popř. nad tímto 

intervalem. 

Tab. 4.8 – Produktivita jednotlivých pracovníků – březen 2015 (seřazeno dle produktivity 

sestupně) 

Číslo pracovníka Produktivita v % Číslo pracovníka Produktivita v % Číslo pracovníka Produktivita v % 

015 100,00 % 044 88,94 % 021 82,17 % 

028 98,10 % 016 88,93 % 027 81,38 % 

007 97,92 % 026 88,82 % 045 81,36 % 

043 97,80 % 036 88,53 % 001 81,01 % 

050 97,30 % 008 88,14 % 014 80,54 % 

017 96,94 % 009 87,36 % 020 80,38 % 

025 95,36 % 048 86,63 % 032 79,98 % 

006 94,91 % 039 86,56 % 002 79,45 % 

033 94,63 % 018 86,19 % 049 78,98 % 

051 93,53 % 022 84,98 % 013 78,46 % 

047 92,93 % 034 84,85 % 024 77,40 % 

052 92,46 % 005 84,78 % 004 77,17 % 

038 92,14 % 023 84,33 % 003 73,10 % 

053 90,38 % 040 84,21 % 012 70,73 % 

011 90,25 % 010 83,70 % 031 70,40 % 

019 89,95 % 030 83,09 % 041 64,40 % 

035 89,15 % 046 82,88 % 029 53,98 % 

042 89,10 % 037 82,40 %   

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Z Tabulky 4.8 je patrné, že požadovaného intervalu produktivity práce v měsíci březnu 

dosáhlo z celkového počtu 53 pracovníků pouze 7. Lze tedy konstatovat, že většina pracovníků 

v měsíci březnu nevyrobila požadovaný počet kusů výrobků. Vzhledem k tomu, že jsou 

zaměstnanci ohodnoceni za svou práci bez ohledu na produktivitu, je možné, že tato situace 

bude mít za následek snížení výsledku hospodaření v tomto měsíci. Výnosy z vyrobených 

výrobků jsou díky jejich menšímu množství nižší, než jejich požadovaná výše, naopak náklady 

na jejich výrobu nejsou sníženy.  

Dále je možné z této situace vyvodit, že pokud nejsou zaměstnanci dostatečně 

motivováni ke zvyšování produktivity, bude její požadovaný interval jen těžko dosažitelný.  

Protože je produktivita práce jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují splnění 

dodávek v daném čase a množství (OTIF – viz Kapitola 4.2.5), doporučila by autorka 
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společnosti v této oblasti pozměnit systém odměňování zaměstnanců, kteří se přímo podílí 

na výrobě. Pokud by do systému byla implementována také odměna za vysokou produktivitu, 

zvýšila by se motivace pracovníků vyšší produktivity dosahovat. Pracovníci by se, s vidinou 

lepšího ohodnocení, snažili pohybovat v požadovaném intervalu produktivity, což by mělo 

za následek zvýšení produktivity práce, větší vyrobené množství výrobků, a s ním spojené také 

vyšší výnosy. Naopak pokud by byla zavedena forma postihu za extrémně nízkou produktivitu, 

byli by zaměstnanci ochotni pracovat s větším pracovním nasazením a tím produktivitu práce 

zvyšovat. 

Dalším postupem pro zvýšení produktivity by bylo zavedení výše zmíněného 

elektronického systému ve všech střediscích střediska Výroba. Tato kontrola by zabezpečila 

lepší přehled o produktivitě všech pracovníků v tomto středisku a bylo by možné lépe 

a rychleji odstraňovat nedostatky, které během výroby mohou vzniknout. 

Produktivita strojů 

Ve společnosti je dále sledována produktivita jednotlivých strojů a to také na denní 

bázi. V systému jsou zaznamenávány informace o počtech výrobků vyrobených, 

zpracovaných nebo zabalených na jednotlivých strojích. Podrobné členění produktivity strojů 

pomáhá při řešení různých problémů týkajících se prostojů.  

