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ANOTACE 

Diplomová práce „Controllingový nástroj pro sledování efektivity dopravy“ se zabývá 

začleněním controllingu do podniku, jeho úkoly a nástroji. Praktická část je zaměřena  

na využití controllingového nástroje v konkrétním podniku. V práci jsou navrženy nástroje  

pro sledování efektivity dopravy a jejich využití pro podnik. Práce se věnuje nákladovému 

controllingu na provozní úrovni.  
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TITLE 

Controlling Instrument for Monitoring Efficiency of Transport 

  

ANOTATION 

Thesis „Controlling Instrument for Monitoring Efficiency of Transport“ describes 

integration controlling to a company, its task and methods. Practical part describes application 

a controlling instrument to a specific company. There are suggested methods  

for monitoring efficiency of transport and their using for the company. Thesis is devoted cost 

controlling on operational level.  
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je nastavení controllingového nástroje pro sledování efektivity 

podniku. V současné době, kdy je neustálý tlak konkurence a zákazníků, je důležité mapovat 

procesy v podniku. Controlling patří mezi moderní metody řízení a poskytuje jeho uživatelům 

nový pohled na podnik. Díky controllingu se podnik může detailněji zaměřit na problémové 

oblasti. Často controlling upozorní na blížící se problém, o kterém by jinak podnik neměl ani 

tušení. Správně nastavený controlling tak může představovat pro podnik konkurenční výhodu.  

Toto téma jsem si zvolila proto, jelikož mi připadá zajímavé vyvozovat z údajů nové 

poznatky a souvislosti o podniku. V dnešní době, kdy se podniky snaží o neustálé snižování 

nákladů, se bude úloha controllingu do budoucna čím dál více zvyšovat.  

Hlavním cílem práce je definovat controllingové nástroje a aplikovat je v podmínkách 

sledování efektivnosti silniční motorové dopravy. 

Pro dosažení hlavního cíle je třeba splnit tyto dílčí cíle: 

 charakterizovat náplň, postavení a úkoly controllingu v podniku, 

 popsat používané metody a nástroje controllingu, 

 charakterizovat vybraný podnik provozující vlastní silniční dopravu, 

 vymezit návaznost controllingu dopravy na ostatní oblasti a manažerské nástroje 

podniku, 

 popsat výstupy controllingu podnikové dopravy pro vrcholové vedení podniku, 

 zpracovat závěry a doporučení ke zvýšení efektivity dopravy podniku.  

Používané metody k řešení zvolené problematiky budou analýza, syntéza a komparace. 

V teoretické části je použita literatura týkající se controllingu a controllingových metod. 

Data pro praktickou část jsou získána z veřejně dostupných zdrojů (internetové stránky 

podniku, výroční zprávy a účetní závěrky za roky 2010 - 2014) a z interní databáze podniku.  

 

  



 

14 

 

1 VYMEZENÍ CONTROLLINGU 

Controlling dnes již pro většinu podniků není neznámým pojmem. V dnešní době, kdy 

podniky musí neustále reagovat na podněty působící z vnitřního i z vnějšího okolí,  

se controllingové řízení stalo jedním ze základních předpokladů pro jejich úspěšné fungování. 

Správně nastavený controllingový systém včas upozorní podnik na jakoukoliv odchylku  

a podnik se rychleji přizpůsobí nově vzniklé situaci, v nejlepším případě využije situace dříve 

než konkurence.  

Controlling poprvé začaly uplatňovat výrobní a dopravní podniky v USA (Ford Motor 

Company, General Electric Company…). Činnost tehdejšího controllera se omezovala 

na správu finančních záležitostí. Rozvoj controllingu nastal v roce 1926 (období světové 

hospodářské krize), kdy došlo k rozšíření náplně controllerů – od spolupráce na tvorbě plánů 

až po poradenství vedoucích pracovníků. V Evropě se controlling ve větším rozsahu objevuje 

až po 2. světové válce jako důsledek obnovy hospodářství a vstupu amerického kapitálu.  

V 70. letech minulého století dochází k rozvoji controllingu, kdy z důvodu stagnace průmyslu 

a ropné krize jsou podniky nuceny snižovat náklady a zefektivňovat řízení. Následuje rozvoj 

controllingu na akademické půdě. (Mikovcová, 2007, s. 10) 

V České republice se prvky controllingu začaly objevovat v 20. letech 20. století. Tomáš 

Baťa zavedl systém vnitropodnikového hospodářství, který by byl v dnešní době označen jako 

controlling. Během socialistického období nebyl důvod zabývat se controllingem. Podniky 

nemohly samostatně rozhodovat o jejich produkci, vynaložení zdrojů ani o využití zisku, vše 

bylo stanoveno státem (centrální plánování). Podniky se zaměřovaly na plán, ne  

na dosahovanou skutečnost, což často vedlo ke snižování produktivity. Controllingové řízení 

se vrací do podniků až v 90. letech 20. století. Podíl na zavádění  controllingu mají především 

podniky s německým a rakouským kapitálem. (Kutáč, 2012, s. 12) 

 

1.1 Definice controllingu 

Slovo controlling pochází z anglického jazyka. Český jazyk nemá pro tento pojem 

odpovídající ekvivalent. Anglické slovo „to control“ lze přeložit jako řídit, ovládat, kontrolovat, 

regulovat, dohlížet… Překlad sice nevystihuje podstatu controllingu, ale lze  

si všimnout, že anglický pojem je mnohem širší než české „kontrolovat“. Pojem controlling se 

v českém jazyce ustálil a je intuitivně chápán jako systém neustálého plánování a kontroly. 
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V literatuře zabývající se controllingem a podnikovým řízením lze nalézt mnoho definic 

controllingu.  

Podle Krále je „controlling chápán jako metoda, jejímž smyslem je zvýšení účinnosti 

systému řízení permanentním srovnáním skutečného průběhu podnikatelského procesu  

se žádoucím stavem, vyhodnocováním odchylek a aktualizací cílů.“ (Král, 2010, s. 26) 

Podle Eschenbacha „controlling doplňuje a integruje management jak v koncepčním, 

funkcionálním a institucionálním smyslu, tak i v personálním (při vytvoření vlastních míst 

controllerů). Controllingová filozofie (software) a infrastruktura controllingu (hardware) jsou 

sloupy doplnění řízení. S jejich pomocí bude možné dostat pod kontrolu komplexnost řízení 

podniku.“ (Eschenbach, 2000, s. 75) 

Podle Lazara je „controlling samostatná větev ekonomického řízení vycházející z údajů 

účetnictví a založená na kalkulaci neúplných nákladů, přičemž optimalizuje jak 

z celopodnikového hlediska, tak podle výrobků, segmentů trhu a míst odpovědnosti příspěvek 

na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku.“ (Lazar, 2012, s. 175) 

Podle Mezinárodní organizace pro controlling (IGC) je controlling řídící činnost.  

Je úkolově orientována a rozhodnutí jsou zaměřena na dosažení cíle. Tudíž plánování, 

kalkulování, monitorování a kontrola mají základní význam. To platí pro rozhodování 

jednotlivých manažerů, ale i pro organizaci jako celek. 

Filosofii controllingu je možno definovat pomocí tří základních principů: 

 orientace na cíle: controlling se přímo podílí na stanovení podnikových cílů, jejich 

kontrole a plánování, 

 orientace na úzké profily: informační systém poskytuje kvalitní informace, která 

odhalí tzv. úzká místa, která brání splnění podnikových cílů, 

 orientace na budoucnost – minulost je důležitá pouze pro poskytnutí dopředné vazby. 

(Mikovcová, 2007, s. 11) 

Zjednodušeně můžeme controlling rozdělit na dva podsystémy: podsystém plánování  

a kontroly a podsystém informační. Předpokladem správně fungujícího controllingu  

je spolehlivá informační základna, která spočívá v zajištění sběru dat, volbě vhodného rozdělení 

nákladů, informačního systému a vypracování ukazatelů, podle kterých lze identifikovat příčiny 

zlepšení či zhoršení výsledků podniku. (Kožená, 2012, s. 93) Obrázek 1 popisuje fáze systému 

řízení, které platí i pro controlling. Nejdůležitějším zdrojem dat  

pro controlling je účetnictví.  
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Obrázek 1: Fáze controllingu1 

Controlling zaměřený na řízení zisku (nákladů) se označuje jako nákladový. Naopak 

finanční controlling se zabývá řízením peněžních toků. Controlling naturální souvisí s řízením 

věcné stránky podnikových procesů (controlling zásob, výroby). Finanční a nákladový 

controlling poskytuje informace manažerskému účetnictví. (CAFInews, 2013) 

Controlling byl původně aplikován v průmyslových podnicích. V současné době má v určité 

formě controlling zaveden většina výrobních podniků. Pokud se podniky nechtějí ztratit 

v konkurenci a chtějí generovat zisk, dobře fungující controlling je pro ně nezbytností. 

