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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na využití nákladového controllingu pro řízení vybraného 

podniku. Teoretická část se podrobně zabývá controllingem, jeho postupy a nástroji. Následuje 

detailní analýza vybraného podniku, která obsahuje analýzu odchylek, výpočet krycího 

příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku a v neposlední řadě analýzu okolí, odvětví 

a potenciálů. Závěrem jsou uvedeny návrhy na zlepšení, které vychází z analytické části. 
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Controlling, náklady, plánování, rozpočetnictví, kalkulace, krycí příspěvek na úhradu fixních 

nákladů a tvorbu zisku, analýza odchylek. 

 

 

 

Abstract 

This thesis is focused on application of Cost controlling as a form of company management. 

The theoretical part deals with controlling and his procedures and methods. Than is performed 

detailed analysis of selected company which inlcudes analysis of deviations, calculation of 

cover contribution of fixed costs and profit and analysis of surroundings, industry and 

potentials. The conclusion includes suggestions for improvments.  
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ÚVOD 
Controlling je v České republice relativně novým oborem, který se u nás začal vyvíjet zejména 

po roce 1990, kdy se náš trh otvíral globálnímu prostředí. Od tohoto období však nabyl své 

podstaty a využití ve většině společností. Důvodem takto rychlého rozvoje je zesilující 

konkurence, neustálý vývoj nových technologií a automatizace výroby, která vytváří tlak na 

vysokou efektivitu výroby, produktivitu práce a optimalizaci nákladů, a to za účelem dosáhnout 

maximálního zisku a upevnění pozice podniku na daném trhu. Aby se tento cíl naplnil, je nutné 

znát nejen podrobně své interní procesy ve výrobní a finanční oblasti, ale také i vnější okolí. 

Společnosti pomocí controllingu propojují uvedené sekce, a to tím, že získává a analyzuje 

informace z výroby, které jsou následně použity pro řízení, rozhodování a plánování. 

Diplomová práce se tedy zabývá nákladovým controllingem jako nástrojem pro řízení 

podniku. Teze je rozdělena na tři části. První část se zabývá teoretickými východisky práce, 

kde je vymezen pojem controlling, jeho podstata, funkce a cíl.  Důležitou částí je pak zařazení 

controllingu do organizační struktury podniku a popis jednotlivých postupů, které využívá. Pro 

správné a efektivní řízení nákladů je nedílnou součástí jejich vymezení a klasifikace. V rámci 

controllingu existuje celá řada metod a nástrojů, které napomáhají k naplnění jeho cílů. 

Nicméně pro nákladový controlling jsou nejdůležitějšími nástroji zejména analýza odchylek, 

pomocí které je sledována a porovnávána skutečnost s plánem, a krycí příspěvek na úhradu 

fixních nákladů a tvorbu zisku, jenž hodnotí přínosnost daného produktu. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na analýzu společnosti ABC, a.s., ve které  

je zkoumán jak historický vývoj, tak především její aktuální situace, a v neposlední řadě úroveň 

a kvalita zavedeného controllingu. Pro získání přehledu o vývoji je použita finanční analýza, 

která zahrnuje rozbor rozvahy a výkazu zisků a ztrát (dále také VZZ). Dále jsou vypočítány 

vybrané poměrové ukazatelé. V rámci hodnocení controllingu je detailně zkoumána především 

oblast plánování, rozpočetnictví a kalkulace. V neposlední řadě v analytické části jsou 

aplikovány výše zmíněné controllingové metody. Jelikož náplň controllingu je analyzovat 

vnitřní, ale i vnější okolí, je provedena analýza okolí, odvětví a potenciálů. 

Ve třetí části je věnována pozornost návrhovým opatřením, které vycházejí ze získaných 

informací a dat z provedené analytické části. Inovace jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo 

hlavního cíle vybraného podniku, kterým je optimalizace nákladů, vysoká efektivita výroby  

a maximalizace zisku.   
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CÍL PRÁCE 
Cílem diplomové práce je zkoumat a analyzovat procesní postupy ve vybrané výrobní 

společnosti. Detailně budou popsány zejména finanční a výrobní procesy. V rámci finanční 

oblasti se bude hodnotit úroveň controllingu a řízení nákladů se zaměřením na kalkulaci, 

rozpočetnictví a plánování. Analýzy budou provedeny z pohledu firmy jako celku  

a na vybraném produktu, který má společnost zařazen ve svém nabízeném sortimentu. 

Vyhodnocení aktuální situace controllingu ve společnosti bude uskutečněno pomocí několika 

metod, kterými jsou zejména krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů a analýza odchylek. 

Zkoumání proběhne na datech dosažených za hospodářské období 2018. Dílčím cílem práce  

je zhodnotit aktuální pozici firmy na trhu, její potenciály a kritická místa v interních procesech. 

V rámci analýzy vnějšího okolí bude využit Porterův model 5 sil a v rámci odvětví PESTE 

analýza. Následně ze získaných poznatků z provedených analýz bude vyhotovena SWOT 

analýza, na jejímž základě budou identifikována kritická místa ve firmě a naopak její možnosti  

a příležitosti. Po provedení dílčích analýz a propočtů jednotlivých metod proběhne 

vyhodnocení dosažených výsledků, na jejichž základě budou navrženy návrhy na zlepšení. 

Doporučení se budou dotýkat především oblasti v řízení nákladů a ve výrobních procesech. 

Navržené inovace budou zaměřeny na minimalizaci nákladů a jejich efektivnější řízení,  

s hlavním cílem maximalizovat zisk.  

METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Pro naplnění stanoveného cíle diplomové práce bude vypracována literární rešerše, která bude 

obsahovat teoretické charakteristiky podsystémů nákladového controllingu. Na základě 

získaných poznatků a informací z literární rešerše bude provedena analýza současného stavu 

controllingu ve společnosti ABC, a.s. Hlavními zkoumanými oblastmi pak budou zejména 

klasifikace nákladů, rozpočetnictví, plánování a kalkulace. Na základě těchto oblastí bude 

získán metodický přehled o fungování společnosti a jejich vnitřních procesech, které vycházejí 

z interních předpisů a směrnic. Nedílnou součástí pro získání komplexního a uceleného 

přehledu o vývoji a situaci společnosti, je provedení finanční analýzy. Analýza bude obsahovat 

vertikální a horizontální analýzu rozvahy a výkazu zisků a ztrát, ale taktéž poměrových 

ukazatelů. Sledované období je stanoveno na 5 let, a to od roku 2014 do roku 2018.  
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Pro vyhodnocení dosažených výsledků podniku bude dále využito analýz odchylek, 

v rámci kterých bude porovnáván plánovaný celkový objem produkce, tržeb a nákladů,  

a to se skutečně dosaženými výsledky za rok 2018. Doplněním dílčích částí je aplikace výpočtů 

množstevních a cenových odchylek na předem vybraném výrobku. Zvolený produkt je z titulu 

anonymity pojmenován jako „Výrobek A“. Tento produkt byl zvolen z důvodu největšího 

podílu na celkovém objemu produkce a tržeb (okolo 20 %) z celkového sortimentu, který 

společnost nabízí. Následně bude vypočítán krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu 

zisku, pomocí něhož jsou identifikovány nejziskovější a nejvíce ztrátové výrobky. Úkolem 

controllingu je nejen sledovat a hodnotit přítomnost nebo minulost, ale musí sledovat  

i budoucnost. Z tohoto důvodu je v závěru analytické části věnována pozornost analýze okolí 

podniku, odvětví, ve kterém vykonává svojí podnikatelskou činnost a identifikace potenciálů 

společnosti. Na základě dosažených výsledků budou navrženy návrhy na zlepšení, které 

vycházejí z potřeb a cílů společnosti. Implementace změn je podložena návrhem detailního 

postupu a analýzou rizik spojených se zavedením inovace. V rámci této části je využit Lewinův 

model, mapa rizik, metody PERT a síťového grafu, pomocí kterého je nalezena kritická cesta 

změny.  

Data, která budou použita jsou získána z interního systém společnosti. Poskytnuté 

informace pak vychází z osobních schůzek s managementem a hlavním controllerem podniku.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1. Historie controllingu 

Pojem controlling se u nás začal využívat až po roce 1990 v důsledku zavedené nového 

politického a ekonomického systému. Avšak svým obsahem nebyl zcela něčím novým, protože 

již za socialistického systému existovalo centrální plánování, podvojné a nákladové účetnictví, 

včetně systému sestavování střediskových rozpočtů, plánovaných kalkulací a jejich 

vyhodnocování pomocí odchylek. Hlavním rozdílem však bylo soustředění se na plnění plánu, 

a ne na dosahovanou skutečnost a efektivitu. Paradoxem pak bylo, že i když skutečné výsledky 

byly jakkoliv špatné, při splnění stanoveného plánu byl tento výsledek vyhodnocen jako 

úspěšný. V důsledku toho se snižovala produktivita práce v oblasti pracovních a strojních 

kapacit. (1)   

Průkopníkem ve vytvoření základů nákladového účetnictví, které se následně stalo 

informační základnou controllingu, byl zlínský podnikatel Tomáš Baťa. Tento úspěšný 

producent obuvi se proslavil nejen svými výrobky, které byly dostupné především obyčejným 

obyvatelům, ale i svým výrobním a ekonomickým systémem řízení podniku, které bylo 

založeno především na systému vnitropodnikového řízení na základě rozpočtů a kalkulací  

a výchově a motivaci vlastních zaměstnanců. Každá divize, respektive středisko, mělo 

stanovené cíle a rozpočet, se kterým musela hospodařit. Dalším charakteristickým rysem byla 

masivní výroba, inspirovaná Henrrym Fordem, která umožnila zvýšení výrobních kapacit, 

efektivnější výrobu a snížení nákladů. (1)  

Tabulka 1: Vývoj controllingu po 2. sv. válce v Evropě 

 1950-1960 1960-1970 1970-současnost 

Orientace výrobce Výroba Spotřebitel Obchod 

Růst trhu 
Velký, neuspokojená 
poptávka 

Velký, ale 
s částečnými 
tendencemi nasycení 

Růst je v dílčích 
segmentech 

Dominující faktor 
trhu 

Výrobce Spotřebitel Obchod 
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Marketingová 
orientace 

Žádná Na spotřebitele Na obchod 

Nástroje 
Controllingu 

Plánování nákladů, 
analýza odchylek, 
rozpočtování 

Výpočty úspěchu 
produktů, ziskových 
center, odchylky 
struktury, 
extrapolace 

Výpočty „příspěvku 
ke krytí“ zákazníků, 
strategický 
controlling, analýzy 
portfolia, strategické 
strukturování 

Zdroj: Konečný, Režňáková, 2005, str. 8. 

V současné praxi podniku do činností controllingových útvarů patří koordinace 

podsystémů řízení a koordinace tvorby plánů, zpracované jinými útvary, a to zejména plán 

marketingu, prodeje, oprav, investic, personální plán, atd. Dále zahrnuje sestavení rozpočtů  

a kalkulace, rozbor hospodářských a finančních výsledků podniku a zajištění reportingu. (1) 

1.2. Pojem, funkce a cíl controllingu 

1.2.1. Pojem controllingu 

I přesto, že controlling je využíván prakticky v každém podniku, ať už pomocí samostatným 

oddělení nebo jen prostým řízením nákladů a průběžným vyhodnocováním dosažených 

výsledků, tak neexistuje jednotný význam či jeho koncepce.  

Význam slova controllingu se odvozuje jednak z anglického slovesa „to control“, jež  

je možné chápat jako vést, řídit, regulovat, kontrolovat, dohlížet anebo plánovat. Uvedené 

jednotlivé významy dokazují, že controlling má mnoho podob a chápání. (2)  

Hermann a Lazar uvádějí obecnou definici samotného pojmu controllingu pomocí tří 

základních úrovní, a to (3):  

 Controlling jako podnikatelská filozofie, 

 Controlling jako systém pravidel pro řízení podniku, 

 Controlling jako projekt řízení podniku. 

První úroveň je třeba chápat jako změnu myšlení v oblasti řízení podniku, která se skládá 

ze základních integrovaných částí, jimiž jsou plánování, výroba, finance a marketing. Dále  

je controlling vnímán jako systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, 

zabraňuje nečekaným událostem a včas nás upozorňuje na možná nebezpečí. Poslední úroveň 

definice je projekt řízení podniku, což je soubor vytvořených vazeb a prvků, které svým 
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projevem naplňují principy controllingového systému, tzn. že v podniku existují takové 

prostředky, které se reálně starají o udržení žádoucího stavu. (3) 

Podstatou controllingu jako podsystému řízení podniku je zejména systematické 

provádění, zaměřené na budoucnost podniku, cílově orientovaných činností podporující řízení 

podniku k dosahování podnikatelských cílů vlastníků ve stále se měnícím tržním prostředí  

a k udržení životaschopnosti podniku. Controlling vyžaduje od vrcholového vedení podniku 

jednoznačnou formulaci konkrétních, měřitelných na termíny vázaných celopodnikových cílů, 

stanovení cílů hlavních a vedlejší. (4)  

Důležité je však zmínit, že controlling není kontrola a controller není kontrolor. Kontrola 

je pouze jedna z činností, které controlling zaštiťuje. Tento fakt znázorňuje níže uvedený 

obrázek 1, který určuje vztah kontroly a Controllingu. 