Je zřejmé, že tento druh produktivity není ovlivněn pouze samotnými stroji. Přímý vliv 

mají např. seřízení a opravy strojů, pracovníci, kteří se stroji pracují, nebo délka pracovního 

času po který jsou stroje využívány. 

Průměrná produktivita strojů ve společnosti se pohybuje okolo 85 %, což je patrné 

z Tabulky 4.9. 

Jak již bylo zmíněno výše, je žádoucí dosahovat produktivity v rozmezí 95 % - 105 %. 

Jakékoliv hodnoty mimo tento interval signalizují společnosti problém.  

Tab. 4.9 – Produktivita strojů – březen 2015 (seřazeno dle produktivity sestupně) 

Číslo stroje Produktivita v % Číslo stroje Produktivita v % Číslo stroje Produktivita v % 

11 98,95 % 21 88,74 % 14 81,01 % 

12 98,41 % 16 86,83 % 4 76,99 % 

13 96,11 % 18 85,83 % 7 75,71 % 

10 95,38 % 19 85,65 % 22 73,85 % 

3 91,89 % 8 85,05 % 1 73,58 % 

6 90,88 % 9 84,92 % 17 57,10 % 

2 89,08 % 15 81,19 %   

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 
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Z Tabulky 4.9 je patrné, podobně jako u produktivity práce pracovníků, že požadované 

produktivity dosáhly z celkového počtu 20 strojů pouze 4. Tento stav nepříznivě ovlivňuje 

výrobu. 

Produktivita strojů je ovlivněna také prostoji strojů a prostoji materiálu. Těmto 

prostojům není v současné době v podniku věnována větší pozornost, i když mohou mít velký 

vliv na výrobu a následně také na produktivitu strojů. Zatím se prostoje strojů a materiálu 

evidují pouze v záznamech pracovníků a dále se s těmito informacemi nepracuje. 

Prostoje strojů mohou být způsobeny špatným seřízením stroje, poruchami nebo 

prostoji materiálu. Pokud některá z těchto situací nastane, měla by jí být věnována pozornost 

tak, aby byla co nejdříve odstraněna závada a výroba mohla pokračovat. Prostoje strojů 

způsobují snížení výkonů, nesplnění denních norem a následně také snížení výnosů. Špatně 

seřízený stoj může být příčinou pro výrobu nekvalitních výrobků – zmetků. Tyto výrobky musí 

být opraveny nebo zlikvidovány a tím opět společnost přichází o část výnosů. V případě 

poruchy stroje je vyžadována jeho oprava, a není tak možné pokračovat na tomto stroji 

ve výrobě. Čas potřebný k opravě by jinak mohl být využit pro výrobu a z tohoto důvodu jsou 

poruchy opět příčinou snížení výnosů. 

Prostoje materiálu mohou být způsobeny opožděním dodávek od dodavatelů, nebo 

také zpožděním při předávání materiálu mezi středisky. Tyto zpoždění mohou zapříčinit 

pozdní dodání zboží zákazníkům a tedy nepříznivé hodnoty ukazatele OTIF (viz Kapitola 

4.2.5). 

V této oblasti je vhodné sledovat produktivitu strojů ve všech střediscích střediska 

Výroba, a zaměřit se na její důslednější kontrolu. Také je na místě evidovat prostoje strojů, 

které mohou být příčinou zvýšeného poklesu jejich produktivity. Výraznější prostoje 

signalizují nějaký problém. O tomto problému by měly být co nejrychleji podány informace 

příslušnému oddělení a také vedení společnosti, jeho řešení by pak mělo být realizováno v co 

nejkratším možném čase. Dále by měl být zaveden proces zlepšování interní kontroly v této 

oblasti, kdy by byla vyžadována častější kontrola seřízení strojů a aktivnější spolupráce 

seřizovačů. 

Také je žádoucí zaměřit se na prostoje materiálu a jejich evidenci. Vzhledem k tomu, 

že společnost STEELTEC CZ, S.R.O. je výrobní podnik, je evidentní, že dodávky materiálu 

jsou pro výrobu velmi důležité a jejich zpoždění může velmi ovlivnit celý výrobní proces. 