Controlling tedy dnes už není záležitostí pouze průmyslových podniků, ale je běžně využíván 

v obchodních podnicích, v pojišťovnictví, v bankách, ve veřejné správě, ve zdravotnictví  

a v dalších odvětvích. 

 

1.2 Cíle controllingu 

Controlling umožňuje podniku zachytit a předvídat jeho vývoj a včas na něj zareagovat. Cíle 

controllingu lze rozlišit na bezprostřední (přímé) a zprostředkované (nepřímé).  

Bezprostřední cíle zajišťují fungování podniku. Podle Eschenbacha (2000, s. 93 - 96) mezi 

bezprostřední cíle patří:  

 zajištění schopnosti anticipace a adaptace: vytvoření informací o existujících 

(anticipace) a možných budoucích (adaptace) změnách v okolí, 

                                                 
1upraveno podle KRÁL, B., 2012. Manažerské účetnictví. 3rd ed. Praha 3: Management Press s. r. o. ISBN 978-

80-7261-217-8. 

Stanovení 

úkolů 

Zjištění 

skutečnosti 

Stanovení 

úkolů 

Analýza 

odchylek 

Vyhodnocení 

informací pro 

přijetí 

rozhodnutí 
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 zajištění schopnosti reakce: správně zavedený kontrolní systém umožní vedoucím 

pracovníkům (případně controllerům) porovnat plánovaný a kontrolovaný vztah  

a zajistit včasnou nápravu odchylek,  

 zajištění schopnosti koordinace: na základně údajů z controllingu management řídí 

dílčí aktivity podniku. Obrázek 2 popisuje cíle controllingu řízení. 

 

Obrázek 2: Cíle controllingu v systému řízení2 

 

Management v rámci řízení podniku musí koordinovat cíle koaličních účastníků 

(zprostředkované cíle). Koaličními účastníky (stakeholders, zájmové skupiny) nazýváme 

subjekty nějakým způsobem spojené s podnikem. Koaliční účastníky lze rozdělit na interní 

(management, zaměstnanci, vlastníci) a externí (zákazníci, dodavatelé, státní instituce…) 

Zkoordinovat cíle jednotlivých účastníků není v praxi vůbec jednoduché. Vlastníci podniku 

požadují co největší zhodnocení vlastního kapitálu. Zaměstnanci chtějí vyšší odměnu  

za své výkony, zlepšení pracovního prostředí, růst úrovně vzdělání. Okolí podniku je třetí, 

největší skupina, kterou musí při řízení management zvažovat. Okolí je tvořeno zákazníky, 

dodavateli, odběrateli, zájmovými skupinami, finančními institucemi, konkurenty, legislativou, 

médii aj. Controlling by měl pomoci managementu tyto, často protichůdné, cíle sjednotit. 

(Eschenbach, 2000, s. 96, 97) Model rovnováhy mezi investory, zaměstnanci  

a stakeholders zobrazuje obrázek 3. 

                                                 

2ESCHENBACH, R. 2000. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI publishing, s. r. o., 816 s. ISBN 80-859-6386-8. 
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Obrázek 3: Model rovnováhy podnikových cílů3 

 

1.3 Funkce controllingu 

Původní funkce controllingu byla registrační, controlling se zabýval pouze sběrem dat. 

Časem začala být tato pasivní role controllingu nedostatečná. Podniky musely zvyšovat 

efektivitu. Controlling začal plnit i navigační funkci – orientoval se na kontrolu hospodárnosti 

a vypracovávání zlepšovacích opatření. V současné době controlling zaměřený na řízení musí 

plnit navíc inovační a koordinační funkci. (Mikovcová, 2007, s. 13) 

Eschenbach (2000, s. 179) vymezuje šest funkcí controllingu: 

 operativní koordinační a informační funkce (řízení při plánování investic,  

při tvorbě rozpočtu, koordinace rozpočtu, péče o reporting…), 

 řídící a regulační funkce (analýza odchylek a příčin, zavádění nápravných opatření, 

preventivních opatření), 

 strategická koordinační a informační funkce (spolupráce na plánování strategie, 

strategické porovnání plánu se skutečností, strategická analýza odchylek), 

 koordinace vytvářející systém (tvorba, kontrola systému) 

 sekundární úlohy (počítačové zpracování dat, revize, správa) 

 finance a rozpočtování (kalkulace nákladů, finance, daně, finanční účetnictví, 

manažerské účetnictví). 

                                                 

3 ESCHENBACH, R. 2000. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI publishing, s. r. o., 816 s. ISBN 80-859-6386-8. 
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1.4 Úlohy controllingu 

Controlling pomáhá managementu při operativním i strategickém řízení podniku (plní 

koordinační a informační funkci). Manažeři jsou při své práci nuceni hledat odpovědi  

na otázky typu: 

 Který produkt není ziskový? 

 Kam je nutné investovat peníze a proč? 

 Odpovídají reálné výsledky plánu? 

 Jaké jsou důvody vzniku odchylek? 

 Jaké jsou fixní a variabilní náklady? (Interní auditor, 2010, s. 6) 

Úkolem controllingu je nalézt odpovědi na tyto, ale i mnohé další otázky. Podle 

Eschenbacha (2000, s. 214) úlohy controllingu jsou: 

 určení vize a její uskutečnění, 

 plánování a vývoj investic, 

 strategická zpětná a dopředná vazba, 

 plánování a řízení investic, 

 plánování a řízení projektů, 

 plánování a řízení procesů týkajících se rutinních činností, 

 operativní plánování a rozpočetnictví, 

 operativní zpětná a dopředná vazba. 

 

1.5 Controller 

Je třeba uvědomit si rozdíl mezi funkcemi controllingu a místem controllera.  

Pro implementaci controllingu není nutné vytvořit místo, které bude nositelem této funkce. 

Střední a větší podniky zpravidla specializovaný controllingový útvar vytvářejí. Controller 

naproti tomu controlling řídí, poskytuje managementu potřebné informace. Manažer sleduje 

své cíle, plánuje jejich dosažení a kontroluje je. Průnik činností manažera a controllera je 

zobrazen na obrázku 4. Nositelem controllingu jsou v podniku všichni vedoucí pracovníci, kteří 

podnik podporují svými výkony. Management plní funkce controllingu a přebírá za něj 

odpovědnost. Pro úspěšnou aplikaci controllingu je nutná kooperace mezi manažerem  

a controllerem. (Eschenbach, 2000, s. 116) 
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Obrázek 4: Kooperace controllingu4 

 

Podle Mezinárodní organizace pro controlling posláním controllera je 

prostřednictvím managementu přispět k udržitelnému rozvoji podniku. Mezi činnosti 

controllera patří: 

 spolupráce s managementem na procesu definování cílů, plánování, kontrolování, 

 zajištění dat s ohledem na budoucnost, čímž podnik získá konkurenční výhodu  

a zvládá řídit rizika, 

 integrace podnikových cílů a plánů do jednoho celku, 

 rozvoj a udržení manažerského kontrolního systému, zajištění kvality dat  

a poskytování relevantních informací. 

Jelikož controlleři poskytují komplexní podporu managementu, musejí disponovat 

nejrůznějšími dovednostmi, které mohou být shrnuty do šesti klíčových kompetencí. 

Controlleři:  

 potřebují analytické schopnosti, jelikož převádějí myšlenky na čísla a vytvářejí 

komplex plánů a analýz. Analytické myšlení je zejména významné při jednání 

s manažery, kteří často jednají podle vlastní intuice, 

 musejí ovládat systém měření a řízení, 

 musejí umět vhodně komunikovat (není důležité, co se řekne, ale jak se to řekne), 

 musejí se přizpůsobit individuální povaze manažera, 

 musejí mít určité znalosti o podnikání a musí pochopit podstatu manažerských 

činností,  

                                                 
4MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 183 s. ISBN 

978-80-7380-049-9 
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 musejí být nezlomní – neúplatní, neutrální při jednání s jednotlivými manažery  

a v případě konfliktů musí prokazovat odvahu. (ICG, 2012) 

V současné době dochází k prolínání úloh controllera a manažera. Důležitá je jejich 

vzájemná součinnost. V tabulce 1 je znázorněna ideální dělba práce mezi manažerem a 

controllerem.  