Obrázek 1: Vztah Controllingu ke kontrole 

 

 

Zdroj: Eschenbach a Siller, 2012, str. 35 
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1.2.2. Funkce controllingu 

Základní funkce controllingu v podniku jsou následující (1): 

 Plánovací funkce: Každá jednotlivá fáze plánovacího cyklu hraje v plánovacím procesu 

velmi důležitou roli. Doba trvání fází je závislá zejména na velikosti podniku či odvětví, 

ve kterém se společnost pohybuje. V první řadě jsou vytyčeny cíle a položení si otázky, 

čeho by chtěl podnik dosáhnout. Následuje vytvoření plánu, který zajistí nejefektivnější 

způsob dosažení stanovených cílů.  

 Funkce zajišťovací a dokumentární: Úlohou této funkce je podpora sběru a úschovy 

relevantních informací, aby bylo možné provádět analýzy výkonu. Tyto podklady jsou 

následně poskytnuty a k dispozici managementu i jednotlivým útvarům podniku. 

 Funkce kontrolní a analytická: Náplní této funkce je kontrola a řízení nákladů, sledování 

veškerých procesů v podniku, jejich analýza a určování odchylek. 

 Reporting: Jedná se po prezentaci získaných informací formou trzv „reportů“, a to jak 

externím subjektům (mateřské společnosti, pobočky, úřady), tak zejména 

vnitropodnikovým uživatelům (jednotlivé útvary, management, vlastníci). Důraz  

je kladen na to, aby výkazy a zprávy měly požadovanou strukturu, uživatelsky přijatý 

rozsah, byly srozumitelné a přehledné a vyhodnocovaly pouze ovlivnitelné veličiny.  

1.2.3. Cíl controllingu 

Jako primární cíle řízení podniku se uvádí udržení životaschopnosti a operativnosti. Hlavním 

přínosem controllingu tedy spočívá v podpoře managementu, v jeho snaze vytvořit si tyto 

schopnosti. Celkový přínos vypadá následovně (2):  

 Schopnost anticipace: Cílem controllingu je zajistit aktuální, srozumitelné a včas 

poskytnuté informace o možných budoucích změnách v okolí podniku. 

 Schopnost adaptace: Úkolem je připravit aktuální a vhodné informace o již provedených 

změnách v okolí nebo uvnitř podniku. 

 Schopnost koordinace: Controlling se má starat o to, aby byly schváleny postupně 

všechny cíle a jednání v subsystémech podniku. 
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 Schopnost proveditelnosti plánů: Cílem je zajistit, aby uvnitř podniku byly prosazeny 

strategické, respektive operativní plány, případně záměry a projekty, jak bylo 

plánováno.  

Fibírová uvádí, že cílem informací controllingu je komplexní podchycení nejdůležitějších 

událostí tak, aby byla vytvořena vhodná informační základna pro řízení podniku. Systém měření 

a hodnocení by měl obsahovat všechny oblasti podniku, měl by být transparentní a používat 

objektivní a jednoznačné principy vyhodnocování a prezentaci výsledků. (5) 

1.3. Zařazení controllingu do podnikové hierarchie  

Správné zařazení controllingu do hierarchie podniku je velice důležité pro budoucí řízení 

podniku a zajištění jeho chodu. V dnešní době se naskýtá několik různých možností, jak 

pohlížet na funkci a činnost controllingu. Jakým způsobem je controlling zařazen do struktury 

podniku je plně v rukách samotné společnosti. 

Před rozhodnutím o začlenění controllingu do hierarchie podniku či jiné organizační 

složky (neziskové, veřejná správa, atd.) je nutné si vyjasnit základní otázky (2):  

 zda controlling nebo jeho část vykonávají interní zaměstnanci podniku nebo externí 

odborníci? 

 zda bylo zřízeno samostatné místo controllera nebo činnost vykonávají jiní pracovníci 

„při své práci“? 

 zda je Controlling organizován jako liniová nebo štábní funkce? 

 zda je účelné centrální nebo decentralizované řízení? 

Obrázek 2: Štábní pozice 

 

Zdroj: Mikovcová, 2007, str. 18 
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Umístění dle štábní pozice zařazuje controlling na vysokou úroveň v hierarchii podniku. 

Štábní útvar je podřízen pouze vedení podniku. Nicméně controller nemůže plnit své úkoly, 

jelikož jeho funkce je poradního typu, připravuje materiály pro vedení společnosti, která na 

jejich základě rozhoduje. Útvar tedy nemá rozhodovací ani nařizovací funkce. (7)  

Obrázek 3: Liniová pozice 

 

Zdroj: Mikovcová, 2007, str. 19 

Způsob liniového umístění se jeví jako efektivnější forma, zejména pak v oblastech 

plánování, kontroly a řízení. Controller má zodpovědnost za přijatá rozhodnutí a disponuje 

s nařizovacím právem. (7) 

Obrázek 4: Centralizovaná organizační struktura podniku 

 

Zdroj: Eschenbach a Siller, 2009, str. 296 

Centralizace je způsob organizování a řízení, kdy jsou manažerské a rozhodovací 

pravomoci soustřeďovány do rukou vrcholového managementu podniku. Výhodou je jednotné 

rozhodování a vyšší organizovanost. Negativem je však omezení autonomie jednotlivých 

oddělení, což značně snižuje flexibilitu v rozhodování. (8)  
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Obrázek 5: Decentralizovaná organizační struktura podniku 

 

Zdroj: Eschenbach a Siller, 2009, str. 297 

Decentralizace je metoda organizování a řízení, kdy jsou manažerské a rozhodovací 

pravomoci delegovány z centra do rukou vedení jednotlivých organizačních útvarů. Tento 

způsob umožňuje flexibilnější rozhodování a rozsáhlejší autonomii dílčích oddělení. Na druhou 

stranu může pak chybět jednotná celopodniková koordinace z centra. (9)  

1.4.  Controller a jeho činnost 

Controlleři tvoří a sledují proces hledání cíle, plánování, organizování a řízení a jsou tak 

spoluodpovědní za dosažení cílů. To znamená, že (10):  

 controlleři se starají o transparentnost strategie, výsledku, financí a procesu přispívají 

tak k vyšší hospodárnosti, 

 controlleři koordinují dílčí cíle a dílčí plány a organizují výkaznictví přesahující rámec 

podniku a zaměřené na budoucnost, 

 controlleři moderují a tvoří proces řízení hledání cíle, plánování a řízení takovým 

způsobem, aby každý nositel rozhodovacích pravomocí mohl cíleně jednat, 

 controlleři zajišťují potřebné služby při zabezpečení provozně hospodářských dat  

a informací, 

 controlleři vytvářejí a udržují systémy controllingu. 
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Controller je nositelem souboru úkolů vyplývající z controllingu a je nutné, aby daný 

člověk na pozici controllera měl určité vlastnosti a schopnosti. Na níže uvedeném obrázku jsou 

tyto předpoklady rozčleněny (2):   

Obrázek 6: Vlastnosti a schopnosti controllera 

 

Zdroj: Eschenbach a Siller, 2012, str. 56 

Kompetence controllera se často mylně zaměňují za kompetence manažera. Je to z toho 

důvodu, protože controlling je výsledkem průniku množin odpovědností manažera  

a controllera. Na níže uvedeném obrázku je znázorněn rozdíl mezi funkcí manažera  

a controllera.  

Obrázek 7: Controlling jako průnik množin odpovědností manažera a controllera 

 

Zdroj: Horváth & Partners, 2004, str. 6 
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Z obrázku tedy vyplývá, že manažer odpovídá za projekty, výsledné produkty,  

za jednotlivé oblasti v rámci společnosti a za plánování strategické pozice podniku. Oproti tomu 

controller má za úkol poskytovat nasbírané informace, na jejichž základě se pak vytváří 

rozhodnutí, a je moderátorem plánování, což znamená, že porovnává plán se skutečností. 

1.5. Postupy Controllingu 

V současné době téměř každý výrobní podnik má zřízené specializované oddělení pro 

controlling, který je složen z několika pracovníků, včetně hlavního controllera. Z tohoto 

důvodu je controlling zejména spojován s průmyslovými podniky, nicméně v posledních letech 

se ukazuje, že tento obor je důležitým i pro jiné odvětví. Controlling se dokázal adaptovat do 

různých profilů organizací a oblastí, kterými jsou například obchodní podnik, banky, 

pojišťovnictví, veřejná správa, neziskové organizace, atd. (10) 

Aby bylo možné dosáhnout všech stanovených cílů controllingu, je nezbytné provést jisté 

kroky, které jsou znázorněny na níže uvedeném obrázku.  

Obrázek 8: Postup controllingu 

 

Zdroj: Jarošová, 2010, online  
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Výše vykreslené schéma popisuje pět hlavních kroků, které je potřeba podstoupit 

k naplnění cílů Controllingu: 

1. Stanovení cílů – tyto cíle musí být realistické a operativní. Musí být pro ně stanoveno 

a vymezeno: 

a. Náplň cílů (zisk, rentabilita, produktivita, snížení zmetkovitosti, atd.) 

b. Rozsah cílů (cílová hodnota a toleranční meze)  

c. Časový horizont (měsíc, čtvrtletí, rok) 

2. Zjištění skutečnosti – jedná se zejména o zjišťování měřitelných hodnot. Aby byla 

zajištěna srozumitelnost, jasnost a srovnatelnost údajů, je zapotřebí určit měřící metody 

(například měřící body, postupy zajišťování údajů, atd.) 

3. Analýza odchylek – používá se pouze tehdy, kdy jsou překročeny stanovené toleranční 

meze. Cílem je zjistit a vysvětlit příčiny vzniklých odchylek. Rozbor je podkladem pro 

rozhodování a provedení potřebných opatření. 

4. Plánování opatření – vztahuje se ke všem vzniklým odchylkám kromě toleranční meze. 

Existuje několik pravidel: 

a. K provedení patřičných opatření je nutné jmenovat zodpovědné osoby a stanovit 

termíny. 

b. Opatření je posuzováno z hlediska očekávaných nákladů a přínosů. 

c. Opatření musí zasahovat do přímých příčin odchylek. 

5. Sdělení výsledků – Posledním krokem cyklu controllingu je výkaznictví, tj. prezentace 

dosažených výsledků ve formě reportu (zprávy, výkazu, sestavy) a jejích distribuce 

k managementu, kteří pak na základě nich rozhodují. Tímto je uzavřen okruh 

controllingu. 

1.6. Klasifikace nákladů 

Pro správné fungování nákladového controllingu je velmi důležité přiřazení jednotlivých 

nákladů k příslušnému výkonu. Aby tento proces byl možný je potřeba náklady řádně rozčlenit. 

Nejčastější klasifikace nákladů je následující (12):  

 Druhové (podle původu spotřebovaných) 

 Podle přičitatelnosti k výrobkům a výkonům 
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 Podle vztahu k výrobku 

 Podle vztahu k finálním výkonům (kalkulační členění) 

 Podle proměnlivosti 

1.6.1. Členění nákladů podle druhu 

Druhová klasifikace nákladů vychází ze spotřebovaných výrobních činitelů, které mají obdobné 

znaky a jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách. Druhové členění nákladů je podstatné pro 

účetnictví a pro celou řadu finančních analýz. Základními nákladovými druhy jsou: 

 Materiálové náklady 

 Náklady na odpisy 

 Mzdové náklady 

 Finanční náklady 

 Náklady na externí služby 

1.6.2. Členění nákladů podle přičitatelnosti k výrobkům  
 a výkonům 

Podle technických možností přiřazování nákladů jejich nositelům  se náklady člení na: 

 Přímé náklady  

 Nepřímé náklady 

Přímé náklady jsou vyvolány jednotkami produkce, lze je k jednotlivým výkonům 

přiřadit napřímo. Nepřímé náklady jsou vynakládány v souvislosti s více druhy výkonů nebo 

v souvislosti s celou produkcí firmy (např. nájemné, mzdy správních pracovníků, pojištění, 

atd.).  

1.6.3. Členění nákladů podle vztahu k výrobku 

V rámci tohoto rozdělení klasifikujeme náklady na: 

 Jednicové náklady 

 Režijní náklady 
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Jednicové náklady jsou přímé a nepřímé náklady, které jsou k jednotlivým výkonům 

přímo přičítány (např. náklady na pořízení materiálu). Režijní náklady jsou oproti tomu takové 

náklady, které by bylo nehospodárné přímo přičítat k jednicím produkce (např. náklady  

na provoz malých strojů). 