Pokud tedy dochází k častému zpoždění dodávek materiálu od dodavatelů, měla by být této 

situaci věnována zvýšená pozornost (v krajním případě vyvozeny důsledky a nalezení jiného 

vhodného dodavatele). V případě zpoždění předávek materiálu mezi středisky je potřeba se 
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zaměřit na příčiny těchto zpoždění a jejich odstranění (zvýšení dohledu řídících pracovníků 

nad těmito předávkami apod.). 

4.3.2 Zmetkovitost na podnikové úrovni 

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. sleduje zmetkovitost jak dle ukazatelů KPI, 

tak i na podnikové úrovni. V této oblasti jsou sledovány 3 druhy zmetků – zmetky materiálu 

a polotovarů, vnitřní nejakost  a reklamace od koncových zákazníků. 

Pro evidenci všech uvedených druhů zmetkovitosti je ve společnosti zaveden systém, 

kdy jsou všechny zmetky zaznamenávány do předem definovaných tabulek pomocí 

MS Excel. Tyto informace jsou následně zpracovány a vyhodnoceny. 

Každá výše zmíněná oblast zmetkovitosti bude dále podrobněji analyzována. 

Zmetkovitost materiálu a polotovarů 

Zmetkovitost materiálu závisí hlavně na dodavateli a také na charakteru výrobku. 

Příchozí materiál a polotovary od dodavatelů jsou ve společnosti kontrolovány 

pracovníky vstupní kontroly. Tato kontrola probíhá různými způsoby dle typu materiálu 

a polotovarů (měření, vážení, kalibry, přepočítání apod.). Pokud je dodávka velká, pak 

je stanoveno procento kontroly na 1 % - 2 % z celkového objemu materiálu nebo polotovarů. 

Pokud je ovšem dodávka malá, např. v rámci kusové série, pak je kontrola 100%, tedy každý 

jednotlivý kus je zkontrolován. Cílem této kontroly je zamezení vstupu zmetkovitého 

materiálu a polotovarů do výroby, protože jejich vady následně ovlivňují kvalitu vyrobených 

výrobků. 

Dle výsledků kontroly je možné postup zpracování vadného materiálu a polotovarů 

rozdělit do 2 druhů: 

I. Zpracování vadného materiálu a polotovarů ve výrobě – vadný materiál 

či polotovar je poslán do výrobního procesu, kde jsou pracovníci schopni 

vady opravit a následně jej použít. Dodavatel je upozorněn na problém 

s tímto druhem materiálu nebo polotovaru a jsou mu vyúčtovány náklady 

spojené s opravou vadných kusů (mzdy, další materiál apod.), 

které následně uhradí. 

II. Reklamace vadného materiálu a polotovarů – v případě, kdy je materiál 

nebo polotovar nevyhovující a nelze jej z jakéhokoli důvodu opravit 

(nejsou k dispozici technologie, kvalifikovaní pracovníci apod.), 

musí být reklamován a je požadováno náhradní plnění. 
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Může také nastat situace, kdy vstupní kontrola vady materiálu či polotovarů neodhalí 

a zmetky jsou zjištěny až v průběhu výrobního procesu (např. při montáži). Tento stav 

nejčastěji nastává v případě plastových dílů dodávaných partnerskou společností. Pokud 

se tento problém objevuje častěji, je nutné provést vyhodnocení a poslat jej dané partnerské 

společnosti, která by se měla postarat o to, aby své postupy upravila a vadný materiál 

se nedostával k odběratelům. 

V rámci celého koncernu se vyhodnocují zejména reklamace ve vztahu 

k top dodavatelům
7
. Tyto reklamace jsou uvedeny v Příloze č. 4. Pro příklad top dodavatele 

jsem uvedla mateřskou společnost GARDENA Manufacturing GmbH, která dodává 

společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. polotovary pro další výrobu. V Tabulce 4.10 jsou 

uvedeny informace o počtech dodaných a reklamovaných kusů v jednotlivých měsících roku 

2014 (čerpány z Přílohy č. 4) a také index PPM, který udává poměr mezi špatnými kusy 

a celkovou dodávkou. Tento index je nastaven mateřskou společností a vypočítá se dle 

vzorce 4.3. 