 

Tabulka 1: Rozdělení úloh a zodpovědností mezi controllera a manažera5 

Controller Manažer 

Koordinuje základy plánování a 

rozhodování; je manažerem procesu 

tvorby rozpočtu. 

Plánuje hodnoty rozpočtu, cíle 

podnikových výkonů a opatření 

k dosažení cílů a provádí rozhodnutí. 

Periodicky informuje o výši a 

příčinách odchylek od cíle. 

Stanoví nápravná řídící opatření při 

odchylkách od cíle. 

Periodicky informuje o změnách 

v podnikovém okolí. 

Vyvíjí činnost a reaguje, aby se cíle a 

opatření přizpůsobily měnícím se 

podmínkám okolí. 

Nabízí podnikohospodářské 

poradenství. 

„Kupuje“ podnikohospodářské 

poradenství. 

Tvoří podnikohospodářské metodiky 

a nástroje a koordinuje rozhodnutí. 

Vytváří předpoklady pro řízení 

podniku orientované na cíl. 

Spolupodílí se na vývoji podniku 

(např. na inovaci). 

Řídí s orientací na cíle a využívá 

přitom plánování a kontrolu. 

Je navigátorem a poradcem 

manažera. 

Chápe controllera jako nutného 

partnera v procesu řízení. 

 

Controlling není určen pozicí nebo osobou, ale spíše je to souhrn činností, prováděných 

zaměstnanci nebo manažery, kteří potřebují provést controlling. V malých a středních 

podnicích je controlling činností managementu. Podniky, které mají více než dvě stě 

zaměstnanců, mají vlastního controllera. Původní role controllera, konzultant managementu,  

se během posledních několika let značně rozšířila, controller je často zodpovědný  

i za plánování. (Roman, 2014, s. 5) 

 

1.6 Organizační umístění controllingu 

Úlohy controllingu mohou být určeny specializovanému controllingovému útvaru nebo 

mohou být rozděleny mezi více oddělení. Controller podporuje vedení podniku (podílí se  

                                                 

5 ESCHENBACH, R. 2000. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI publishing, s. r. o., 816 s. ISBN 80-859-6386-8. 
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na tvorbě plánů a kontrole) a zároveň působí decentrálně (vykonává svoji činnost na všech 

úrovních hierarchie a oblastech podniku). (HorváthPartners, 2004, s. 13) 

Postavení controllingového útvaru je určeno interními a externími faktory. Mezi interní 

faktory patří např. velikost podniku, používaná technologie, nárůst a aktuálnost řešených 

problémů, požadavky vlastníků. Naopak trh práce, zboží, politické, legislativní, sociální, 

technické okolí a ovlivňují postavení controllingu zvenku. V malých a středních podnicích 

funkci controllingu zpravidla zastává jeden pracovník, případně se controllingem zabývá sám 

manažer. Naopak ve větších podnicích bývají specializované controllingové útvary. 

Z hlediska organizačního uspořádání může mít controlling štábní nebo liniovou pozici.  

Při pozici štábu má controlling pouze poradní funkci a controller bývá umístěn do štábu 

vrcholového vedení (často představenstva). V takovémto případě controlling nemá funkci 

inovační a koordinační, neboť controllerovi chybí potřebné kompetence. Liniové umístění 

controllingu má své opodstatnění především v krizových situacích, controlling se stává 

odpovědným za svá rozhodnutí. Při běžném chodu firmy se toto umístění controllingu 

vyznačuje nízkou stabilitou. Pro nižší úrovně řízení toto uspořádání bývá přijatelnější. Obrázky 

6 a 7 zobrazují rozdíl mezi controllingem jako liniovým útvarem a controllingem jako štábem. 

(Synek, 2000, s. 416) 

 

 

Obrázek 5: Controlling jako liniový útvar6 

 

 

                                                 
6 vlastní zpracování podle MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 183 s. ISBN 978-80-7380-049-9. 
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Obrázek 6: Controlling jako štábní útvar7 

Třetí možností pro podniky je využití externího controllingu. Tato varianta není moc 

obvyklá, jelikož podnik v rámci controllingu často řeší operativní záležitosti. Využití externích 

konzultantů má opodstatnění zejména pro malé a střední podniky, které se chystají zavést 

controlling a nemají kvalifikovaný personál. Výhodou externího controllingu  

je rychlost zavedení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7 vlastní zpracování podle MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 183 s. ISBN 978-80-7380-049-9. 
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2 METODY A NÁSTROJE CONTROLLINGU 

Z časového hlediska dělíme controlling na strategický a operativní. Rozdíl mezi 

strategickým a operativním controllingem popisuje tabulka 2. Operativní controlling využívají 

vedoucí pracovníci na provozní úrovni a slouží k plánování a řízení v krátkém časovém 

horizontu. Pomocí strategického controllingu management podniku, případně vlastníci 

podniku, sledují současnou situaci podniku a jeho vývoj. Na základě strategického controllingu 

je plánována, realizována a hodnocena podniková strategie, která je dále rozpracovaná do 

dílčích cílů (na strategické i provozní úrovni). Controller by měl být součástí operativního i 

strategického řízení. 

 

Tabulka 2: Základní charakteristiky operativního a strategického controllingu8 

Kritérium Operativní controlling Strategický controlling 

Časový horizont omezený neomezený 

Veličiny kvantitativní kvalitativní 

Okolí zmapované, známé, 

předvídatelné 

nespojité, vyvíjející se, 

obtížně předvídatelné 

Počet variant nízký vysoký 

Charakter problémů strukturovatelné jedinečné, obtížné, 

strukturovatelné 

Stupeň detailizace vysoký nízký 

Hierarchie řízení nízká vysoká 

 
 

„Operativní controlling si klade za cíl „dělat věci správně“, strategický controlling pak 

„dělat správné věci“. Operativní controlling se zaměřuje zejména na zjištění zisku a likvidity, 

strategický controlling na zajištění likvidity a tím existence podniku.“ (Synek, 1996, s. 391) 

Eschenbach (2000, s. 211) strategické a operativní řízení rozšiřuje ještě o normativní 

(obrázek 7): 

 normativní podnikové řízené: management vytvoří obraz podniku, jak podnik sám 

sebe chápe, sestaví žebříček hodnot, určuje chování uvnitř podniku i vůči okolí, 

 strategické podnikové řízení: management zajišťuje existující potenciály úspěchu 

a vyhledává a vytváří potenciály nové, 

                                                 

8 MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 183 s. ISBN 

978-80-7380-049-9. 
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 operativní podnikové řízení: management musí co nejlépe využít existujících 

potenciálů úspěchu k realizaci zisku. 

 

Obrázek 7: Oblasti úloh controllingu v systému řízení9 

 

2.1 Strategický controlling 

Strategický controlling je důležitý k zajištění existence firmy a její prosperity. Strategický 

controlling znamená jak myšlenkový postoj, tak i vytvoření organizační infrastruktury  

na podporu plánování a realizace strategie. Strategický controlling podporuje plánování 

v podniku. Management při strategickém plánu využívá informace, získané na základě 

strategického controllingu, tedy informace, které jsou důležité pro další podnikové aktivity. Při 

naplňování strategických cílů je nutné sledovat vývoj rizika a jeho potencionální vliv  

na strategii. Pro včasné odhalení problémů a odchylek od cíle slouží systémy včasného 

varování. Správně zavedený strategický controlling rozpozná problémy a odchylky od cíle 

                                                 

ESCHENBACH, R. 2000. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI publishing, s. r. o., 816 s. ISBN 80-859-6386-8. 
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dříve, než se rozptýlí na operativní úrovni. (Fotr, 2012, s. 240) Mezi sledované strategické 

veličiny, které podniky sledují a na základě kterých plánují a rozhodují, patří podíl trhu, tržní 

potenciál, kvalita služeb, kvalita výrobků, poměr kvalita/cena aj. 

Na úrovni strategického controllingu se využívají zejména metody kvalitativního charakteru 

(SWOT analýza, PEST analýza, Brainstorming…). Ty bývají získávány  

na základě zkušeností, expertním odhadem nebo intuicí a bývají doplňovány kvantitativními 

metodami, jako je využití časových řad či kauzální metody. Metody se používají nejen  

pro určení situace skutečné, ale i pro odhad situace plánované. V praxi se tyto metody 

strategického controllingu kombinují tak, aby odpovídaly potřebám podniku. Kromě výše 

uvedených metod do strategického controllingu patří analýza silných a slabých stránek, analýza 

globálních a zájmových skupin, analýza potenciálu, analýza portfolia, strategická bilance aj. 