1.6.4. Členění nákladů podle vztahu k finálním výkonům 
 (kalkulační členění) 

Principem kalkulačního členění je rozdělit náklady tak, aby bylo možné je dosadit  

do tzv. kalkulačního vzorce, kterým se zabývá níže uvedená kapitola 1.7.3. Kalkulace. 

Základními skupinami rozdělení jsou na přímý materiál, přímé mzdy, výrobní režie, správní 

režie a odbytová režie.  

1.6.5. Členění nákladů podle proměnlivosti 

Další důležité hledisko je členění nákladů v závislosti na jejich chování při změně objemu 

produkce. Klasifikace je tedy následující: 

 Variabilní náklady 

 Fixní náklady 

Variabilní náklady se mění při změně objemu produkce a jsou přímo přiřaditelné  

ke kalkulační jednici. Zahrnují zejména výrobní materiál a výrobní jednicové mzdy. Opakem 

jsou fixní náklady, které nejsou závislé na změny produkce a jsou vynakládány v rámci celého 

podniku. 

1.7. Rozpočetnictví, plánování a kalkulace 

1.7.1. Rozpočetnictví 

Rozpočetnictví je obor ekonomických informací, který peněžně vyjadřuje plánovanou činnost 

firmy rozčleněnou podle hospodářských středisek (dále HS). Jedná se o velice důležitý nástroj 

podnikového a vnitropodnikového řízení, podává podklady pro sestavení předběžných 

kalkulací a tím i pro stanovení vnitropodnikových cen a zúčtovacích sazeb vnitropodnikových 

výkonů. Vytváří předpoklady pro uplatnění a sledování hospodárnosti dílčích HS a umožňuje  

i hmotnou motivaci pracovníků. Je tvořen ze soustavy rozpočtů, přičemž se vychází 
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z technickohospodářských norem (dále THN), záměru firmy (plánu) a jeho rozpisu  

na jednotlivá HS a z údajů vedených v účetnictví za minulá období. (13)  

Rozpočetnictví zahrnuje zejména peněžní vyjádření rozpočtovaných úkolů pro jednotlivé 

organizační složky podniku. Jednotlivé činnosti podniku umožňuje navzájem propojit  

a integrovat, vytvořit z nich koordinovanou soustavu. Závaznost schválených rozpočtů a jejich 

vazba na hmotnou zainteresovanost nutně vede pracovníky společnosti k realizaci plánovaných 

úkolů cestou maximální ekonomické efektivnosti. Pro úspěšné uplatnění rozpočetnictví jako 

nástroje finančního řízení podniku je vyžadováno předem vytvoření určitých předpokladů 

v podniku, kterými zejména jsou (14):  

 propracovaná organizační struktura v podniku, která umožňuje rozdělení 

pravomoci a odpovědnosti na jednotlivé HS a pracovníky podniku, 

 rozvinutý systém podnikového plánování ve fyzicky měrných jednotkách, 

 vysoká úroveň normování spotřeby práce, materiálu, využití strojů apod., 

propracovaný účetní systém, a to jak finančního, tak manažerského účetnictví, 

 existence vnitropodnikových cen nezbytných pro převod rozpočtů sestavených  

ve fyzických měrných jednotkách na jednotky peněžní. 

Základními typy rozpočtů pro podnikové řízení jsou rozpočty nákladů a výnosů, 

respektive výdajů a příjmů. Rozpočty nákladů a výnosů mají přímou vazbu na účetnictví,  

a to zejména na vnitropodnikové účetnictví, ale taktéž i na analytiky finančního účetnictví. (15)  

1.7.2. Plánování 

Kovařík (Kovařík, 2013) vymezuje plán jako „strategicky, takticky nebo operativně 

orientovaný nástroj, který obsahuje strategické cíle společnosti a prostředky k jejich dosažení. 

Plán je vyjádřený pomocí měřítek, která se zaměřují na věcnou stránku podnikání a procesů 

podniku.“ (16)  

Na plánování jako hlavní nástroj řízení podniku má controlling značný vliv zejména 

v oblasti účinné koordinace plánu a jasné orientace plánování na výsledek. Hospodářský 

výsledek je tedy cílovou veličinou, nicméně při posouzení plánu vypadá tak, že v mnoha 

společnostech neexistuje cílevědomé a pravidelné plánování hospodářského výsledku. 

Například je postrádáno zadání pro jednotlivé oblasti, které potřebný výsledek vykazují.  
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To vede buď k existenci analýz odchylek a orientaci kontroly na výsledek, nebo může být 

prověřováno, jaké důsledky má pro výsledek dané rozhodnutí. Ve vztahu ke lhůtám plánu  

se doporučuje nejdříve vytvořit roční plán a roční rozpočet, protože pro tento časový úsek lze 

zpravidla definovat cíle a kontrolní veličiny bez velkých nákladů. (10) 

Níže je znázorněný systém podnikových plánů a rozpočtů, který nám člení plány do třech 

podkategorií.  

Obrázek 9: Systém podnikových plánů a rozpočtů 

 

 

Zdroj: Kovařík, 2013, online 

Z obrázku je patrné, že podnik si v první řadě musí stanovit strategický plán, který  

je založený na dlouhodobém plánování, ze kterého následně vycházejí další dva druhy 

plánování.  

Strategický plán slouží ke stanovení dlouhodobých cílů. K vytvoření strategického plánu 

je potřeba stanovit strategické cíle a vzít v úvahu získané informace o budoucím vývoji okolí  

a interních podmínek v podniku. K sestavení takového plánu musí být podstoupeny určité 

kroky: (17)  

 Analýza trhu – úkolem je definovat požadované produkty, nákupní motivy, 

strukturu zákazníků, způsoby nákupu, objemy a frekvence nákupu, atd., 

 Analýza konkurence – pomocí ní lze odhalit chování konkurentů v oblasti 

výroby, odbytu, nákupu, zdrojů, atd.,  
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 Analýza silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb – známá jako 

SWOT analýza 

 Formulace cílů. 

Pokud máme takto nastaveny dlouhodobé cíle, je potřeba si vytvořit hlavní plán, 

respektive hlavní rozpočet (angl.. „Master Budget“), který představuje rozhodování o využití 

stávajících zdrojů při současné kapacitě. V rámci tohoto plánu se kompletně zpracovává 

rozpočtová výsledovka, rozvaha a rozpočet cash flow. Sestavení podnikového rozpočtu může 

vypadat následovně (16):  

 Rozpočet výnosů 

 Rozpočet nákladů (jednicových i režijních) 

 Projednání návrhu 

 Metodami „top-down“ nebo „bottom-up“ 

o „Top-down“ – při sestavování rozpočtu se postupuje v rámci 

podniku od shora dolů a to tak, že nadřazená úroveň řízení určuje 

základní cíle podřízeným úrovním v rámci hierarchie podniku 

o „Bottom-up“ – oproti tomu tato metoda postupuje v rámci 

podniku od nižší úrovně řízení směrem nahoru. Při této metodě 

dochází k analýze požadavků nižších úrovní (režijní výdaje  

a investiční výdaje) 

 Koordinace a přepracování 

 Odpovědnost za jednotlivé položky rozpočtu 

 Schválení 

Operativní plánování představuje realizaci strategického plánu v časovém horizontu  

do jednoho roku. Cílem je naznačit, jakým způsobem podnik dosáhne stanovených cílů.  

Je kladen důraz na zajištění likvidity podniku, vytváření rezerv pro budoucnost a zvýšení reálné 

hodnoty kapitálu. Taktéž se jedná o hlavní podklad pro budoucí hodnocení plnění daného plánu. 

Úkolem controllera je tedy koordinovat plánovací procesy, vzájemné sladění dílčích plánů  

a zajištění návaznosti operativního plánu na strategický. (18) 
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1.7.3. Kalkulace 

Kalkulací se ve smyslu výpočetního postupu rozumí vyčíslení jednotlivých složek ceny nebo 

nákladů na kalkulační jednici. Stěžejním problémem při tvoření kalkulace je správné přiřazení 

(alokace) nákladů ke konkrétním výkonům. S některými složkami nákladů nemáme problém 

s přiřazením ke konkrétní kalkulační jednici. Jedná se o přímé náklady, u kterých  

je jednoznačné, jakých výkonů se týkají. Problém nastává u nepřímých nákladů, které jsou 

spotřebovávány společně. (12)  

Při sestavování výsledné kalkulace je nutné nejprve zjistit skutečné náklady vynaložené 

na celkové množství dokončených výkonů. Skutečné náklady se zjišťují na základě účetnictví 

jednotlivých vnitropodnikových výkonů, tj. hospodářských středisek. Obsah nákladů 

zjišťovaných ve výsledné kalkulaci na kalkulační jednici má být srovnatelný s předběžnou 

kalkulací. Z tohoto důvodu se používají při výpočtu stejné kalkulační metody. (3) 

Cílem kalkulace nákladů na produkt je vyčíslit výši nákladů na jednici produktu.  

To je zásadní při rozhodování, zda dané produkty vyrábět nebo ne. Dále nám pomáhá při 

rozhodování zda vyrobit či nakoupit. Na základě charakteru produktů, procesů a činností, 

prostřednictvím kterých daný výkon vzniká, se při kalkulačním propočtu uplatňují vhodné 

metody, postupy a techniky. Kalkulaci nelze stanovit přesně, nicméně jsme schopni ji sestavit 

natolik důvěryhodně, že s ní lze manažersky pracovat, a to zejména při rozhodování o vhodném 

portfoliu produktů. (15)  

Rozlišujeme základní dva typy kalkulace nákladů, kterými jsou kalkulace úplných 

nákladů a kalkulace neúplných nákladů (3):  

1. Kalkulace úplných nákladů 

Převážná většina podniků používá kalkulací úplných nákladů, tzv. absorpční kalkulace, 

prováděnou obvykle přirážkovou metodou. Metoda spočívá v rozřazení jednotlivých nákladů 

na přímé a nepřímé (režijní), ke kterým se přičte požadovaný zisk. Základní, klasický kalkulační 

vzorec úplných nákladů je následující: 
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2. Kalkulace neúplných nákladů 

Alternativou ke kalkulaci úplných nákladů je kalkulace neúplných nákladů, která je taktéž 

známa jako kalkulace pomocí příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku (dále PÚH). 

Tato metoda vychází z předpokladu, že náklady jsou rozděleny na variabilní náklady (závislé 

na objemu produkce) a fixní náklady (nezávislé na objemu produkce).  

Vzorec pro výpočet kalkulace neúplných nákladů by mohl vypadat následovně (12):  

 

 

Grafické znázornění výše uvedených vztahů je poměrně názorné a známé. Existují tři 

základní postupy pro zobrazení, z nichž nejčastější a nejznámější je graf bodu zvratu. 
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Obrázek 10: Bod zvratu 

 

Zdroj: nop.topsis.com, 2020, online  

Bodu zvratu je dosaženo v tom bodě, kde celkové náklady (TC) a celkové tržby (TR)  

se rovnají. Před tímto bodem je daný výrobek ztrátový, tedy náklady jsou vyšší než výnosy.  

Za bodem zvratu je pak dosažen zisk.  

1.8. Analýza odchylek 

Analýza nákladových odchylek dle standardů IAS využívá v manažerském účetnictví metodu 

standardních nákladů. V rámci podnikových nákladů, a to zejména u výrobních společností, 

standardní náklady představují předem určené náklady, které jsou využívány pro plánování  

a následnou kontrolu. Metoda standardních nákladů porovnává standardní náklady  

se skutečnými a případně vzniklé odchylky dále analyzuje a zkoumá jejich příčinu  

a odpovědnost. Po provedeném rozboru odchylek jsou navrhována příslušná nápravná opatření. 

(20) 

Cílem analýzy odchylek je tedy vyhledat příčiny jejich vzniku, vyhodnotit jejich dopad  

na podnikové procesy a následně vytvořit předpoklady pro správnou implementaci nápravných 

opatření, která budou eliminovat vznik především negativních odchylek v budoucnosti. Odchylky 

mohou vzniknout zejména z níže uvedených důvodů (17):  

 Špatná organizace, 

 Chybné plánování, 
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 Nesprávná realizace plánů, 

 Nereálně stanovené cíle, 

 Zvýšení cen surovin, 

 Nepředvídatelné externí vlivy, 

 Nové technologické postupy, 

 Použití jiných vstupů, 

 Změna velikosti spotřeby, 

 Časový posun vzniku nákladů a výnosů, 

 Chybné zaúčtování. 

1.8.1. Odchylky jednicových nákladů 

Při analýze odchylek jednicových nákladů se sledují zejména odchylky přímého materiálu  

a odchylky přímých mezd, které jsou přímo přiřaditelné k výkonu. 