      
                  

                            
               (4.3) 

V následujícím Grafu 4.7 jsou pak hodnoty z Tabulky 4.10 graficky znázorněny. 

Tab. 4.10 – Reklamace polotovarů dodavateli GARDENA v roce 2014 

 Dodávky ks Reklamované ks PPM Kumulovaně Cíl PPM 

Leden 423 080 0 0 0 1 000 

Únor 292 590 0 0 0 1 000 

Březen 398 410 2 5 2 1 000 

Duben 432 560 600 1 387 389 1 000 

Květen 341 320 0 0 319 1 000 

Červen 426 030 180 423 338 1 000 

Červenec 223 160 278 1 246 418 1 000 

Srpen 243 700 0 0 381 1 000 

Září 147 800 0 0 362 1 000 

Říjen 250 590 0 0 333 1 000 

Listopad 179 850 0 0 316 1 000 

Prosinec 321 320 131 408 324 1 000 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

                                                 
7
 Top dodavatelé – dodavatelé, kteří společnosti dodávají největší objem materiálu a polotovarů. 



- 68 - 

 

Graf 4.7 – Reklamace polotovarů dodavateli GARDENA v roce 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

V Grafu 4.7 představují modré hodnoty aktuální index PPM v konkrétním měsíci, 

červené hodnoty představují index PPM kumulovaně v průběhu roku a žlutá přerušovaná 

čára znázorňuje maximální povolenou výši indexu PPM. Velký výkyv v měsících duben 

a červenec byl způsoben větším množstvím reklamací, kdy došlo k vadám na velkém množství 

zubů pro kypřiče a dále také k vadám na čárových kódech, které definují konkrétní výrobky. 

Z Tabulky 4.10 je patrné, že v dubnu 2014 bylo reklamováno 600 kusů polotovarů, 

což zapříčinilo velmi vysoký index PPM. 

Je možné, že se v průběhu roku výše uvedený graf mění. Tyto změny vznikají zejména 

tehdy, kdy je dodavatelem dodáno velkém množství polotovarů, které jsou vyhodnoceny jako 

vadné a jejich počet se zapíše do reportu. Časem se ale může ukázat, že skutečné množství 

vadných kusů nebylo tak velké, jak bylo zapsáno a provede se tedy zpětná oprava. 

Zmetky vznikající v průběhu výroby 

Tato vnitřní nejakost je způsobena různými faktory, mezi které je možné zařadit např. 

špatné seřízení strojů, nedostatečné zaškolení pracovníků nebo neodhalené vady vstupního 

materiálu a polotovarů. 
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Tento druh zmetků je ve společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. sledován ze dvou 

hledisek: 

I. Sledování zmetků dle ukazatelů KPI – tyto zmetky jsou spočítány 

a porovnávány s plánem pomocí systému a to jako poměr vadných výrobků 

k celkovému počtu vyrobených kusů (toto hledisko je podrobněji rozebráno 

v Kapitole 4.2.4); 

II. Sledování zmetků, které byly zlikvidovány – zde se jedná o proces 

nakládání s vadnými kusy výrobků, který je sledován a zaznamenáván. 

V současné době pracovníci vyrobené zmetky odkládají do zvláštních 

přepravek, kde jsou připraveny k sešrotování. Pracovníci kontroly jakosti 

následně odložené kusy překontrolují, zda se opravdu jedná o zmetky, které 

nelze opravit (kontrola probíhá zejména z důvodu, aby nedošlo k záměně 

přepravek za polotovary a výrobky bez vady). Pokud jsou všechny kusy 

opravdu vadné, přepočítají se, skladnice podle stupně rozpracovanosti 

rozeznají hodnotu těchto dílů, a následně ji zaznamenají do systému. 

Po této kontrole jsou zmetky připraveny na odvoz k sešrotování. 

Tyto informace jsou dále poskytovány středisku Jakost a Ekonomika, 

kde jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány. 