(Mikovcová, 2007, s. 31) 

 

2.1.1  Analýza portfolia 

Analýza portfolia patří mezi nástroje pro určování strategických oblastí. Podnik musí 

identifikovat oblasti podnikání, ve kterých působí. Musí vyhodnotit oblasti, ve kterých  

se očekává rozvoj podniku a ty, které naopak přispívají k jeho zaostávání. Základem  

pro analýzu portfolia je definovat tzv. strategické podnikatelské jednotky (strategic business 

unit, SBU) decentralizovaná střediska v podniku, založená na zisku, které je možno samostatně 

řídit a plánovat. Strategickou podnikatelskou jednotkou může být celý podnik, výrobková řada, 

ale i jeden výrobek. Firma pro strategické jednotky odhaduje jejich budoucí vývoj, na jehož 

základě určuje jejich cíle, strategie a zdroje. S každou podnikatelskou jednotkou podnik pracuje 

samostatně. Analýza portfolia umožňuje podniku určit vhodné podnikatelské jednotky 

k naplnění strategických cílů podniku. Mezi modely analýzy portfolia patří BCG matice, GE 

matice, matice životního cyklu aj. (Blažková, 2007, s. 141 - 143) 

 

2.1.2  Analýza odvětví 

Odvětví ovlivňuje strategický vývoj podniku. Nejčastěji se při analýze odvětví využívá 

Porterův model 5 sil, který je zobrazen na obrázku 8. Podle Portera nemají všechna odvětví 

stejný potenciál zisku. Strategie podniku by měla reagovat na jeho okolí. Struktura odvětví 

ovlivňuje pravidla hospodářské soutěže a strategii podniku. (Eschenbach, 2012, s. 166 - 169) 
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Obrázek 8: Porterův model 5 sil10 

 

2.1.3 SWOT analýza 

SWOT analýza zkoumá silné (Strengts), slabé (Weaknesses) stránky podniku, jeho 

přednosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Slouží k posouzení současného stavu podniku. 

Tato analýza je složena ze dvou analýz: analýzy silných a slabých stránek (SW) a analýzy 

příležitostí a hrozeb (OT). Analýza SW se zaměřuje na vnitřní prostředí firmy (cíle, procesy, 

zdroje, know-how, mezilidské vztahy aj.). Analýza OT se zabývá příležitostmi a hrozbami, 

které přicházejí z vnějšího prostředí firmy – z makroprostředí (faktory politicko-právní, 

ekonomické, sociální, technologické…) a z mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, 

konkurence…). (Jakubíková, 2013, s. 130) Silné stránky představují určité výhody, díky nimž 

podnik vyniká před konkurencí. Naopak slabé stránky jsou určité činnosti, na jejichž zlepšení 

by se měl podnik zaměřit. Příležitosti a hrozby, na rozdíl od silných a slabých stránek podniku, 

představují určité skutečnosti, které podnik není sám schopen ovlivnit, ale může  

na ně vhodně zareagovat (využít příležitost a odvrátit hrozbu). Tabulka 3 porovnává silné  

a slabé stránky s významnými příležitostmi a hrozbami a navrhuje přístupy k plánování 

strategie.  

 

 

                                                 

10 ESCHENBACH, R. a H.  SILLER. 2012. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. 

Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2012, xiv, 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0 
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Tabulka 3: SWOT analýza11 

  
   

Interní faktory 

   Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

Externí 

faktory 

Příležitosti 

(O) 

přístup OS přístup OW 

snaha využít příležitosti a silné stránky snaha o využití příležitostí z okolí 

snaha o vedoucí či útočnou pozici pomalé posilování pozic 

Hrozby 

(T) 

přístup TS přístup TW 

snaha využít pozice silného  uvažování o kompromisech 

postavení k blokování nebezpečí snaha o přežití, opuštění trhu 

 

2.2 Operativní controlling 

Operativní controlling doplňuje strategický controlling na nižších úrovních řízení.  

Je zaměřen na „krátkou budoucnost“ (do 1 roku). Operativní analýzy upozorní na odchýlení  

od plánu, a podnik tak může přijmout včas nápravné opatření. Provádějí ho zejména linioví 

vedoucí. Cílem operativního controllingu je dosažení zisku, případně kladného cash flow.  

Operativní controlling má za úkol podporovat operativní plány. Je zaměřen na podnik  

a jeho operativní činnosti (ne na jeho okolí). Rozlišuje mezi krátkodobým vývojem a trendem. 

(HorváthPartners, 2004, s. 189) 

Podle Eschenbacha (2009, s. 201) mezi cíle operativního řízení patří: 

 dosažení strategických cílů, 

 dosažení plánované rentability, produktivity a hospodárnosti, 

 zajištění likvidity k existenci podniku.  

Metody, které jsou aplikovány v operativním controllingu, jsou analýzy ABC, globální 

analýza nákladů, kalkulace ABC, analýza bodu zvratu aj.  

 

2.2.1  Analýza ABC 

Analýza ABC je vhodná pro stanovení priorit. Metoda umožňuje hospodárně řídit řadu 

položek. Je zobrazena na obrázku 9. Empiricky je dokázáno, že relativně malé množství celku 

                                                 

11 vlastní zpracování podle: MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 183 s. ISBN 978-80-7380-049-9. 
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může tvořit relativně velkou hodnotu. Pokud podnik řídí tato malá množství, dosahuje velkých 

efektů. Výrobky, dodavatelé, zákazníci, náklady jsou tříděny do tří tříd. Platí, že třída A 

představuje 5 % položek a přináší zhruba 75 % efektu, třída B (20 % položek) 20 % efektu, 

třída C (75 % položek) přináší 5 % efektu, graficky je analýza ABC znázorněna  

na následujícím obrázku. (Mikovcová, 2007, s. 63) Z toho plyne, že úkoly A musí být vyřízeny 

hned (nejvyšší ziskovost), úkoly B jsou termínovány a úkoly C mohou být delegovány.  

 

Obrázek 9: Analýza ABC12 

 

2.2.2 Target Costing 

Target Costing je systematický přístup, pomocí něhož náklady na výrobek musí být 

snižovány po celou dobu jeho životního cyklu. Target Costing můžeme zároveň označit jako 

nástroj strategického managementu. Výrobkové náklady jsou snižovány už ve fázi plánování a 

návrhu výrobku. Target Costing začíná identifikací zákazníkovy potřeby a stanovením 

přijatelné cílové prodejní ceny za výrobek. Plánovaná cena musí být atraktivní  

pro potenciálního zákazníka. Podnik si stanoví přijatelný zisk a dopočítá maximální výrobkové 

náklady, které nemůže překročit (prodejní cena a zisk jsou dány). Jediným způsobem, jak 

podnik může zvýšit zisk, je tedy snižování nákladů. Kalkulace Target Costing je rozdílná od 

tradiční kalkulace, ve které jsou náklady stanoveny na základě kalkulace v podniku bez důrazu 

na přání trhu. (Lal, 2009, s. 330) Rozdíl mezi přirážkovou kalkulací a kalkulací Target Costing 

je uveden v následující tabulce 4.  

                                                 

12 MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 183 s. 

ISBN 978-80-7380-049-9. 
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Tabulka 4: Schéma přirážkové kalkulace a kalkulace Target Costing13 

Přirážková kalkulace 

NÁKLADY + ZISK = CENA 

Kalkulace Target Costing 

CENA – ZISK = NÁKLADY 
 

2.2.3  Kalkulace ABC 

Kalkulace nákladů podle aktivit (Activity Based Costing) se snaží o odhalení skutečné 

příčiny vzniku nákladů. Kalkulace slouží nejenom k výpočtu nákladů na určitý nákladový 

objekt, ale je i nástrojem nákladového řízení, které využívá k snižování nákladů a jejich 

optimalizaci. Kalkulace ABC poskytuje informace o nákladech, které slouží k nákladové 

kalkulaci, ale i k řízení činností prováděných v podniku a restrukturalizaci podnikových 

procesů.  Tento manažerský nástroj, označovaný jako Activity Based Management (ABM), tedy 

využívá informací získaných ABC pro dosažení cílů organizace. (Popesko, 2009, s. 101) 

Kalkulace ABC na rozdíl od tradičních metod kalkulací nevyužívá alokaci nákladů  

na kalkulační jednotku. Důvody vedoucí ke vzniku kalkulace ABC byly změny 

podnikatelského prostředí (diverzifikace výrobkových portfolií, diferenciace služeb, krátké 

životní cykly výrobků…). Tradiční kalkulace přestaly poskytovat relevantní informace  

pro řízení. (Mikovcová, 2007, s. 93) 

Podstatou kalkulace ABC je alokace režijních nákladů jednotlivým aktivitám, jejichž 

prostřednictvím jsou přiřazeny k jednotlivým nákladovým objektům. Existující vztahy mezi 

aktivitami a činnostmi, které jsou v podniku prováděny, bývá často obtížné popsat.  