Odchylka přímého materiálu 

Pro stanovení odchylky přímého materiálu společnost provádí komparaci mezi skutečnou 

spotřebou materiálu s plánovaným množstvím. Pro toto porovnání je nezbytné, aby podnik 

nastavil normu spotřeby materiálu na jednotku výkonu, zjistil skutečný počet vyrobených 

výkonů a jejich vzájemným součinem je dosaženo celkové předpokládané spotřeby potřebného 

materiálu v naturálních jednotkách. Toto plánované množství spotřeby materiálu je pak 

porovnáno s celkovou skutečnou spotřebou, a tím získáme informaci o odchylkách vyjádřených 

v naturálních jednotkách. V případě porovnávání v peněžním vyjádření se využívá skutečná 

spotřeba evidovaná v účetnictví a plánovaná spotřeba vynásobená standardními cenami 

materiálu. Pomocí pevných, respektive standardních cen, je podnik schopen při zjištění 

vzniklých odchylek snadno určit zodpovědnost za překročení či úsporu nákupu materiálu. (21)  

Základními příčinami vzniku odchylek materiálu jsou dva faktory, a to změna ceny  

a množství vstupního materiálu. U nákladových odchylek materiálu posuzujeme, jaká část 

odchylky je zapříčiněna odchylkou od plánované ceny a jaká část je způsobena odchylkou 

spotřebovaného množství materiálu. V návaznosti na tuto problematiku se vymezují dva 

přístupy pro sledování odchylek, kterými jsou (21):  



 

- 23 - 

 

 Cenová odchylka 

 Množstevní odchylka 

Cenová odchylka 

Cenová odchylka je taktéž označována jako kvalitativní odchylka, která se vypočítá jako rozdíl 

skutečné a plánované ceny, který je pak vynásoben skutečnou spotřebou. Příčina vzniku této 

odchylky způsobuje změna cen vstupů, např. zdražení cen materiálu, dopravy, poskytnutí slev 

typu rabaty či skonta nebo změna sazeb DPH. Pro výpočet se využívá níže uvedený vzorec: 

 

Množstevní odchylka 

Množstevní odchylka neboli kvantitativní odchylka vyjadřuje rozdíl mezi skutečnou  

a plánovanou spotřebou materiálu, který je následně vynásoben pevnou cenou. Pomocí této 

metody je zkoumána hospodárnost spotřeby materiálu ve výrobě. Vzniklá odchylka může být 

důsledkem využívaného technologického postupu při výrobě, technickou úrovní strojů a jejich 

poruchovostí, nedostatečně zaškoleným personálem nebo kvalitou používaného materiálu. Pro 

výpočet množstevní odchylky je využíván následující vzorec: 
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Vztah mezi cenovou a množstevní odchylkou znázorňuje níže uvedený obrázek.  

Obrázek 11: Vztah cenové a množstevní odchylky 

 

Zdroj: LAZAR, 2012, str. 136 

Z obrázku je zřejmě, že v případě změny v oblasti cen vstupů se jedná o odchylku 

cenovou. Oproti tomu změnou množství vzniká množstevní odchylka. Čtverec s vrcholy 

ABCD, je prostor, který lze zařadit mezi cenovou a zároveň množstevní odchylku. Nicméně 

v praxi se tato oblast přičítá k cenové odchylce. 

1.8.2. Odchylka přímých mezd 

Pro analýzu odchylky přímých mzdových nákladů je podstatné stanovit pevné náklady pouze  

u mezd výrobních pracovníků. Standardní mzdové náklady lze určit buď pomocí úkolové mzdy, 

nebo na základě časové normy potřebné pro zpracování jednoho daného výkonu, která 

umožňuje stanovit časovou mzdu pracovníka. Pokud jsou zaměstnanci odměňování na základě 

úkolové mzdy, standardní náklady se vypočítají jako součin mzdového tarifu na jeden výkon  

a skutečného objemu výroby. Takto stanovené variabilní mzdové náklady se poté porovnávají 

se skutečnými, které jsou zaznamenány v účetnictví. Pro tento způsob měření odchylek  

je nezbytné detailní rozdělení mzdových nákladů fixních, tedy odměny administrativních 

zaměstnanců od mezd dělníků, a to pomocí vhodně zvolených analytických účtů. (21)  
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Případný výskyt mzdových odchylek je způsoben především dvěma základními 

parametry, kterými jsou (21):  

 změna mzdového tarifu 

 změna odpracovaného času  

Odchylka mzdového tarifu 

Jedná se o kvalitativní odchylku představující rozdíl mezi plánovaným a skutečným mzdovým 

tarifem, jenž je vynásoben skutečným celkovým objemem spotřebovaného času. Důvodem této 

odchylky může být způsobena úpravou mezd, tlakem odborů na vyšší mzdy nebo přeřazení 

pracovníků na jiná oddělení. Výpočet odchylky mzdového tarifu je následující: 

 

Odchylka odpracovaného času 

Taktéž nazývaná kvantitativní odchylka může nastat např. v důsledku nepřítomností 

zaměstnanců v souvislosti s dovolenou nebo nemocí. Výpočet této odchylky je dán rozdílem 

skutečné a plánované výše odpracovaných hodin, který je vynásoben standardní jednotkovou 

cenou. Vzorec pro výpočet je uveden níže: 

 

1.8.3. Odchylky režijních nákladů 

Kontrolu režijních nákladů nejčastěji provádíme pomocí rozpočtu režijních nákladů 

jednotlivých středisek. Vyhodnocování odchylek režijních nákladů je mnohem obtížnější, nežli 
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je tomu u jednicových nákladů. Důvodem je široké spektrum druhů režijních nákladů  

a je značně složité správně určit jejich výši. Pro zjišťování a analýzu odchylek režijních nákladů 

využíváme metodu srovnání skutečných režijních nákladů středisek s jejich výší stanovenou 

rozpočtem. Srovnání režijních nákladů je možné třemi způsoby (21):  

1. Srovnání skutečných režijních nákladů s pevným rozpočtem  

V rámci tohoto porovnání se skutečně dosažené režijní náklady porovnávají s rozpočtem, 

který je pevně stanoven a jehož výše se nijak nemění v závislosti na objemu výroby. 

2. Srovnání skutečných režijních nákladů s přepočteným pevným rozpočtem 

Skutečné režijní náklady jsou porovnávány s přepočteným rozpočtem v závislosti  

na změně výkonů. Nicméně existence variabilní a fixní složky nákladů se zde nebere 

v úvahu. 

3. Srovnání skutečných režijních nákladů s pružným rozpočtem 

Jedná se o porovnávání skutečných režijních nákladů s přepočtenou variabilní složkou  

na změně výkonů v závislosti na změny objemu výkonů a nezměněnou částí fixních 

nákladů rozpočtu.  

Po komparaci režijních nákladů je nezbytné vzniklé odchylky zanalyzovat a vyhodnotit.  

Pro tuto činnost se využívají tři metody, v rámci nichž jsou zkoumány i náklady neúčelné 

činnosti, neproduktivně vynaložený čas nebo nesprávně provedené výkony, jejichž výstupem 

jsou tzv. „zmetky“. Metody jsou tedy následující (21):  

1. Metoda jedné odchylky 

Porovnává přepočtený pevný rozpočet se skutečnou spotřebou. Pevný rozpočet se podle této 

metody přepočítává na základě účelně a produktivně spotřebované kapacity. 

2. Metoda dvou odchylek 

Celková odchylka je rozdělena na spotřební a objemovou. Spotřební odchylka je stanovena jako 

rozdíl mezi skutečnými náklady a pružným rozpočtem. Představuje tu část režie, který byla 

vynaložena z cílem dosáhnout hospodárnější či úspornější vynakládání ekonomických zdrojů. 

Oproti tomu objemová odchylka vyjadřuje buď relativní úsporu, nebo překročení jako důsledek 

rozpuštění fixních nákladů, a to mezi větší množství nebo menší množství výkonů oproti plánu. 
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3. Metoda čtyř odchylek 

Poslední metoda je nejdetailnější, jelikož spotřební odchylku rozkládá na výkonnostní  

a rozpočtovou odchylku a zároveň objemovou odchylku člení na odchylku kapacitní  

a účelnou. Taktéž metoda zahrnuje vliv neproduktivních a neúčelných činností  

na náklady. Výkonnostní odchylka měří tu část variabilních nákladů, které byly vynaloženy  

na neúčelné činnosti. Rozpočtová odchylka sděluje, o kolik se skutečné náklady liší oproti 

pružnému rozpočtu. Kapacitní odchylka je zacílena na identifikaci stupně využití kapacity.  

Je tedy porovnáván pevný rozpočet s pružně přepočteným rozpočtem. Účelná odchylka pak 

stanovuje tu část fixních nákladů, která byla vynaložena na neproduktivní činnosti.   

1.9. Krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů  
 a zisku 

Krycí příspěvek  na úhradu fixních nákladů a zisku (dále jen krycí příspěvek) nám prezentuje, 

který z produktů se vyplatí nabízet, a který ne. Nejpřínosnějším výrobkem je tedy ten, jehož 

krycí příspěvek je nejvyšší. Tento výrok však není pravidlem, protože nejvyšší bude 

pravděpodobně u toho produktu, který se prodá nejvíce. Z tohoto důvodu je vhodnější 

vyčíslovat krycí příspěvek na kalkulační jednici. Krycí příspěvek je vhodným ukazatelem pro 

pravidelné sledování ekonomické situace podniku. V případě poklesu krycího příspěvku klesne 

i tvorba zisku proti plánu. Snížení může být způsobeno nižším objemem prodeje, poklesem 

prodejních cen nebo nárůstem nákladů na jednotku výroby. Zpravidla se však  

na poklesu krycího příspěvku podílí všechny tři zmíněné faktory a jejich vliv se navzájem 

prolíná. Pro návrh nápravných opatření je nezbytné posuzovat každý tento vliv odděleně. (22)  

Příspěvek je stanoven rozdílem mezi výnosy a variabilními náklady. Velikost této 

diference nám určuje, v jakém rozsahu jsou kryty fixní náklady a jaká část se podílí na tvorbě 

zisku. Možnosti výpočtu jsou následující (7):  
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Rozdíl mezi cenou a jednotkovými variabilními náklady výkonu lze použít jako základní 

kritérium rentability dílčích výkonů v návaznosti na dobu trvání výroby nebo jiným kapacitním 

limitům, které omezují počet a strukturu výkonů. Příspěvek relativním vyjádření je tržně 

orientovaný mechanismus, který pomáhá při rozhodování a řízení podniku. Pro dosažení 

vyššího celkového přírůstku a tím vyššího zisku je nutné, aby podnik podporoval výrobky 

s vysokým procentuálním příspěvkem. Aby bylo dosaženo požadovaného výsledku 

hospodaření, je potřeba přizpůsobit této veličině plán výroby a odbytu. Kalkulaci příspěvku lze 

využít např. pro následující účely:  

 Optimalizaci výrobního programu, 

 Zjištění přínosů jednotlivých výrobků pro rentabilitu, 

 Zjištění přínosů jednotlivých výrobků pro rentabilitu, 

 Rozhodnutí nakoupit či vyrobit, 

 Rozhodnutí najmout či postavit, 

 Rozhodnutí o zařazení nebo vyřazení výrobních kapacit. 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

2.1. Představení společnosti ABC, a.s. 

Společnost ABC je akciová společnost založena v roce 1996, která sídlí v České republice.  

Od doby založení do roku 2007 měla právní formu společnost s ručením omezeným, kdy  

na základě rozhodnutí majitele byla od tohoto roku změněna na akciovou společnost. 

Statutárním orgánem se stalo představenstvo, které je ve složení předsedy, přičemž funkci 

zastupuje hlavní akcionář společnosti, místopředsedy a třech dalších členů představenstva. 

Podnik vlastní dva společníci v poměru 67,5 % / 32,5 %. V rámci organizační struktury  

je zřízena i dozorčí rada o třech členech. Podrobná organizační struktura je uvedena v kapitole 

2.4. Controllingu ve společnosti ABC, a.s.   

Hlavní podnikatelskou náplní společnosti je výroba stínící techniky pro komerční  

i nekomerční stavby. Dalšími předměty podnikání jsou zejména izolatérství, zámečnictví  

a nástrojářství, montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

2.2. Historie společnosti ABC, a.s.  

Společnost ABC, a.s. je významným výrobcem stínící techniky v České republice, která vznikla 

v roce 1996 zápisem do obchodního rejstříku jako společnost s ručením omezeným.  

Ke změně právní formy na akciovou společnost došlo v roce 2007 spolu s navýšením 

základního jmění z 200 tis. na 50 mil. Kč.  

Firma začínala jako malý výrobce interiérových žaluzií. Postupně se její výrobní program 

rozšiřoval o rolety, markýzy a sítě proti hmyzu. V roce 2003 nakoupila firma stroje a rozšířila 

výrobní sortiment o venkovní žaluzie. V téže době se začíná mnohem intenzivněji zajímat  

o zahraniční trhy. Jejich podíl na obratu firmy se v následujících letech rychle zvyšuje. Zatímco 

v roce 2006 ještě tvořily pouhých 28 % obratu firmy, v roce 2018 to bylo téměř 61 %. Svůj 

sortiment firma dále rozšířila v roce 2008 o látkové rolety a japonské posuvné stěny.  