Na základě údajů z Přílohy č. 5 je možné porovnat hodnotu vyrobených zmetků 

v letech 2013 a 2014 – tyto údaje jsou zobrazeny v Grafu 4.8. Do hodnoty těchto zmetků 

vstupují zejména materiál, kooperace, mzdy zaměstnanců a ostatní náklady, které 

jsou zjištěny ze systému. V Grafu 4.9 je pak zobrazen podíl těchto zmetků na výnosech 

v letech 2013 a 2014. Do výnosů jsou v tomto případě zahrnuty výnosy za skupinu a také 

výnosy z ostatních aktivit kromě výnosů mimo koncern (výnosy mimo koncern zahrnují 

nákup a prodej zboží). 
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Graf 4.8 – Hodnota zmetků v letech 2013 a 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Graf 4.9 – Podíl zmetků na výnosech v letech 2013 a 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

Jak je vidět v Grafu 4.8 a 4.9, hodnota zmetků ve vztahu k celkovým výnosům dosahuje 

v roce 2014 vyšší  rovně než v roce 2013 a to zejména v měsících červen a prosinec. 

Důvodem tohoto náhlého nárůstu je především zavedení nového výrobku do výroby, 
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počtu vyrobených vadných kusů. Důvody pro toto zvýšení zmetkovitosti jsou tedy stejné jako 

pro zvýšení zmetkovitosti sledované dle ukazatelů KPI. 

Reklamace od koncových zákazníků 

Reklamacím od koncových zákazníků je ve společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. 

věnována velká pozornost. Opět je zde vedena evidence těchto reklamací, kterou vedou 

pracovníci střediska Kontrola a Jakost.  

Každá jednotlivá reklamace je posuzována individuálně, její průběh je předem určený, 

především v oblasti reklamací v rámci koncernu. 

V případě, kdy zákazník reklamuje výrobky, musí být vyplněn tzv. 8D protokol 

(viz Příloha č. 6). Jeho název je odvozen od následujících 8 částí, které musí být postupně 

vyplněny: 

I. Stanovení týmu, který se bude zabývat příčinou vzniku zmetku; 

II. Popis problému; 

III. Zavedení okamžitých opatření – v případě, kdy je výrobek, na který byla 

reklamace vznesena, ve výrobním procesu, na skladě, nebo připraven 

k vývozu, musí být všechny tyto činnosti pozastaveny a výrobky 

zkontrolovány; 

IV. Analýza příčin – v tomto bodě členové týmu předkládají své vlastní 

názory na to, v které části výrobního procesu mohl vadný výrobek 

vzniknout, a určují také, s jakou pravděpodobností jednotlivé situace mohly 

nastat; 

V. Zavedení trvalých nápravných opatření – zde jsou zavedena opatření 

sloužící k tomu, aby se v budoucnu předešlo vzniku stejného druhu 

zmetku; 

VI. Kontrola zavedených opatření – v této fázi se kontrolují zavedená 

nápravná opatření, jejich rozsah a funkčnost; 

VII. Prevence; 

VIII. Uzavření. 

8D protokol je rozdělen do 3 fází, kdy výše uvedené body I. – III. spadají do první 

fáze, body IV. – VI. do druhé fáze a body VII. a VIII. do třetí. První fázi je nutné vyřešit 

do 24 hodin od vzniku reklamace, druhá fáze by měla být dokončena do 14 dnů a třetí fáze 

do 30 dnů od vzniku reklamace. 
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8D protokol je nutné vyplnit také v situaci, kdy zmetek vznikne neopatrnou dopravou. 

Náklady spojené s reklamací však nese dopravce a je povinen společnosti tyto náklady 

uhradit. 

Průběh reklamačních protokolů je následně součástí reportů mateřské společnosti. 

Dále se v této oblasti reklamace sledují stejně, jako zmetkovitost materiálu 

a polotovarů od dodavatelů. Zde jsem si pro ukázku opět vybrala mateřskou společnost 

GARDENA Manufacturing GmbH, které společnost STEELTEC CZ, S.R.O. dodává hotové 

výrobky pro expedici do celého světa. 