V jednoduchém ABC systému každý spotřebovaný zdroj byl přiřazen jednomu objektu skrze 

jedinou aktivitu. V praxi dochází k tomu, že mezi aktivitami existují vazby, které si vzájemně 

spotřebovávají výstupy, takový systém je označen jako rozšířený ABC systém. (Popesko, 2009, 

s. 102 - 103) Postup se skládá ze tří kroků: 

1. nepřímý náklad je přiřazen k jednotlivým definovaným aktivitám, přiřazení se provádí na 

základě vztahové veličiny nákladů (která vymezuje přepočet nákladů z účetní evidence 

na jednotlivé definované aktivity),  

2. zjistí se celkové náklady na jednotlivé skupiny, vymezí se vztahová veličina aktivity 

(nákladový nositel), zjistí se náklady na jednotku, 

                                                 
13 vlastní vypracování 
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3. určí se náklady na předmět alokace (nákladový objekt) na základě nákladů na jednotku 

aktivity těchto jednotek. (Popesko, 2009, s. 103) 

Obrázek 10 popisuje tok plánování a tok nákladů od zdrojů k zákazníkům v kalkulaci ABC. 

 

Obrázek 10: Kalkulace ABC14 

 

Aktivitou označujeme časově a věcně související činnosti, aby mohl vzniknout nákladový 

objekt. Proces je logicky na sebe navazujícím sledem aktivit. Zdroje jsou vstupem do metody 

ABC, nákladové objekty jsou výstupem modelu ABC, může jím být výrobek, zákazník, 

dodavatel, služba aj. Předpokladem pro aplikaci metody ABC je analýza oblastí nepřímých (ne 

přímých) výrobního procesu. Mělo by být vytvořeno okolo deseti hlavních procesů,  

u kterých by bylo analyzováno, zda byly vyvolány náklady existencí produktu, či nikoli. 

Zachycení nákladů podle vzniku příčin, zlepšení přesnosti kalkulací a zavedení odpovědnosti a 

zlepšení motivace ve střediscích patří mezi výhody metody ABC. (Mikovcová, 2007, s. 94) 

Podle Mikovcové (2007, s.  97) model ABC má následující kroky: 

 identifikace aktivit a procesů,  

 identifikace zdrojů aktivit,  

 definování nákladových objektů, 

 ocenění nákladových objektů.  

 

2.3 Plánování 

„Plánování je proces rozhodování o budoucím úspěchu nějaké akce, který zajišťuje, aby 

byly k dispozici potřebné zdroje k uskutečnění této akce a aby práce potřebná k dosažení 

                                                 
14 MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 183 s. ISBN 

978-80-7380-049-9. 
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stanoveného konečného výsledku byla náležitě rozvržena a byly v ní stanoveny priority.“ 

(Amstrong, 2005, s. 50) Výsledkem plánování je plán.  

Podnik má na základě své strategie stanoveny cíle (dosažení zisk, vývoj výrobku…). Cíle 

podniku jsou rozpracovány do plánů podniku (plán výroby, plán investiční, finanční…), které 

jsou dále specifikovány do rozpočtů.  

Plánování podniku probíhá na dvou úrovních, jak je znázorněno na obrázku 11. Strategické 

plánování se skládá zejména z plánování strategie na úrovni celopodnikové. Strategické plány 

jsou rozpracovány do plánů operativních. Operativní plánování zahrnuje krátkodobé plány a 

rozpočet. 

 

Obrázek 11: Strategické a operativní plánování15 

 

Plánování je tedy aktivita, která zahrnuje stanovení cílů (záměrů), specifikaci, jak mají být 

cíle dosaženy, realizaci plánu a hodnocení výsledků. Aby podnik mohl splnit stanovené cíle, 

musí alokovat zdroje a specifikovat, co mají jednotliví zaměstnanci pro dosažení cíle udělat. 

Správné plánování přináší následující benefity: 

 objasňuje směr působení podniku,  

 motivuje lidi, 

 pomáhá zdroje alokovat a 

                                                 

15 ESCHENBACH, R. 2000. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI publishing, s. r. o., 2000, 816 s. ISBN 80-859-

6386-8. 
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 poskytuje podklady k měření vývoje. (Boddy, 2008, s. 18) 

 

2.3.1 Složky plánování 

Každý plán obsahuje 4 složky: 

 cíl – čeho se má dosáhnout, 

 program činnosti – specifikace kroků k dosažení cíle, 

 potřebné zdroje – finanční, lidské, vybavení, časové, 

 dopad – dopad na splnění plánu v organizaci. (Amstrong, 2008, s. 50) 

 

2.3.2  Členění plánů 

Z časového hlediska můžeme plány členit na krátkodobé (plány na jeden rok nebo  

na období kratší), střednědobé (od jednoho do pěti let) a dlouhodobé (nad pět let). 

Z hlediska úrovně řízení rozlišujeme plány operativní, taktické a strategické. 

Podle předmětu můžeme rozdělit plánování na: 

 plánování výstavby podniku - je předurčeno strategickým plánováním, 

 programové plánování – fixuje výrobní program a množství pro určité období, 

určeno strategickým plánováním, konkrétní položky určeny operativním 

plánováním, 

 plánování podnikových procesů – zaměřuje se na sladění a využití výrobních 

procesů. (Mikovcová, 2007, s. 110) 

Z hlediska struktury můžeme plánování rozdělit na plánování výroby, marketingu, nákupu, 

obnovy a údržby, finanční plánování, personální aj. Mezi metody užívané při plánování patří 

např. Delfská metoda, Brainstorming, Strategické hry, Brainwrighting, Technika scénáře. 

 

2.3.3  Rozpočtování 

Rozpočtem rozumíme určitou formu plánu za určité období s hodnotově vyjádřenými cíli. 

Pomocí rozpočtu zjišťujeme náklady a výnosy podniku nebo podnikových útvarů na jejich 

plánovanou činnost. Základní částí rozpočtu jsou náklady a výnosy. Funkcí rozpočtu je: 

 ukládat úkoly v nákladech vnitropodnikovým útvarům, 

 kontrolovat hospodárnost vnitropodnikových útvarů a spojovat výsledky kontroly 

s hmotnou zainteresovaností pracovníků, 
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 poskytovat podklady pro stanovení sazeb v předběžných kalkulacích nákladů. 

(Synek, 2000, s. 119) 

Rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací popisuje obrázek 12. 

 

 

Obrázek 12: Rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací16 

 

Celkový proces sestavení, schválení, kontroly a analýzy odchylek se označuje jako 

rozpočtování. Rozpočtování je subsystémem plánování a kontroly. (Horváth Partners, 2004, 

s. 145) 

Rozpočty podle období, na které jsou sestaveny, dělíme na dlouhodobé, roční  

a krátkodokobé. Podle stupně řízení, ze který se sestavují, se rozlišují rozpočty základní (za 

jednotlivá střediska nebo výkony) a souhrnné (za vyšší stupně řízení). Podle počtu variant plánu 

se rozlišují rozpočty pevné a variantní (pohyblivé, pružné – pro více variant plánu výkonů bebo 

využití kapapacity). (Synek, 2000, s. 120) 

Podle Fibírové jsou  sestavením rozpočtu pověřeni pracovníci útvaru controllingu, kteří 

pomáhají řídícím pracovníkům středisek s přípravou jejich rozpočtů. Na vrcholovém řízení 

podniku je vytvořen tým řídících pracovníků, kteří zastupují hlavní oblasti činnosti podniku 

(finance, marketing, výroba, logistika, zásobování aj.). Hlavním úkolem takto sestaveného 

týmu je narhnout rozpočty tak, aby byly reálné a koordinované. Tým pověří konkrétního 

pracovníka (vedoucího controllingového oddělení), aby koordinoval sestavení jednotlivých 

rozpočtů středisek v návaznosti na podnikový rozpočet. Pracovníci controllingu spolupracují 

na sestavení rozpočtu jednotlivých středisek s řídícími pracovníky středisek. Jsou zodpovědni 

za připravení rozpočtu ve stanoveném čase, za obsahovou strukturu rozpočtu, poskytují 

poradenství a administrativní služby. (Fibírová, 2011, s. 277) 

                                                 

16 SYNEK, M. 1996. Manažerská ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 455 s. ISBN 80-716-9211-5. 
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Celkový roční rozpočet získáme sečtením všech dílčích rozpočtů (rozpočet prodeje, zásob, 

výroby a vyloučeníma aj.). Skládá se ze tří částí: rozpočtového výkazu zisku a ztrát, rozpočtové 

rozvahy a rozpočtového cash-flow. Získáme tak přehled o plánovanémm hospodářském 

výsledku a dalších veličinách. (Lazar, 2012, s. 84) 

Plán nákladů  bývá ve většině podniků součástí finančního plánu (rozpočtu), který dále 

obsahuje plán výnosů, rozdělení zisku aj. Plán nákladů vytváří tlak na snižování nákladů  

ve všech oblastech podnikové činnosti. Náklady můžeme plánovat pomocí globálních nebo 

podrobných metod. Globální metody vycházejí ze vztahů v ekonomice podniku, podrobné 

metody vycházejí z detailních plánovacích podkladů (např. rozpočty nebo kalkulace). 