Spolu s rozšiřováním sortimentu a růstem objemu prodejů rozšiřovala firma i své výrobní 

prostory. V roce 2008 se výrobní prostory rozšířily o rekonstruovanou výrobní halu. V roce 

2013 byla dokončena rekonstrukce haly III, kam se přesunula výroba venkovních žaluzií.  

V témže roce zakoupila firma halu IV, kde běží další výroba žaluzií. Po více než rok a půl 

dlouhé výstavbě firma v roce 2018 dokončila výstavbu nové třípatrové výrobní haly. 
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Společnost má jasně definovanou vizi, jakým směrem se chce ubírat. Jejím cílem jsou 

nejen tuzemské trhy, ale i ty zahraniční. Aby naplnila své plány expandovala na zahraniční trhy 

pomocí nakoupených podílů a zřízením dceřiných společností ve Švýcarsku, Francii a Švédsku. 

Díky těmto investicím se firmě otevřely nové trhy, kam dodává své produkty, a upevnila tak 

své postavení na trhu. 

2.3. Finanční analýza společnosti ABC, a.s. 

Následující kapitola je věnována finanční analýze společnosti ABC, a.s. Cílem rozboru  

je poznat detailně strukturu majetku a jeho zdroj financování a blíže pochopit průběh a výsledek 

ekonomické činnosti společnosti. Pro dosažení cíle je provedena horizontální a vertikální 

analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. V neposlední řadě je vytvořena analýza poměrových 

ukazatelů, která zhodnocuje výkonnost podniku. Již z názvů je zřejmé, že horizontální analýza 

popisuje vývoj jednotlivých položek v čase, kdežto vertikální analýza oproti tomu vymezuje 

jejich zastoupení ve finančních výkazech. Kompletní rozbor finančních výkazů je uveden 

v příloze této práce. Pro sestavení finanční analýzy je sledované období vymezeno na 5 let, 

 tj. 2014-2018.  

Pro dosažení komplexnějších výsledků finanční analýzy jsou některé údaje či ukazatele 

porovnány s konkurencí. Data byla získána přes online databázi Amadeus, kdy určujícím 

kritériem byl kód CZ NACE, jenž je 3299, a velikost podniku, která byla nastavena podle 

zkoumaného podnik, a to na „velké společnosti“. 

2.3.1. Rozvaha 

Vertikální analýza rozvahy 

Cílem vertikální analýzy je získat přehled o struktuře aktiv a pasiv. Níže uvedený graf 

znázorňuje strukturu aktiv. Je zřejmé, že  převahu má oběžný majetek, který kromě  

roku 2018 (48,99 %) dosahuje podílu v rozmezí 50-60 %. Nejvýznamnější položkou oběžných 

aktiv jsou zásoby, tj. v průměru 53 %, což je i vzhledem k podnikatelské činnosti společnosti 

předpokládané a odpovídající. Zásoby jsou tvořeny převážně z materiálu (84 %), který v roce 

2018 přesáhl hodnoty 138 mil. Kč. Následují výrobky (15 %) a zboží (1 %). Zbylá část 

oběžného majetku je tvořena pohledávkami (28 %) a peněžními prostředky (27 %). Pohledávky 

jsou tvořeny převážně z krátkodobých (93 %), a to zejména z pohledávek z obchodních vztahů.  
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Graf 1: Struktura aktiv společnosti ABC, a.s. za období 2014-2018 

 

Zdroj: výroční zprávy společností, vlastní zpracován 

Druhou nejvýznamnější položkou aktiv je dlouhodobý majetek, který v posledních dvou 

letech podílově vyrovnal oběžný majetek. Důvodem je významný nárůst dlouhodobého 

hmotného majetku (podíl 89 % na dlouhodobém majetku), a to zejména na straně staveb, které 

v roce 2018 vzrostly ze 108 mil. Kč na 199 mil. Kč (podíl 58 % na dlouhodobém hmotném 

majetku). Nárůst je z důvodu výstavby nové výrobní haly, čímž významně navýšila výrobní 

kapacitu. Společnost dále disponuje i dlouhodobým finančním majetkem (podíl 10 %  

na dlouhodobém majetku), který zahrnuje podíly ve švýcarské a francouzské pobočce. 

Společnost jako zdroj krytí aktiv z větší části používá vlastní zdroje. Vývoj za sledované 

období je vyobrazen na níže uvedeném grafu. V průměru za sledované období 2014-2018  

se jedná o poměr 68 % vlastního kapitálu a 31 % cizích zdrojů.  Tato skutečnost indikuje 

vysokou úroveň finančního zdraví podniku. Vlastní kapitál je tvořen převážně z výsledku 

hospodaření minulých let (74 %), který v roce 2018 dosahuje hodnoty téměř 348 mil. Kč. 

V rámci cizích zdrojů jsou nejpodstatnější položkou závazky, které jsou tvořeny  

z krátkodobých (73 %) a dlouhodobých (27 %) závazků. Nejvýznamnějšími jsou pak závazky 

z obchodních vztahů. Společnost taktéž eviduje závazky k úvěrovým institucím, které 
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v posledním sledovaném období dosahují v úhrnu cca 105 mil. Kč a tvoří tak značnou část 

cizích zdrojů. 

Graf 2: Struktura pasiv společnosti ABC, a.s. za období 2014-2018 

 

Zdroj: výroční zprávy společností, vlastní zpracován 

Horizontální analýza rozvahy 

Pro horizontální analýzu jsou na základě provedené vertikální analýzy vybrány nejvýznamnější 

položky, kterými jsou zejména bilanční suma, dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, 

pohledávky a závazky. Rozbor výsledku hospodaření je proveden v horizontální analýze VZZ.  

Vývoj bilanční sumy společnosti v porovnání s konkurencí za období 2014-2018  

je znázorněn na níže uvedeném grafu. Lze si povšimnout, že ve všech sledovaných obdobích  

je dosaženo rostoucího trendu, kdy průměrné tempo růstu bilanční sumy je 14 %. Společnost 

po celou analyzovanou dobu převyšuje medián a v posledních dvou letech překonal i průměr, 

kdy v roce 2018 přesáhl hodnotu 673 mil. Kč. V meziročním porovnání pak bilanční suma 

v roce 2017 oproti 2016 narostla o 18 % a rok 2018 v porovnání s 2017 zaznamenal nárůst  

17 %. Růst je způsoben především již zmíněnou investicí do nové výrobní haly. 
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Graf 3: Vývoj bilanční sumy společnosti ABC, a.s. za období 2014-2018 

 

Zdroj: výroční zprávy společností, databáze Amadeus, vlastní zpracování 

Další podstatnou položkou aktiv je dlouhodobý majetek, jehož trend je ve všech obdobích 

rostoucí. Jak již bylo výše zmíněno, největší nárůst byl zaznamenán v roce 2018, kdy společnost 

zrealizovala investici do dlouhodobého majetku, a to v podobě výstavby nové výrobní haly. 

V důsledku této investice vzrostla hodnota celkových staveb v porovnání s loňským rokem  

o 84 %, na celkovou hodnotu 199 mil. Kč. Z rozvahy je zřejmé, že výstavba trvala delší dobu  

a zasahovala do více období. Skutečnost lze zpozorovat např. v roce 2016, kdy navýšení 

dlouhodobého hmotného majetku bylo způsobeno zejména nárůstem hodnoty nedokončeného 

majetku.  

Vývoj zásob je lineárně rostoucí, bez signifikantních výkyvů. Největší podíl na zásobách 

tvoří materiál, jehož hodnota se meziročně v průměru navyšuje o 8 %. Společnost tak udržuje 

potřebný stav materiálu, čímž zajišťuje nepřetržitý chod výroby. Rostoucí trend je zaznamenán 

i v případě výrobků a zboží. 

Trend pohledávek je nekonzistentní, nicméně diference nejsou nijak zásadní a neobvyklé. 

Stejný komentář lze použít v případě krátkodobých závazků. U dlouhodobých závazků 

významně stoupla výše dluhu v posledním sledovaném období o 166 % na hodnotu 85 mil. Kč. 

Navýšení zadlužení je v důsledku zmíněné výstavby haly, která byla financována především 

z dluhového kapitálu.  
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2.3.2. Výkaz zisků a ztrát 

Vertikální analýza VZZ 

Jak je již pravidlem, nejvýznamnějšími položkami VZZ jsou tržby z výkonu a výkonová 

spotřeba. Vzhledem k podnikatelské činnosti největší vliv na výsledek hospodaření mají 

pochopitelně tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (podíl 87 % na celkovém obratu)  

a spotřeba materiálu a energie (podíl 59 % na celkových nákladech a 80 % na výkonové 

spotřebě).  

Společnost v roce 2018 zaměstnávala 402 pracovníků, s čímž souvisí mzdové náklady, 

které se podílejí na celkových nákladech ze 12 %. V případě, že tento poměr vztáhneme  

na tržby, získáme informaci, že společnost pravidelně ze svých realizovaných tržeb vydá 11 % 

na pokrytí mzdových nákladů (bez zahrnutí povinného pojištění). Pakliže do výpočtu zahrneme  

i náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, dosáhneme podílu na celkových 

nákladech 16 % a podíl na tržbách pak činí 15 %. 

Nejvýznamnější položkou ostatních provozních výnosů jsou tržby z prodeje materiálu  

(5 % na celkových výnosech) a oproti tomu u ostatních provozních nákladů největší položkou 

jsou zůstatkové ceny prodaného materiálu (3 % na celkových nákladech). Materiál je prodáván 

zejména dceřiným společnostem jako náhradní díly.  

Horizontální analýza VZZ 

V rámci horizontální analýzy jsou zkoumány především položky, které mají signifikantní 

dopad na výsledek hospodaření. Největší dopad na výsledek mají bezesporu tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb, jejichž průměrný vývoj za sledované období činí 10 % a v roce 

2018 dosáhly obratu 981 mil. Kč. Vývoj celkového obratu v porovnání s konkurencí  

je znázorněn na níže vyobrazeném grafu. Ve všech sledovaných obdobích je zaznamenán 

rostoucí lineární trend, přičemž společnost v těchto letech pokaždé pokořila hranici mediánu  

i průměru na daném trhu. V roce 2018 dokonce celkový obrat společnosti je dvojnásobný oproti 

průměru, kdy výše celkových výnosů činila cca 1 154 mil. Kč. 
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Graf 4: Vývoj celkového obratu společnosti ABC, a.s. za období 2014-2018 

 

Zdroj: výroční zprávy společností, databáze Amadeus, vlastní zpracování 

Vývoj výkonové spotřeby kopíruje trend tržeb, kdy její průměrný meziroční růst je 11 %. 

Stejné hodnoty růstu dosahují i osobní náklady, tedy 11 %.  

Níže je znázorněn graf s vývojem výsledku hospodaření po zdanění v porovnání 

s konkurencí. Je zřejmé, že společnost dosahuje oproti trhu značně vyšších zisků, kdy nejvyšší 

částka byla zaznamenána v roce 2016, tj. 69 mil Kč. V následujících letech se výsledek 

postupně snížil až na hodnotu 53 mil. Kč. Fakt, že firma dosahuje nadprůměrných zisků 

v porovnání s konkurencí a při průměrné úrovni bilanční sumy, se projeví i v ukazatelích 

rentability. Analýza poměrových ukazatelů je provedena v následující podkapitole. 

Graf 5: Vývoj výsledku hospodaření po zdanění společnosti ABC, a.s. za období 2014-2018 

 

Zdroj: výroční zprávy společností, databáze Amadeus, vlastní zpracování 
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2.3.3. Analýza poměrových ukazatelů 

Následující kapitola se zabývá analýzou poměrových ukazatelů, které budou vycházet z čísel 

finanční analýzy. Vypočítané ukazatele porovnávají jednotlivé položky finančních výkazů, 

mezi kterými vzniká určitá souvislost a korelace. Výsledné hodnoty budou základem pro určení 

rentability společnosti, jejího finančního zdraví a stability. Níže jsou uvedeny poměrové 

ukazatele, které budou vypočteny: 

 ukazatelé likvidity, 

 ukazatelé rentability, 

 ukazatelé aktivity, 

 čistý pracovní kapitál. 

Ukazatelé likvidity 

Cílem ukazatelů likvidity je zhodnotit schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, 

které je možné využít ke splacení svých závazků. Podnik by měl udržovat jistou rezervu 

vysoce likvidních aktiv, aby byl schopen uhradit své dluhy nejpozději k okamžiku jejich 

splatnosti. V rámci práce bude vypočítána běžná, pohotová a okamžitá likvidita. 