V Tabulce 4.11 jsou uvedeny informace o reklamacích dodaných výrobků koncovým 

zákazníkům. Opět jsou zde uvedeny počty dodaných kusů výrobků, počty vadných kusů 

a také index PPM, který udává jejich poměr (výpočet podle Vzorce 4.3). 

V Grafu 4.9 jsou tyto informace graficky znázorněny. 

Tab. 4.11 – Reklamace hotových výrobků od odběratele GARDENA v roce 2014 

 Dodávky ks Reklamované ks PPM Kumulovaně Cíl PPM 

Leden 361 540 0 0 0 1 000 

Únor 355 240 0 0 0 1 000 

Březen 522 680 0 0 0 1 000 

Duben 414 670 0 0 0 1 000 

Květen 330 450 0 0 0 1 000 

Červen 103 510 596 5 758 285 1 000 

Červenec 112 570 0 0 271 1 000 

Srpen 200 550 0 0 248 1 000 

Září 194 830 0 0 230 1 000 

Říjen 234 160 259 1 106 302 1 000 

Listopad 337 510 0 0 270 1 000 

Prosinec 376 630 47 700 126 649 13 699 1 000 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 
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Graf 4.10 – Reklamace hotových výrobků od odběratele GARDENA v roce 2014 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti – vlastní zpracování 

V Grafu 4.10 opět představují modré hodnoty aktuální výši indexu PPM pro daný 

měsíc, červené hodnoty jeho kumulovanou výši a žlutá přerušovaná čára požadovanou 

maximální výši indexu PPM. 
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Ve společnosti STEELTEC CZ, S.R.O. jsou reklamace od koncových zákazníků 

sledovány dostatečně a zavedený systém je optimální. 

V oblasti zmetků na vstupu, tedy příchozích od dodavatelů, by měla společnost zvýšit 

kontrolu dodávaného materiálu a polotovarů, zejména pak dohodnout přísnější podmínky pro 

dodavatele, kteří vadný materiál nebo polotovary dodávají.  

V oblasti zmetkovitosti obecně by bylo vhodné postupně zavést proces nepřetržitého 

zlepšování interní kontroly v průběhu výrobních procesů, a to ve všech střediscích výroby. 

Kontrola by se měla zaměřit zejména na nábor pracovníků a jejich kvalitní zaškolení, 

pravidelné kontroly strojů a pravidelné seřizování strojů. Vnitřní nejakost může vzniknout 

také v situaci, kdy nejsou pracovníci dostatečně zaškoleni a následně nejsou schopni všechny 

zmetky rozpoznat od bezchybných výrobků. Tyto zmetky jsou pak vpuštěny dále do výroby a 

vzniklý výsledný výrobek může být neopravitelný. V rámci zaškolení pracovníků by bylo 

ideální řádně vysvětlit a názorně předvést zmetky, které se ve výrobě objevují. Následně by 

pak pracovníci vykonali určitý druh zkoušky, kdy musí být schopni na sadě výrobků 

či polotovarů obsahující dobré i špatné kusy, rozpoznat všechny zmetky. 
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5 Závěr 

Controlling se začal využívat již na přelomu 19. a 20. století v USA. Odtud 

se následně rozšířil také do zemí Evropy, a to zejména po 2. světové válce. Původně 

se controlleři starali pouze o finanční záležitosti podniku. Postupem času se s vývojem 

ekonomiky začaly využívat další funkce jako zajišťování informací pro plánování, samotné 

plánování, vyhodnocování odchylek a řízení nákladů v podniku. V České republice 

se controlling začal plně rozvíjet a využívat až v 90. letech 20. století.   