Plánování nákladů se skládá ze dvou fází. Při plánování jednicových nákladů se výchází  

z objemu výkonů, norem spotřeby výrobních činitelů a jejich cen a tarifů. Plánování režijních 

nákladů bývá obtížnější a méně přesné. Většinou se užívají technicky zdůvodněné normy nebo 

ukazatele spotřeby. V některých případech lze použít globální způsob výpočtu, vycházející ze 

zkušeností z minulých let – nákladové funkce stanovené regresní a korelační analýzou. Další 

možnost je použití variátorů, což jsou čísla udávající o kolik procent se zvýší náklady, zvýší-li 

se výkon o jedno procento. (Synek, 2000, s. 92-93) 

 

2.4 Nákladový controlling 

„Základním úkolem nákladového controllingu je vytvořit systém plánování nákladů  

a vnitropodnikových výnosů se záměrem splnění definovaných cílů v budoucnosti.“ (Kutáč, 

2012, s. 27) Nákladový controlling by měl na odchylky skutečnosti od plánu včas upozornit  

a umožnit přijetí nápravných opatření k eliminaci důsledků.  

Náplní nákladového controllingu je: 

 sestavení rozpočtu nákladů a výnosů a jeho vyhodnocování, 

 výpočet plánovaných, výsledných a cenových kalkulací a 

 reporting. (Kutáč, 2012, s. 27) 

 

2.4.1  Členění nákladů 

Náklad definujeme jako v penězích vyjádřenou spotřebu výrobních činitelů. (Synek, 2000, 

s. 642). Rozdíl mezi výnosy a náklady podniku tvoří zisk. Náklady můžeme rozlišovat podle 

řady hledisek.  
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2.4.1.1 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů je jejich soustředění do stejnorodých skupin spojených s činností 

jednotlivých výrobních faktorů. Rozlišujeme nákladové druhy: spotřebu surovin a materiálu, 

paliv a energie, odpisy, mzdové a osobní náklady, finanční náklady a náklady na externí služby. 

(Synek, 2000, s. 74) Podrobnější druhové členění je použito v účetní osnově (účtová třída 5) 

nebo výkazu zisku a ztráty. 

Náklady, které vznikají spotřebou ekonomických zdrojů z vnějšího okolí, označujeme jako 

náklady externí (prvotní, jednoduché). Naopak náklady, které jsou vytvořeny uvnitř podniku, 

jsou náklady interní (druhotné). (Král, 2010, s. 75) 

 

2.4.1.2 Účelové členění nákladů 

Náklady třídíme podle místa a vzniku odpovědnosti (podle místa vnitropodnikových 

útvarů). Z tohoto členění tedy vyplývá, kde náklady vznikly a kdo je za ně zodpovědný.  

Ve výrobě se náklady člení na technologické nálady a náklady na obsluhu a řízení. 

Technologické náklady související přímo s určitým výkonem se nazývají jednicové, ostatní 

technologické náklady a náklady na obsluhu a řízení se nazývají náklady režijní. Řízení  

a kontrola režijních nákladů bývá obtížnější a méně přesná než jednicových nákladů. (Synek, 

2000, s. 75) 

Členění podle výkonů (kalkulační členění) odpovídá na otázku, na co byly náklady 

vynaloženy (na jaké výrobky a služby). Toto členění umožňuje zjistit, jak se jednotlivé výrobky 

a služby podílejí na tvorbě zisku podniku, a je tedy podkladem pro další manažerská 

rozhodování. Náklady, které přesně přiřazujeme na kalkulační jednici, označujeme jako 

náklady přímé. Naopak náklady nepřímé souvisí s více druhy výkonů a zajišťují chod podniku 

jako celku. (Synek, 2000, s. 75) 

2.4.1.3 Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování 

Toto členění poskytuje podklady managementu pro zhodnocení budoucích variant 

podnikání. Variabilní náklady jsou ty, které se při změně objemu výkonů mění. Variabilní 

náklady se změnou výkonu mohou růst nadproporcionálně, podproporcionálně nebo 

proporcionálně. Opakem variabilních nákladů jsou náklady fixní, které se změnou objemu 

výkonu buď nemění, nebo mění skokem (při rozšíření výrobních kapacit). Smíšené náklady 

v sobě obsahují náklady fixní i variabilní. Budoucí odhadované náklady můžeme rozlišit  

na relevantní a irelevantní. Relevantní náklady jsou ty, jejichž výše závisí na přijetí či nepřijetí 
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manažerského rozhodnutí. Irelevantní náklady zůstanou nezměněny bez ohledu  

na rozhodnutí. Rozdílové náklady jsou formou relevantních, které představují rozdíl mezi 

náklady před a po přijetí rozhodnutí. Oportunitními náklady rozumíme náklady obětované 

příležitosti, a představují hodnotu ušlého příjmu alternativy, která nebyla realizována. 

(Popesko, 2009, s. 39 - 42) 

 

2.4.2  Kalkulace 

Kalkulaci označujeme jako přiřazení nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové 

veličiny na naturálně vyjádřenou jednotku výkonu (výrobek, práci, činnost, operaci). (Král, 

2010, s. 124) 

Abychom mohli náklady řídit, je nutné je sledovat z hlediska věcného – podle výkonů 

(výrobků a služeb). To je úkolem kalkulace nákladů. Kalkulační jednice je přesně vymezený 

výkon (výrobek, práce, služba), vymezený měřící jednotkou (kusy, kilogramy, hodiny aj).  

Výkony mohou být odbytové (prodávané mimo podnik) nebo vnitropodnikové (předávané 

uvnitř podniku). (Synek, 2000, s. 94) 

Podle Fibírové (2001, s. 209) je kalkulace využívána: 

 při rozhodování o změnách v objemu a struktuře sortimentu výrobků a služeb, 

 při propočtech plné nákladové náročnosti jednotlivých výkonů,  

 při stanovení hranice ceny,  

 při stanovení ocenění vnitropodnikových výkonů,  

 při oceňování vnitropodnikových výkonů vytvořených vlastní činnosti  

ve finančním účetnictví, 

 při jednání se zákazníkem, aj. 

 

Všeobecný kalkulační vzorec 

Složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách. Všeobecný kalkulační vzorec 

obsahuje doporučené kalkulační položky.  

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady       

4. Výrobní (provozní režie)    

Vlastní náklady výroby (položky 1 až 4) 

5. Správní režie      
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Vlastní náklady výkonu (položky 1 až 5) 

6. Odbytové náklady     

Úplné vlastní náklady výkonu (položky 1 až 6) 

7. Zisk (ztráta)       

Prodejní cena   (Synek, 2000, s. 94) 

 

Uvedený vzorec je cenovou kalkulací. Nákladová cena vzniká na principu: náklady + zisk 

= cena. Tato cena se používá, pokud cena výkonu není určena trhem. Zisk je stanoven tak, aby 

byla zajištěna požadovaná výnosnost kapitálu. Naopak kalkulace nákladů je interní informací, 

není přístupná veřejnosti a slouží jako nástroj vnitropodnikového řízení. Tato kalkulace je 

statická, proto pro manažerské rozhodování se používají další kalkulace – dynamická kalkulace, 

retrográdní kalkulační vzorec, kalkulace vzorce oddělující fixní  

a variabilní náklady aj. (Synek, 2000, s. 95) 

Rozlišení kalkulací z hlediska časového popisuje obrázek 13. Předběžné kalkulace  

se sestavují před zahájením tvorby výkonu, k určení předpokládané výše jeho nákladů. 