Graf 6: Vývoj běžné likvidity společnosti ABC, a.s. za období 2014-2018 

 

Zdroj: výroční zprávy společností, databáze Amadeus, vlastní zpracování 
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Výše uvedený graf ukazuje vývoj běžné likvidity, přičemž je využito porovnání 

s konkurencí. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1,8-2,5, které společnost do jisté míry 

udržuje, kdy její průměr za sledované období je 2,46.   

Výsledky pohotové a okamžité likvidity jsou vypsány v níže uvedené tabulce. 

Doporučená mez je 1-1,5, respektive 0,2-0,5. I v těchto případech společnost dodržuje 

stanovené hranice ve všech letech, kdy dosáhla průměrných hodnot 1,16, respektive 0,5.  

Tabulka 2: Pohotová a okamžitá likvidita společnosti ABC, a.s.. za období 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Pohotová likvidita 1,20 1,09 1,30 0,99 1,21 

Okamžitá likvidita 0,57 0,43 0,49 0,41 0,61 

Zdroj: výroční zprávy společností, vlastní zpracování 

Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability, respektive ziskovosti, se řadí mezi jedny z nejvýznamnějších  

a nejvyužívanějších ukazatelů v rámci finanční analýzy. Důvodem je jejich vyjádření 

schopnosti daného podniku generovat zisk, což je hlavním cílem každé obchodní korporace. 

Níže jsou vypočteny tři základní druhy rentability, a to rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

aktiv (ROA) a investovaného kapitálu (ROI). 

S konkurencí je porovnána rentabilita vlastního kapitálu, kde společnost dosahuje velice 

příznivých výsledků v porovnání s trhem. Nejvyššího zisku firma utržila v roce 2016. Tato 

skutečnost se projevila i do ROE, kdy vyrovnala průměr trhu. V roce 2017 a 2018 pak tento 

ukazatel v návaznosti na nižší výsledek hospodaření klesá. 
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Graf 7: Rentabilita vlastního kapitálu společnosti ABC, a.s. za období 2014-2018 

 

Zdroj: výroční zprávy společností, databáze Amadeus, vlastní zpracování 

Tabulka 3: Rentabilita aktiv a investovaného kapitálu společnosti ABC,  a.s.  

 za období 2014-2018 (v %) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ROA 11,64  14,28  17,19 12,63  9,85  

ROI 15,48  18,64  21,88  16,39  12,37  

Zdroj: výroční zprávy společností, vlastní zpracování 

Tabulka 3 zachycuje vývoj rentability aktiv a investovaného kapitálu společnosti. Trend 

je totožný s již analyzovanou rentabilitou vlastního kapitálu, kdy do roku 2016 oba ukazatelé 

rostou se zvyšujícím výsledkem hospodaření a v posledních dvou letech klesají.  

I přesto, že hodnoty ziskovosti klesají, tak lze bezesporu konstatovat, že společnost dosahuje 

vysoké ziskovosti.  

Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity vyjadřují, jak efektivně společnost pracuje s jednotlivými složkami aktiv, ale 

i pasiv. Přesně tedy uvádí, za kolik dnů se daná položka „obrátí“ v podniku. Pro účely této 

práce, tedy pro účel controllingu jsou tyto poměrové ukazatele jedny z nejdůležitějších, 

obzvláště pak doba obratu zásob. Níže je uvedena tabulka, která znázorňuje vypočítané 

jednotlivé doby obratu. 
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Tabulka 4: Doby obratu společnosti ABC, a.s. za období 2014-2018 (ve dnech) 

2014 2015 2016 2017 2018 

DO zásob (z tržeb) 55,96 53,12 54,42 56,76 54,05 

DO zásob (z nákladů) 80,26 74,28 77,04 81,28 76,70 

DO pohledávek 29,37 31,74 33,34 27,53 25,06 

DO závazků 69,17 55,63 46,41 58,62 71,47 

Zdroj: výroční zprávy společností, vlastní zpracování 

Doba obratu zásob vyjadřuje, jak dlouho je oběžný majetek vázán ve formě zásob, dokud 

není přeměněn na výnosy. V tabulce jsou vypočteny dva typy doby obratu. V prvním jsou pro 

výpočet použity tržby. Tento způsob má však základní nedostatek, kterým je tržní hodnota 

zásob, již právě tržby odrážejí. Zásoby jsou zpravidla uváděny v pořizovacích cenách. Z tohoto 

důvodu se doporučují použít náklady spojené s výkony. V případě prvního postupu  

je dosaženo v průměru 55 dní, tedy téměř dva měsíce. Při použití vynaložených nákladů se tato 

doba výrazně zvýšila, a to na průměr 78 dnů. Dosažené výsledky nabývají poměrně vysokých 

hodnot, tzn. že společnosti trvá delší dobu, než provede zásoby celým procesem. 

Z tabulky je zřejmé, že společnost inkasuje rychleji, než hradí své závazky. Pohledávky 

jsou v průměru inkasovány do 30 dnů a oproti tomu závazky jsou hrazeny v průměru  

do 61 dnů. Tato skutečnost je určitě příznivá na vývoj cash-flow, kdy se peněžní prostředky 

déle zdrží uvnitř podniku a mohou být využity na další projekty a zabezpečení 

bezproblémového chodu společnosti. Tyto velmi příznivé hodnoty nejsou náhodou, nýbrž 

cíleným výsledkem. Podnik se totiž detailně a pozorně zabývá úhradou svých závazků  

a obzvláště pak inkasem pohledávek. Ve firmě se na tuto činnost zaměřují dva zaměstnanci, 

kteří sledují a urgují pohledávky po splatnosti.  

Tvrzení pozitivního dopadu na cash-flow dosvědčuje i níže vyobrazený graf, který 

znázorňuje vývoj peněžních toků společnosti v porovnání s konkurencí. Podnik ve všech letech, 

kromě roku 2014, převyšuje hodnotu peněžního toku oproti trhu. Tento jev je jedním  

z indikátorů pro kvalitní úroveň finančního zdraví podniku, jelikož firma disponuje dostatkem 

peněžních prostředků pro zajištění bezproblémového chodu podniku. 

  



 

- 40 - 

 

Graf 8: Cash-flow společnosti ABC, a.s. za období 2014-2018 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: výroční zprávy společností, databáze Amadeus, vlastní zpracování 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál udává, jaká část oběžných aktiv podniku zbyde po uhrazení všech 

krátkodobých závazků. Z toho vyplývá, že pokud podnik dosahuje záporných hodnot čistého 

pracovního kapitálu, musí pro úhradu krátkodobých závazků zpeněžit svá dlouhodobá aktiva. 

Jak znázorňuje níže vykreslený graf, společnost dosahuje kladných hodnot pracovního kapitálu 

ve všech sledovaných obdobích, což znamená, že po úhradě veškerých krátkodobý závazků 

zbyde společnosti velká část oběžných aktiv k zajištění hladkého fungování společnosti. 

Graf 9: Čistý pracovní kapitál společnosti ABC, a.s. za období 2014-2018 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: výroční zprávy společností, vlastní zpracování 
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ABC, a.s. 53 149 73 080 84 953 70 872 68 627

Median 35 639 36 508 38 914 37 895 36 048

Average 56 925 62 072 58 735 56 004 54 886

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

v 
ti

s.
 K

č

Cash flow

2014 2015 2016 2017 2018

čistý pracovní kapitál 136 220 148 696 187 844 166 793 198 740

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

v 
ti

s.
 K

č

Čistý pracovní kapitál



 

- 41 - 

 

2.3.4. Souhrn finanční analýzy společnosti ABC, a.s. 

Z vertikální analýzy bylo zjištěno, že nejvýznamnějšími položkami aktiv jsou dlouhodobý 

hmotný majetek a zásoby, a to zejména stavby, respektive materiál. Majetek v roce 2018 

významně vzrostl z titulu výstavby nové výrobní haly. Tato výstavba zvýšila významně výrobní 

kapacitu společnosti. Meziroční růst materiálu na skladě v posledním sledovaném období byl 

pouze 1 % i přesto, že spotřeba materiálu a energie se zvýšila o 7 %. Růstu nákladů odpovídalo 

i zvýšení tržeb za vlastní výrobky, které zaznamenaly identický růst. Tato skutečnost může 

indikovat zvýšení poptávky a tím i vyšší odběr produktů. Zvýšení odběru má pak vliv na stav 

zásob na skladu, který se ke konci roku 2018 výrazně snížil. Tvrzení nám i do značné míry 

potvrzuje snížení doby obratu zásob. 

Z finanční analýzy bylo dále zjištěno, že společnost je finančně stabilní a zdravý podnik. 

Zdrojem financování převládá vlastní kapitál, kdy v roce 2018 bylo dosaženo poměru 65:35. 

Dobrou ekonomickou situaci potvrzují i poměrové ukazatele likvidity a rentability, kdy 

společnost udržuje adekvátní výši oběžných aktiv a dosahuje vysoké míry ziskovosti. Nicméně 

od roku 2016, kdy podnik dosáhl nejlepších výsledků a nejvyššího zisku, růstový trend tržeb 

meziročně klesá a snižuje se i výše výsledku hospodaření. Pokles je způsoben zejména 

zvýšením mzdových nákladů, ostatních provozních nákladů a finančních nákladů z titulu 

uzavřeného úvěru na zmíněné investice. I navzdory poklesu zisku společnost v porovnání  

s konkurencí dosahuje nadprůměrných výsledků, a to zejména v celkovém obratu, výsledku 

hospodaření a v neposlední řadě v cash-flow. Na pozitivní vývoj peněžního toku má značný 

vliv kvalitní řízení pohledávek a závazků, kterým společnost věnuje velkou pozornost.  

2.4. Controlling ve společnosti ABC, a.s. 

Controlling ve společnosti ABC, a.s. je využíván a zaveden již řadu let v rámci divize 

Ekonomie. Nicméně do roku 2020 neměl zřízené vlastní oddělení a spadal pod oddělení Účetní 

evidence. Tento způsob organizační struktury určitě není zcela vhodný a příliš efektivní.  

Od začátku roku 2020 se však tento stav změnil a organizační struktura byla přepracována. 

V rámci této změny bylo zřízeno samostatné oddělení controllingu, kde pracují dva lidé. První 

pracovník zastává roli hlavního controllera, který je současně hlavním ekonomem a řídí tak 

celou divizi Ekonomie. Druhý zaměstnanec je podřízený hlavnímu controllerovi a je jeho 

„pravá ruka“. Organizační struktura má pak liniovou funkci, která je efektivnější forma oproti 

štábní, zejména v oblasti plánovaní, kontroly a řízení. Co se týče řízení, převládá zde 
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jednoznačně decentralizovaná forma, která deleguje manažerské a rozhodovací pravomoci  

do rukou jednotlivých organizačních útvarů. Aby bylo však dosaženo ucelené organizovanosti, 

vedoucí jednotlivých divizí se jednou měsíčně schází s vedením společnosti a prezentují 

navzájem své plány, cíle a dosažené výsledky. Přesná organizační struktura je pak zobrazena 

na stráně 43. 

 Jak již bylo zmíněno, ve společnosti se pořádají pravidelné porady, na kterých  

se předkládají výsledky. V rámci controllingu se sledují zejména pohledávky po splatnosti, 

přímé náklady, režijní náklady, příspěvek na úhradu správní režie a zisku dle jednotlivých 

skupin produktů. Samozřejmostí je analýza výsledků hospodaření, a to konkrétně EBITDA.  

Společnost nevyužívá příliš mnoho softwarů, jedná se zejména o e-shop, intranet  

a multifunkční program K2, který je používán napříč celou firmou. Software K2 nabízí velice 

užitečný a komplexní způsob řízení vnitřních procesů a práci s daty. V nabídce je několik 

modulů, které umožňují mít veškeré informace „pod jednou střechou“ a není tak potřeba 

využívat dalších programů, za které by společnost platila nemalé částky. Jelikož výroba 

podniku není založena na plné automatizaci, nýbrž na poloautomatizaci s velkým podílem 

manuálních prací, tak je sběr dat a sledování jednotlivých procesů složitější. 

V rámci analýzy současného stavu controllingu ve společnosti jsou níže v jednotlivých 

podkapitolách charakterizovány základní sekce, kterými jsou rozpočetnictví, plánování  

a kalkulace. Pro doplnění jsou provedeny konkrétní controllingové mechanismy, které 

napomáhají řízení procesů v podniku. Zejména jimi jsou analýza odchylek, výpočet krycího 

příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku a v neposlední řadě analýza vnějšího a vnitřního 

prostředí.  
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Obrázek 12: Organizační struktura společnosti ABC, a.s. 

 

Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 
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2.5. Plánování a rozpočetnictví 

Rozpočty jsou sestavovány na základě plánů a predikcí společnosti. Metodicky se postupuje 

tak, že vedení společnosti přiřadí každé divizi pevně stanovený rozpočet, se kterým musí 

disponovat. Tento rozpočet je pak následně přerozdělen na oddělení spadající pod danou divizi. 