Controllingu je v současnosti věnována stále vyšší pozornost, a to díky potřebě 

efektivnějšího řízení podniku. Hlavním účelem controllingu je pomoci vedení firem tak, 

aby bylo možné dosáhnout stanovených cílů bez zbytečných nákladů a chyb, které mohou 

během rozhodovacího procesu vzniknout. V době, kdy je na podniky vynakládán stále větší 

tlak, ať už ze strany konkurence, dodavatelů či odběratelů, není výhodné dopouštět se 

významnějších chyb. Tyto chyby mohou být pomocí controllingových nástrojů odhaleny 

a napraveny dříve, než způsobí v podniku závažnější problémy. Hlavní funkcí controllingu 

v současné době je doplnění systému řízení tak, aby bylo možné co nejlépe plánovat, 

rozhodovat, koordinovat, motivovat pracovníky, informovat vedení podniku a kontrolovat. 

Pro vykonávání controllingu v podnicích mohou být určeny osoby, celá oddělení, nebo 

také externí firmy. Je také nutné důkladně zvážit, zda se podniku vyplatí zřídit pozici 

controllera či celé controllingové oddělení, nebo bude úspornější najmout si na tyto činnosti 

externího pracovníka. Stejně tak je důležité začlenění controllingu ve společnosti. 

Cílem diplomové práce bylo výše uvedené aspekty controllingu teoreticky rozvést 

a obecně popsat tento přístup k řízení podniku. Dalším cílem byla analýza controllingu 

ve společnosti STEELTEC CZ, S.RO., zejména ve vybraných oblastech, a navržení postupů 

a doporučení pro zlepšení a zefektivnění výrobního procesu ve společnosti. Vzhledem k tomu, 

že ve společnosti je controlling již zaveden, bylo možné se v práci věnovat již probíhajícím 

procesům, plánování, srovnávání a kontrole. 

Společnost STEELTEC CZ, S.R.O. se specializuje na výrobu zahradního 

a malozemědělského nářadí, ručních vřetenových sekaček a dalších výrobků kovového 

charakteru pro průmysl. Controlling v této společnosti se zaměřuje zejména na produktivitu 

práce, úrazovost, zásoby a zmetky.  
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Cílem třetí kapitoly byla analýza vybraných finančních ukazatelů podniku a vybraných 

interních výkazů využívaných v controllingu společnosti. Tyto ukazatele a výkazy byly 

vysvětleny v souvislosti s činností společnosti a následně zhodnoceny. 

Cílem čtvrté kapitoly bylo zejména navržení zlepšovacích controllingových postupů 

pro společnost STEELTEC CZ, S.R.O. V této kapitole jsou analyzovány a zhodnoceny 

klíčové ukazatele výkonnosti KPI a také důležité ukazatele z oblasti výrobního controllingu 

společnosti – produktivita práce a zmetkovitost.  

Na základě analýzy těchto ukazatelů bylo společnosti doporučeno v oblasti zásob 

zefektivnit plánování všech činností v podniku tak, aby byla všechna střediska seznámena 

s celým sortimentem výrobků a termínem jejich vývozu. Posléze by pak měly být všechny 

činnosti v podniku přizpůsobeny situaci tak, aby na sebe bezprostředně navazovaly. 

Tím by se eliminovaly prostoje a výrobky by byly dodány zákazníkovi v co nejkratším 

možném čase. 

V oblasti produktivity práce pracovníků bylo společnosti navrženo změnit systém 

odměňování zaměstnanců a implementovat do něj odměny za vyšší produktivitu a postihy 

za velmi nízkou produktivitu. Také bylo společnosti porazeno zavedení elektronického 

systému sledování výroby a pracovníků – záznamy o střediscích, na kterých pracují, 

a výrobcích, na jejichž výrobě se podílí. Pro zvýšení produktivity strojů by bylo vhodné 

evidovat zejména prostoje strojů i materiálu a následně je co nejrychleji řešit.  

Dále bylo společnosti doporučeno v oblasti zmetkovitosti zvýšit kontrolu dodávaného 

materiálu a polotovarů od dodavatelů, a postupně zavádět proces nepřetržitého zlepšování 

interní kontroly – zde byl také uveden příklad, jakým způsobem by mohlo být zlepšení 

dosaženo. 

S výše uvedenými výsledky diplomové práce byl seznámen management společnosti 

STEELTEC CZ, S.R.O. a stanou se předmětem podnikových porad v následujících měsících. 
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