Výsledné kalkulace zjišťují skutečné náklady výkonů a využívají se ke kontrole. (Fibírová, 

2001, s. 246) 

 

Obrázek 13: Kalkulace nákladů17 

 

Z hlediska rozsahu nákladů zahrnutých do kalkulace rozlišujeme kalkulace úplných nákladů 

- obsahují veškeré náklady spojené s výkonem (přímé i nepřímé, fixní i variabilní), které jsou 

rozpočítávány na kalkulační jednici, a kalkulace neúplných nákladů - na kalkulační jednici se 

určují buď variabilní náklady (ne fixní), nebo přímé (ne nepřímé). (Kožená, 2012, s. 24) 

                                                 

17 FIBÍROVÁ, J., L. ŠOLJAKOVÁ a J. WAGNER. 2011. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. Vyd. 1. 

Praha: WoltersKluwer Česká republika, 391 s. ISBN 978-80-7357-712-4. 
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Metodou kalkulace se označuje způsob stanovení předpokládané výše, resp. následného 

zjištění skutečné výše hodnotové veličiny na konkrétní výkon. Je závislá: 

 na vymezení předmětu kalkulace, 

 na způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace, 

 na struktuře nákladů. (Král, 2010, s. 124) 

Přímé náklady je možné na kalkulační jednici přiřadit přímo – celkové přímé náklady 

vydělíme celkovým množstvím výkonů. Pro přiřazení nepřímých nákladů je možné použít 

několik metod kalkulace: kalkulace dělením (prostá nebo s poměrovými čísly) a kalkulace 

přirážková (sumační nebo diferencovaná). (Fibírová, 2001, s. 224) 

 

2.4.2.1 Kalkulace nákladů v dopravě 

Kalkulační jednicí nákladů v dopravě může být ujetý km, ložený km, čistý tunový km, 

přepravená tuna aj. Dopravní náklady se rozlišují na náklady závislé na ujetých kilometrech, na 

hodinách provozu a na náklady nezávislé. (Eisler, 2011, s. 225) Tabulka 5 popisuje kalkulaci 

nákladů v dopravě. 

 

Tabulka 5: Kalkulační vzorec v silniční automobilové dopravě18 

Položka kalkulačního vzorce Náklady závislé na Náklady nezávislé 

ujetých km hodinách provozu 

1. Spotřeba PH a mazadel *   

2. Pryžové obruče *   

3. Mýtné *   

4. Mzdy  *  

5. Odpisy dopravních prostředků   * 

6. Oprava a údržba *   

7.1 Pojištění sociální a zdravotní   *  

7.2 Cestovné  *  

7.3 Silniční daň   * 

7.4 Jiné přímé náklady   * 

8. Provozní režie   * 

9. Správní režie   * 

                                                 

18EISLER, J., J. KUNST a F. ORAVA. 2011. Ekonomika dopravního systému. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 284 

s. ISBN 978-80-245-1759-9. 
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Můžeme označit:  

 N celkové náklady 

 n1 (propočtené) náklady závislé na ujetých km v Kč 

 n2 (propočtené) náklady závislé na hodinách provozu vozidla v Kč 

 n3 náklady nezávislé v Kč 

 x1 ujeté km celkem 

 x2 hodiny provozu vozidla 

 

Celková náklady za určité období (např. za směnu, za trasu) budou: 

 N = n3 + n1 . x1 + n2 . x2      (1) 

2.4.2.2 Ukazatele přepravních výkonů 

K analýze výsledků i k plánování budoucích výkonů na přepravu je nutná evidence 

ukazatelů přepravních výkonů podle druhů vozidel, podle zákazníků nebo podle jiných 

hledisek. 

Dynamický součinitel jízdního výkonu se značí γd: 

𝛾𝑑 =  
𝑃𝑠𝑘

𝑃𝑚𝑎𝑥
      (2) 

kde:  γd dynamický součinitel využití užitečné hmotnosti (t) 

  Psk skutečný rozsah přepravních výkonů (tkm) 

  Pmax maximální rozsah přepravních výkonů (tkm). 

Součinitel využití jízd vyjadřuje stupeň využití jízd a značí se kj: 

𝑘𝑗 =  
𝐿𝑙𝑜ž

𝐿
      (3) 

kde:  kj součinitel využití jízd 

  𝐿𝑙𝑜ž ujeté km celkem 

  L ujeté km s nákladem. 

Průměrné ložení je poměr přepravního výkonu k celkovému jízdnímu výkonu, značí  

se kpl: 

𝑘𝑝𝑙 =  
𝑡𝑘𝑚

𝑢𝑗𝑘𝑚
     (4) 

kde:  kpl průměrné ložení 

  tkm přepravní výkon 

  ujkm ujeté km.  

Doba jízdy v době jednoho obratu vozidla se značí tj: 
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𝑡𝑗 =  
𝑢𝑗𝑘𝑚

𝑘𝑗 .𝑣𝑡
    (5) 

kde: vt technická rychlost v km/hod 

Jako další ukazatele můžeme uvést: koeficient využití času, denní doba provozu vozidla 

v hodinách, užitečná hmotnost vozidla v tunách, průměrná přepravní vzdálenost v km, doba 

náklady a vykládky 1 tuny zboží v hodinách. (Eisler, 2011, s. 172 – 176) 

 

2.5 Kontrola 

Kontrola navazuje na fázi plánování a realizaci. Jejím smyslem je identifikovat odchylky, 

analyzovat je a přijmout nápravná opatření. 

Kontrolu můžeme označit jako pravidelnou zkoušku stupně dosažení cíle. Kontrola je 

doplňkem plánování a zároveň plánování je doplňkem kontroly. Tedy kontrola a plánování jsou 

na sobě závislé a jeden bez druhého nemá smysl. (Eschenbach, 2012, s. 13) 

Pro potřeby kontroly se využívají plánované i skutečné položky. Pro analýzu odchylek 

nákladů a výnosů je třeba pracovat s položkami plánovanými, přepočtenými (plánované 

přizpůsobené konkrétní situaci) a skutečnými. Typy kontrol mohou být: 

 porovnání skutečnost – skutečnosti: kontrola ex post, vyhodnocuje se vývoj v čase 

(trendová analýza) nebo stav podniku se s jinými podniky v oboru (benchmarking), 

 porovnání skutečnost – plán: kontrola ke zjištění zpětné vazby, 

 porovnání plán – očekávání: kontrola ex ante, zjišťuje se dopředná vazba. 

(Mikovcová, 2007, s. 138) 

Kontrola je proces skládající se ze šesti stupňů:  

1. určení podmínek pro stanovení skutečné hodnoty a množství, 

2. porovnání cílových a skutečných množství a hodnot, 

3. analýza odchylek podle jejich příčin, 

4. diskuze odchylek s odpovědnými pracovníky, 

5. vytvoření souboru opatření, 

6. propočet očekávaného cíle. (Eschenbach, 2012, s. 13) 

Kontrola musí plnit následující tři funkce: 

 funkce sledování: kontrola poskytuje informace o sledovaných veličinách, 

 funkce posuzovací: kontrola umožňuje porovnat skutečný stav se stavem žádoucím, 

 funkce preventivní: pouhá existence kontroly podporuje výkon. (Eschenbach, 2004, 

s. 534) 
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2.5.1  Analýza odchylek 

Pojmem standard označujeme předem stanovenou výši nákladů, ceny, zisku nebo naturálně 

vyjádřeného zdroje na jednotku výkonu. Standard je tedy základem pro vyhodnocení 

skutečných výsledků. Rozdíl mezi skutečnou výší určité veličiny a její výší podle standardu 

představuje odchylka. Odchylky mohou být kladné (pozitivní - nižší skutečné náklady, vyšší 

skutečné výnosy) nebo záporné (negativní – vyšší skutečné náklady, nižší skutečné výnosy). 

Odchylky je možné zjišťovat průběžně nebo následně. (Fibírová, 2011, s. 178, 181) 

Odchylky lze kvantifikovat a analyzovat podle příčiny a odpovědnosti. Základními typy 

odchylek jsou: 

 kvalitativní odchylky – souvisí s oceněním hodnotové veličiny (rozdíl mezi 

skutečnou a rozpočtovou úrovní ceny, nákladu, mzdy…), 

 kvantitativní odchylky – souvisí s věcnou podstatnou hodnocené veličiny (rozdíl 

mezi skutečnou a rozpočtovanou úrovní naturální spotřeby, prodaných výkonů…),  

 sortimentní odchylky – rozdíl mezi plánovaným a skutečným sortimentním 

složením nakupovaných a prodávaných výkonů, 

 odchylky z výtěžnosti a úspornosti vynakládaných ekonomických zdrojů. (Král, 

2010, s. 312) 

Odchylky můžeme hodnotit v absolutních jednotkách (množstevní, objemové, peněžní 

jednotky) nebo v jednotkách relativních (v procentech, v částech celku). Výpočet odchylek je 

uveden v tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Výpočet skutečné a relativní odchylky19 

absolutní odchylka = skutečná hodnota – hodnota plánovaná 

relativní odchylka = 
skutečná hodnota−plánovaá hodnota

plánovaná hodnota
 

 

Analýza odchylek, která porovnává plán – skutečnost, může být provedena ke vztahu 

vzhledem k nositelům nákladů nebo vzhledem k období. Odchylky mohou mít řadu příčin 

(subjektivních i objektivně způsobených), jako jsou: chybné plánování, špatná organizace, 

                                                 

19vlastní zpracování podle: MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 183 s. ISBN 978-80-7380-049-9. 
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nepředvídatelné externí vlivy, zvýšení cen surovin, změna spotřeby, chyby v analýze trhu aj.  