Samotné vyčíslení je samozřejmě diskutováno s vedoucími daných sekcí, kteří mají své plány 

a představy o budoucích aktivitách. Rozpočet se vytváří na období jednoho roku a zpravidla 

vychází z informací z minulých let. 

Na následující stránce je vyobrazen harmonogram sestavování plánu na rok 2018. Plán  

je rozdělen na několik sekcí a oblastí, které jsou však navzájem propojeny. Každá sekce  

má přesně stanovený termín zhotovení, určení kdo plán bude sestavovat a kdo jej bude 

schvalovat. Obecně se dá říct, že zhotovitelem je zpravidla vedoucí daného oddělení či divize  

a schvalovatelem je zejména vedení společnosti, tedy finanční ředitel a hlavní akcionář. Spoustu 

sekcí má však na starosti i hlavní ekonom, který sestavuje či schvaluje především plány týkající 

se tržeb a nákladů. Jak je zřejmé z uvedeného obrázku, společnost v rámci ročních plánu  

se zaměřuje na spoustu oblastí a plán je hodně detailní. Struktura finančního plánu je tvořena 

komentáři k výnosům a nákladům, plány ročního obratu a měsíčních obratů ve srovnání 

s minulým rokem, dále zahrnuje plán objemu výroby a prodeje, celkových tržeb a tržeb  

za vlastní výrobky a služby, plán nákladů na materiál, mzdy a v neposlední řadě je sestavena 

plánovaná výsledovka ke konci roku 2018. 

V rámci plánování je sestaven i střednědobý plán, zpravidla na období 3 až 5 let. 

Metodika vytvoření tohoto plánu není však nijak pevně daná, jedná se spíše o predikce a cíle 

vedení společnosti, které jsou pak předkládány a konzultovány s řediteli jednotlivých sekcí  

a vedoucími divizí. Plán zahrnuje a soustředí se zejména na vývoj tržeb, snižování nákladů, 

plán investic, vývoj nových technologií a produktů a v neposlední řadě na analýzu trhu. 
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Obrázek 13: Harmonogram sestavení plánu na rok 2018 společnosti ABC, a.s. 

 

 

Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 
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2.6. Kalkulace 

Základem kalkulace je rozvrh nákladů na kalkulační jednici s cílem co nejadresnějšího přiřazení 

nákladů na jednotku výkonu. Požadavkem přitom je, aby výrobek byl zatížen jen těmi náklady, 

které skutečně souvisí s jeho výrobou. Vlastní výrobky ve společnosti jsou kalkulovány pomocí 

techniky přirážkové kalkulace. V rámci této kalkulační techniky se jednicové náklady přiřazují 

výrobkům přímo, režijní náklady se rozdělují nepřímo, pomocí přirážek. K rozvržení režijních 

nákladů slouží jasně stanovené rozvrhové základny, přičemž se zpravidla jedná o přímé náklady 

nebo úplné vlastní náklady. Za kalkulaci je zodpovědný především hlavní controller, který má 

v kompetenci práce i sestavení kalkulačního vzorce. Ve firmě se sestavují kalkulace podle 

následujícího kalkulačního vzorce:  

 Kalkulační vzorec: 

+ 1) Přímý materiál  

+ 2) Přímé mzdy  

+ 3) Ostatní přímé náklady 

= Produkční náklady (RN) 

+ 4) Přímé výrobní režie 

= Přímé náklady (PN) 

+ 5) Výrobní režie nepřímé (% k PN) 

= Vlastní náklady výroby (VNV) 

+ 6) Správní a odbytová režie (% z PN) 

= Úplné vlastní náklady (UVN) 

+ 7) Přirážka (% k UVN) 

(zahrnující požadovaný zisk a navýšení  

o plánované rabaty a slevy) 

= Prodejní (katalogová) cena výkonu (Prodej) 

Z kalkulačního vzorce je patrných 5 úrovní (RN, PN, VNV, UVN a Prodej), v nichž může 

být kalkulace sestavena. Jejich detailnější popis a charakteristika je uvedena níže. 
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2.6.1. Produkční (realizační) náklady  

Slouží výhradně controllerovi k dílčím propočtům v rámci tvorby kalkulace (např. jako 

kritérium rozdělení přímých výrobních nákladů). Do produkčních nákladů spadají tři základní 

podsložky kalkulace, kterými jsou přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady. 

Přímý materiál 

Přímý materiál je rozdělen na standardní a specifický materiál. Specifické náklady zahrnují 

cenu materiálu lišící se od standardu. Zpravidla se jedná o zakázkovou výrobu. Ve výrobě však 

převládá použití standardního materiálu, do kterého je kalkulována nákupní cena materiálu  

a náklady na jeho pořízení (tj. doprava, balení, clo, zpracování, apod.). Materiálové náklady 

jsou pak stanoveny na základě informací o tom, jaké položky mají být do kalkulace zahrnuty, 

v jakém množství, jaká je cena jednotlivých položek, jaká je výše vedlejších nákladů a jaká  

je výše technologických ztrát ve výrobě (tzv. prořezy).  

Přímé mzdy 

Dalšími produkčními náklady jsou přímé mzdy, které jsou nedílnou součástí kalkulace. Mzdy 

jsou složeny ze tří hlavních pilířů, kterými jsou úkolová mzda, podíl tzv. „neproduktivních 

mezd“ a povinné odvody.  

Úkolová mzda se do kalkulace zahrnuje na základě mzdových sazeb dle jednotlivých 

výrobních pozic (stříhání lamel, splétání, balení, atd.) v dané výrobě, popřípadě jako celková 

částka za jednotku výroby (tam, kde nejsou stanoveny sazby pro jednotlivé pozice). Vedoucí 

divize „Výroba“ tento podklad při sestavování plánu předává ekonomovi, který mzdové sazby 

publikuje ve finančním plánu na daný rok a takto předává controllerovi. Pro kalkulace se berou 

úkolové mzdy stanovené pro nulovou chybovost ve výrobě.  

Podíl „neproduktivních mezd“ je do kalkulací zahrnován formou pevně stanoveného 

procenta z úkolových mezd. Do této složky kalkulačního vzorce se zahrnují podíly odborných 

a pomocných prací ve výrobě. Jedná se tedy o další placené práce, které však není možné 

stanovit na jednotku (např. zaškolování nových pracovníků, opravy, manipulace s materiálem, 

atd.). Motivací pro doplnění kalkulačního vzorce o tuto složku bylo porovnání výrobních  

a výsledných kalkulací, kdy skutečně vyplacené mzdy převýšily ve velké většině případů mzdy 

kalkulované. Součástí neproduktivní složky jsou i náklady na dovolené, návštěvy lékařů a státní 

svátky, které jsou kalkulovány zvlášť.  
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Kategorie odvodů pak zahrnuje náklady na povinné zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení hrazené zaměstnavatelem.  

Ostatní přímé náklady 

Jedná se o náklady, které není možné zahrnout do předchozích kategorií, ale je možné  

je stanovit na jednotku či konkrétní výrobu. Zpravidla jsou ve formě různých externích služeb 

(např. pojištění zakázky, doprava, zpracování materiálu, aj.). Do souhrnné kalkulace jsou 

zahrnuty převážně ve formě přímých výrobních režií. Jejich rozpočtovanou výši předává 

controllerovi 1x ročně ekonom, a to na základě skutečných přímých výrobních režií a objemu 

výroby v předchozím roce. 

2.6.2. Přímé náklady  

Jsou ve výjimečných případech podkladem pro obchodní oddělení při stanovení ceny velkých 

zakázek. Tato úroveň kalkulace se používá v situaci, kdy je potřeba naplnit nevyužitou výrobní 

kapacitu a uhradit tak alespoň část fixních a režijních nákladů a kdy zároveň vzhledem k silné 

konkurenci není možno stanovit cenu na základě úplných vlastních nákladů. Vždy však musí 

platit, že prodejní cena (po slevách a rabatech) převyšuje přímé náklady.  

2.6.3. Vlastní náklady výroby  

Jsou podkladem pro ekonomické oddělení a slouží pro účetní ocenění vlastní výroby (výrobků) 

případně pro obchodní oddělení, kde slouží pro cenové nabídky na velké akce (konečná cena 

po rabatech pro zákazníka se pak stanoví jako VNV + požadované navýšení na úhradu režií  

a zisku). Vlastní náklady výroby jsou získány po přičtení výrobní režie nepřímé k přímým 

nákladům. Zmíněné režie obsahují náklady související s vlastním řízením výrobního procesu, 

které nelze jednoznačně přiřadit na konkrétní výrobek, a to zejména: 

- Náklady na opravu a údržbu dlouhodobého majetku 

- Odpisy dlouhodobého majetku 

- Výkony spojů, cestovné a ostatní služby 

- Mzdové náklady související s řízením výroby, skladováním a expedicí  

a odvody z nich 

- Poplatky a ostatní finanční náklady 
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Jelikož výrobní režie nelze stanovit na konkrétní výrobek, je na něj rozvržena 

prostřednictvím programu, tedy K2, na základě rozvrhové základny, která se skládá 

z materiálových nákladů (syntetický účet 501) a z mzdových nákladů vč. odvodů (účetní 

skupina 52). Přesné údaje o výrobní režii připadající na danou výrobu poskytuje controllerovi 

1x ročně ekonom ze zpracovaného plánu režijních nákladů, který vychází z rozpadu finančního 

plánu na jednotlivá střediska a výrobky. 

2.6.4. Úplné vlastní náklady (výkonu)  

Jsou podkladem pro obchodní oddělení a slouží jako výchozí základna pro stanovení prodejní 

ceny a kalkulovaného zisku. Úplných vlastních nákladů výkonu je dosaženo při přičtení správní 

a odbytové režie k vlastním nákladům výroby. Režie je do kalkulací zahrnována jako procento 

z přímých výrobních nákladů, stanovené společně pro všechny výroby. Základem pro určení 

výše režie je zpracovaný plán celkových režijních nákladů a plánované celkové přímé náklady 

(součet za všechny výroby). Podílem těchto dvou složek je pak stanoveno procento navýšení 

přímých nákladů o správní a odbytové režie. Jelikož základem pro výpočet je finanční plán, 

kalkulace se tak mohou lišit od účetního rozpadu režijních nákladů, kde jsou skutečné režie 

rozpočítány na jednotlivé výrobky na základě rozvrhové základny skládající se ze spotřeby 

materiálu (syntetický účet 501), mzdových nákladů vč. odvodů (účtová skupina 52) a služeb 

(účetní skupina 51). Charakteristika jednotlivých režií, které spadají pod správu a odbyt  

je vypsána níže. 

Správa a vedení, režie reklamací, režie vývoje 

V rámci této části režie jsou obsaženy náklady související s řízením a správou organizace, 

řešením reklamací a vývojem, které nelze přiřadit konkrétnímu výkonu. Jedná se se o obdobné 

typy nákladů jako u režie výrobní, avšak spadají pod správu (mzdy administrativy,  

energie, apod.) 

Odbytová režie 

Část správní režie související s marketingem a obchodní činností. Zahrnuje zejména mzdy 

obchodníků, náklady na skonta poskytovaná zákazníkům, náklady na marketing a propagaci 

firmy. 
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Dopravní režie 

Zahrnují rozpuštění ztráty z provozu vlastní dopravy. 

2.6.5. Prodejní cena výkonu  

Stanovení této ceny není zpravidla přímo součástí kalkulace zpracované controllerem. Cena 

vychází z požadavků a potřeb trhu, kterou stanovuje tzv. „Cenař“. V rámci prodejní ceny 

výkonu jsou kromě kalkulovaného zisku připočteny i průměrné rabaty a slevy, které jsou 

poskytovány individuálně dle výrobku, celkové objednávky a především dle odběratele. Rabaty 

a slevy jsou vypočítány jako procento z katalogové prodejní ceny. Plánovaný zisk pak vyjadřuje 

tu část prodejní ceny, který společnosti zbývá po pokrytí veškerých nákladů. Zisk je určen  

na základě zpětné kalkulace podle vzorce: 

 Prodejní cena výrobku 

-  rabaty a slevy zákazníkům 

= Cena po úpravách 

-  úplné vlastní náklady výkonu 

= Kalkulovaný zisk 

2.7. Analýza odchylek 

Následující kapitola se zabývá vyhodnocením plánovaných a skutečných hodnot za rok 2018. 