(Mikovcová, 2007, s. 142, 151) Příklad rozkladu odchylek je uveden na obrázku 14. 

 

Obrázek 14: Roklad celkové odchylky na odchylky dílčí20 

 

Třídění odchylek a jejich výpočet znázorňuje tabulka 7. 

 

Tabulka 7: Druhy odchylek a jejich výpočet21 

Odchylka výnosů: závisí na změně množstevní relace různých výrobků (výrobkových 

skupin) s různým příspěvkem na úhradu nebo na změně poměrů různých skupin zákazníků 

s různými cenami 

Výpočet odchylky odbytu: plánované množství x plánovaná cena 

- skutečné množství x plánovaná cena 

= odbytová odchylka v plánovaných cenách 

Výpočet odchylky výrobkového mixu: 

skutečné množství plánovaného sortimentu x plánovaná cena 

- skutečné množství realizovaného sortimentu x plánovaná cena 

= odchylka výrobkového mixu 

                                                 
20 ESCHENBACH, R. 2000. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI publishing, s. r. o., 816 s. ISBN 80-859-6386-8. 

21 vlastní zpracování podle: ESCHENBACH, R. 2000. Controlling. 1. vyd. Praha: ASPI publishing, s. r. o., 816 s. 

ISBN 80-859-6386-8. 
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Odchylka nákladů: dělí se na odchylky cen, odchylky vytížení a odchylky spotřeby 

Cenové odchylky: týká se fixních nákladů (cena energie) variabilních (ceny materiálu) 

skutečné množství x plánovaná cena 

- skutečné množství x plánovaná cena          

= cenová odchylka 

Odchylky kapacitní: ukazují stupeň nevyužitých fixních nákladů 

přepočtené plánované cílové náklady (reálné plánované náklady při skutečném 

vytížení) 

- zúčtované náklady (ideální plánované náklady při skutečném vytížení) 

= kapacitní odchylka 

Odchylky spotřeby: ukazují rozdíly nákladů, vyplývající  z větší nebo menší spotřeby 

výrobních faktorů, dělí se dále na odchylky hospodárnosti a intenzity 

plánované množství x plánovaná cena 

- skutečné množství x plánovaná cena 

= odchylka spotřeby 

Odchylka hospodárnosti:         skutečné množství x plánovaná cena 

- přepočtené plánované (cílové) náklady          

= odchylka hospodárnosti 

Odchylka intenzity:                  plánované náklady při celkovém využití kapacity 

- plánované náklady při výkonovém využití kapacity          

= odchylka intenzity 

 

2.5.2 Analýza strategické mezery 

Strategické cíle se zpravidla v průběhu času přizpůsobují měnícímu se vnějšímu a vnitřnímu 

prostředí a tomu, jak jsou stávající cíle realizovány. Podnik vlivem minulých rozhodnutí přijal 

určitou strategii, aby dosáhl požadovaných cílů. V každý časový okamžik je tak možné 

hodnotit, zda zvolená strategie vede k dosažení cílů. V okamžiku, kdy stávající strategie vede 

k horším výsledkům, než jsou ty, které si podnik vytyčil, vzniká, jak je možné vidět z obrázku 

15, strategická mezera. V tomto okamžiku by měl podnik přijmout novou strategii. 
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Obrázek 15: Analýza strategické mezery22 

 

Rozhodnutí o strategických změnách by měla být uskutečněna, jestliže jsou splněny 

následující podmínky: 

 strategická mezera musí být významná, 

 strategická mezera se musí vztahovat k významnému cíli podniku, 

 uvažované zmenšení strategické mezery musí být reálné (Keřkovský, Drdla, 2003, 

s. 12). 

 

2.6 Reporting 

„Reporting představuje komplexní systém vnitropodnikových výkazů a zpráv, které 

syntetizují informace pro řízení podniku jako celku i jeho základních organizačních jednotek.“ 

Jeho důležitou součástí jsou kritéria řízení výkonnosti (klíčové ukazatele výkonnosti, key 

performance indicators – KPI), která se používají pro hodnocení skutečného vývoje vzhledem 

k jeho stanoveným cílům. Klíčové ukazatele mohou být hodnotové (finanční), naturální, příp. 

jejich kombinace. Týmy pracovníků mají předem stanovené období, během kterého by mělo 

být hodnocených výsledků dosaženo. Pro samostatné části podniku se nejčastěji užívají 

syntetické ukazatele, jako je rentabilita kapitálu, rentabilita výnosů aj. Pro vnitropodniková 

střediska, jsou využívány analytické ukazatele. (Šoljaková, 2010, s. 10) 

Příjemcem reportingu je nejčastěji manažer. Informace z reportingu mohou být zaměřeny 

na oblast operativního i strategického řízení. Výkazy by měly zřetelně informovat o tom, zda 

jsou podnikové cíle v jednotlivých oblastech plněny, v jakém rozsahu jsou plněny a zda  

je třeba někde provést nápravná opatření.  

                                                 
22KEŘKOVSKÝ, M. a M. DRDLA. 2003. Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-717-9730-8. 
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Reporting je podstatnou součástí controllingu. Jeho cílem je poskytnout odpovědným 

pracovníkům potřebné informace. Aby bylo dosaženo vysoké vypovídající schopnosti reportu, 

je nutné předem určit potřebné údaje, metodiku zpracování, výstupy z hlediska dat a finální 

výstupy jako doporučení. Základní podklady pro tvorbu reportů poskytuje účetnictví, které by 

mělo být rozšířeno o externí informace – informace týkající se podnikového prostředí. Správně 

zvolená metodika je předpokladem dalšího použití reportingu pro kvalitní rozhodování. 

Výstupem reportingu by mělo být omezené množství dat, které by měla vést k přijetí opatření 

a dalšímu rozhodovacímu procesu. (Mikovcová, 2007, s. 156 - 157) Časové schéma 

vypracování reportu je možné zobrazit graficky. 

 

 

 
 

Obrázek 16: Časové schéma tvorby reportu23 

 

Sestavení reportingu by mělo být v činnosti odborného oddělení. Controllingové oddělení 

má odpovědnost za uspořádání a koordinaci reportingu. Controller má za úkol zajistit 

dostupnost správných informací, ve správném objemu, na správném místě a ve správné formě. 

(Horváth Partners, 2004, s. 229 - 230) 

Protože podnikové informace musí být sumarizovány pro řízení a zároveň představují 

obrovské množství informací, vzniká MIS pyramida. Grafické vyjádření MIS pyramidy je 

znázorněno na obrázku 17. Základnu tvoří systémy technické evidence dat, které získávají 

informace pro všechny rozhodovací úrovně podniku. Další úroveň představují administrativní 

a dispoziční systémy. Administrativní systémy uchovávají provozní informace (o strojích, 

dodavatelích, výrobcích…). Dispoziční systémy podporují stanovení výše objednávky, 

velikosti dodávky aj. Spojením těchto systémů do hodnotového řetězce vznikají zaúčtovací 

systémy. Prostřednictvím sumarizace a selekce informací z předchozích systémů vznikají 

manažerské informační systémy (MIS). (Eschenbach, 2012, s. 272) 

                                                 

23
MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling v praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 183 s. 

ISBN 978-80-7380-049-9. 
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Obrázek 17: MIS pyramida24 

 

Reporting můžeme členit na externí a interní. Externí reporting představuje poskytování 

informací ve formě zpráv a výkazů (tzv. reportů) jiným nadřízeným orgánům (vztah mateřské 

a dceřiné firmy). Interní reporting je zaměřen na vnitřní uživatele ve firmě (majitel, 

management aj.). (Žůrková, 2007, s. 127) 

                                                 

24 ESCHENBACH, R. a H. SILLER. 2012. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. 

Praha: WoltersKluwer Česká republika, xiv, 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0 

 