Nedílnou součástí náplně práce controllera je sledovat, analyzovat a porovnávat skutečný vývoj 

s plánem a na základě získaných dat, pak vyhodnotit a správně interpretovat dosažené výsledky, 

které jsou pak předány managementu společnosti jako podklad pro rozhodování  

o krátkodobém, ale i dlouhodobém vývoji firmy. Vyhodnocení spočívá v analýze odchylek  

na úrovni objemu produkce, výnosů, variabilních nákladů a fixních nákladů. Analýza bude 

založena na zkoumání vývoje firmy jako celku. Pro doplnění jsou pak prezentovány i výsledky 

dosažené v rámci Výrobku A, který je z pohledu objemu produkce a tržeb nejvýznamnějším 

produktem společnosti.  
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Níže je uvedený graf, který znázorňuje porovnání plánovaného objemu produkce  

se skutečným za rok 2018. Tabulka pak vyčísluje absolutní a relativní odchylky. 

Graf 10: Analýza odchylek objemu produkce společnosti ABC, a.s. v roce 2018  

 

Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 

Tabulka 5: Analýza odchylek objemu produkce společnosti ABC, a.s. v roce 2018  

Objem 
produkce 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Roční 

Absolutní 
odchylka 

-2 547 11 859 2 621 1 333 -458 322 8 804 481 4 397 15 226 8 464 1 659 52 162 

Relativní 
odchylka 

-4,5 % 21,3 % 3,5 % 1,5 % -0,4 % 0,3 % 9,5 % 0,4 % 4,9 % 16,0 % 8,5 % 3,0 % 5,0 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z uvedených údajů lze vyčíst, že společnost v roce 2018 jednoznačně převýšila plán 

v objemu produkce. Pouze v lednu a květnu zaostávala oproti očekáváním. Vyšší výroba  

je zaznamenána především v sezonním období, které je od jara po podzim. Nejvyšší produkce 

společnost dosáhla v letních měsících, říjnu a listopadu, kdy se také nejvíce odchýlila od plánu. 

V souhrnném ročním porovnání pak firma navýšila svůj objem produkce o celkových 52 162 

výrobků. Index plnění plánu je pak ve výši 1,05, který představuje navýšení výroby o 5 % oproti 

předpokladu. Překročení plánu je zejména v důsledku navýšení poptávky odběratelů  

po produktech, tudíž navýšení jejich odběru. Toto tvrzení je do značné míry podložené analýzou 

odchylek tržeb, která je provedena v následující podkapitole.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plán 56 439 55 716 74 342 89 680 105 422 113 403 93 090 108 530 89 038 95 092 99 582 55 057

Skutečnost 53 892 67 575 76 963 91 013 104 964 113 725 101 894 109 011 93 435 110 318 108 046 56 716
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Níže je uvedený graf, který znázorňuje porovnání plánovaného objemu produkce 

Výrobku A oproti skutečnému počtu vyrobení. Pod grafem jsou pak vyčísleny v tabulce 

odchylky v absolutním a relativním pojetí po jednotlivých měsících a souhrnně za rok 2018. 

Graf 11: Analýza odchylek objemu produkce Výrobku A v roce 2018  

 

Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 

Tabulka 6: Analýza odchylek objemu produkce Výrobku A v roce 2018 (v m2) 

Objem 
produkce 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Roční 

Absolutní 
odchylka 

-815 1 662 1 988 -305 89 1 969 6 419 5 428 1 345 9 229 1 055 805 28 869 

Relativní 
odchylka 

-9,5 % 19,1 % 21,2 % -2,5 % 0,5 % 10,2 % 48,4 % 31,6 % 8,5 % 61,6 % 5,3 % 7,1 % 17,1 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při porovnání uvedených grafů je zřejmý významný vliv Výrobku A na celkovou 

produkci, kdy křivky vývoje jsou takřka identické. I v případě Výrobku A je dosaženo 

překročení plánu. Nenaplnění očekávání došlo pouze v lednu a dubnu. V souhrnném ročním 

porovnání pak společnost navýšila svůj objem produkce  Výrobku A o celkových 28 869 m2. 

Index plnění plánu je následně ve výši 1,17, který představuje navýšení o 17 % oproti 

předpokladu. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plán 8 606 8 702 9 363 12 203 17 709 19 391 13 265 17 184 15 915 14 984 19 755 11 397
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2.7.1. Analýza odchylek tržeb 

Následující kapitola je zaměřena na analýzu odchylek v tržbách, která vyjadřuje, jak změna 

ceny nebo objemu výroby ovlivnila výši výnosů, respektive zisku. Porovnání plánovaných 

výnosů se skutečnými za rok 2018 je zakresleno níže na grafu. Tabulka pak obsahuje vyčíslení 

diferencí v absolutním a relativním vyjádření.  

Graf 12: Analýza odchylek tržeb společnosti ABC, a.s. v roce 2018  

 

Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 

Tabulka 7: Analýza odchylek tržeb společnosti ABC, a.s. v roce 2018 (v tis. Kč) 

Výnosy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Roční 
Absolutní 
odchylka 

-2 749 5 128 -4 543 -2 138 8 544 -668 11 014 4 191 6 058 22 778 8 524 488 56 629 

Relativní 
odchylka 

-5,7 % 9,6 % -6,2 % -2,4 % 7,3 % -0,5 % 9,9 % 3,5 % 6,6 % 23,4 % 8,3 % 0,8 % 5,2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Skutečně dosažené tržby převážně kopírují trend očekávaných výnosů. Významné 

pozitivní rozdíly byly identifikovány zejména v červenci, říjnu a listopadu, což odpovídá  

i analýze odchylek v objemu produkce, kdy v těchto měsících byly nejvyšší odchylky oproti 

plánu. V úhrnu pak společnost navýšila své tržby oproti očekávání o 56 629 tis. Kč,  

tj. o 5,2 %. Z uvedeného nám vyplývá, že tvrzení zvýšení odbytu produktů je tedy do značné 

míry potvrzeno provedenou analýzou celkových výnosů. Skutečné tržby narostly oproti plánu 

v daných měsících o téměř identické hodnoty jak celkový objem produkce. Jisté nesrovnalosti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plán 48 087 53 556 73 143 88 433 116 682 129 550 111 004 118 490 92 113 97 311 102 510 64 482

Skutečnost 45 339 58 684 68 599 86 295 125 227 128 882 122 018 122 681 98 171 120 089 111 033 64 970
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můžou být způsobeny zejména slevami, skonty a rabaty, které společnost poskytuje svým 

zákazníkům. Další ovlivnění může vzniknout ve snaze firmy udržení jisté rezervy výrobků  

na skladě z titulu zabezpečení plynulé a bezproblémové výroby a dostát tak svých závazků vůči 

svým odběratelům. Důvodem může být však i změna prodejních cen. 

Níže uvedená tabulka znázorňuje vývoj tržeb za prodej Výrobku A a dále vyčísluje 

cenové a množstevní odchylky. 

Tabulka 8: Analýza odchylek tržeb Výrobku A v roce 2018 (v tis. Kč) 

Tržby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Roční 

Plán 11 567 11 697 12 585 16 402 23 803 26 064 17 830 23 097 21 392 20 140 26 553 15 319 226 449 

Skutečnost 9 610 12 459 13 995 14 500 24 186 28 084 25 974 28 947 22 100 31 525 27 768 16 667 255 815 
Absolutní 
odchylka 

-1 958 763 1 410 -1 903 383 2 020 8 144 5 850 709 11 385 1 215 1 348 29 366 

Relativní 
odchylka 

-17 % 7 % 11 % -12 % 2 % 8 % 46 % 25 % 3 % 57 % 5 % 9 % 13 % 

Množstevní 
odchylka 

-4 471 9 119 10 908 -1 674 488 10 804 35 221 29 783 7 380 50 637 5 791 4 417 158 405 

Cenová 
odchylka 

-863 -1 471 -1 262 -1 493 263 -627 -483 -1 446 -1 099 -1 019 -203 266 -9 438 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmá vazba mezi tržbami a výrobou, přičemž nesplnění plánu v obou 

případech došlo v lednu a dubnu. V ostatních měsících však bylo zaznamenáno navýšení 

prodeje oproti očekávání a s tím související nárůst tržeb. Společnost plánovala výši tržeb přes  

226 mil. Kč, přičemž dosáhla téměř 256 mil. Kč. Absolutní odchylka je pak vyčíslena  

na více než 29 mil. Kč, tj. nárůst oproti plánu o 13 %. 

Množstevní odchylky sdělují, jak se změnily tržby v důsledku změny objemu výroby. 

Oproti tomu cenové odchylky prezentují vliv změny prodejní ceny na dosažené tržby.  

Na základě dosažených výsledků lze tedy konstatovat, že navýšení objemu výroby má pozitivní 

dopad na tržby, které se díky tomuto vývoji zvýšily o téměř 159 mil. Kč. Co se týče cenové 

odchylky, zde byl zaznamenán pokles prodejních cen, který v úhrnu za rok 2018 snížil tržby 

téměř o 9,5 mil. Kč.  

2.7.2. Analýza odchylek nákladů 

Analýza odchylek nákladů je nezbytná a především velmi užitečným nástrojem pro řízení 

nákladů společnosti. Detailní sledování nákladů umožňuje identifikaci slabých míst  

ve výrobním procesu a následně je odstranit a zefektivnit. Pro přesné určení krizových míst  
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je však potřeba náklady řádně klasifikovat a zkoumat jednotlivě. Z tohoto důvodu jsou náklady 

v rámci analýzy odchylek sledovány souhrnně a pak dle proměnlivosti, tedy rozdělení na 

variabilní a fixní náklady. V případě společnosti ABC, a.s. mohou však v členění vzniknout 

drobné nesrovnalosti, protože firma zařazuje všechny přímé náklady do variabilních a veškeré 

režie pak klasifikuje jako fixní náklady. Tento stav je způsoben tím, že společnost využívá 

kombinaci dvou typů členění nákladů, kterými jsou na přímé a nepřímé, a na jednicové a režijní. 

Klasifikaci nákladů ve společnosti byla věnována pozornost především v kapitole  

2.6. Kalkulace. Níže uvedený graf znázorňuje odchylky mezi plánovanými náklady  

a skutečnými v roce 2018. 

Graf 13: Analýza odchylek nákladů společnosti ABC, a.s. v roce 2018  

 

Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 

Tabulka 9: Analýza odchylek nákladů společnosti ABC, a.s. v roce 2018 (v tis. Kč) 

Náklady 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Roční 
Absolutní 
odchylka 

-2 599 2 671 -1 447 1 142 1 445 -220 6 342 2 943 9 563 13 342 13 797 21 703 68 683 

Relativní 
odchylka 

-4,7 % 4,6 % -2,0 % 1,4 % 1,4 % -0,2 % 6,3 % 2,8 % 11,3 % 14,9 % 15,9 % 35,0 % 6,8 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na grafu lze zpozorovat významný nárůst celkových nákladů ve druhé polovině 

hospodářského roku. Nárůst je způsoben jednak zvýšením objemu výroby v sezonních 

měsících, ale také i vysokými fixními náklady. Vliv fixních nákladů lze vidět i na konci roku, 

kde mají rostoucí trend a významně překročily plán. Detailní analýza odchylek variabilních  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plán 54 816 57 658 73 455 81 873 103 772 113 315 101 418 103 985 84 514 89 469 86 766 62 023

Skutečnost 52 217 60 329 72 008 83 015 105 217 113 095 107 761 106 928 94 077 102 812 100 563 83 725
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a fixních nákladů je provedena níže. V úhrnu skutečně vynaložené náklady pak převýšily plán 

o 68 683 tis. Kč, což představuje nárůst o 6,8 %. Změna nákladů tedy značně převýšila změnu 

tržeb a objemu produkce. 

Níže uvedené grafy znázorňují porovnání skutečných a plánovaných variabilní a fixních 

nákladů. Tabulky pak vyčíslují absolutní a relativní odchylky. Jak již z charakteru variabilních 

nákladů vyplývá, trend kopíruje vývoj objem produkce se kterým má jistou míru korelace. 

Z tohoto tvrzení vzniká předpoklad překročení skutečných variabilních nákladů oproti 

plánovaným, jelikož tohoto efektu bylo dosaženo i v rámci objemu produkce. Hypotéza  

je do značné míry potvrzena níže provedeným porovnáním, kdy skutečné náklady se zvýšily  

o 32 586 tis. Kč, tj. o 4,2 %. Nicméně lze si však povšimnout záporných hodnot  

ve 4.,5. a 6. měsíci. Odůvodnění spočívá v nižší spotřebě materiálu používaného ve výrobě. 

Zpracovaná detailní analýza odchylek nákladových položek za rok 2018 je součástí přílohy. 

Graf 14: Analýza odchylek variabilních nákladů společnosti ABC, a.s. v roce 2018  

 

Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 

Tabulka 10: Analýza odchylek variabilních nákladů společnosti ABC, a.s. v roce 2018 (v tis. Kč) 

Variabilní 
náklady 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Roční 

Absolutní 
odchylka 

4 658 3 030 2 118 -2 038 -6 369 -7 246 7 293 1 520 2 558 11 682 5 409 9 970 32 586 

Relativní 
odchylka 

12,6 % 7,9 % 4,1 % -3,2 % -7,5 % -7,9 % 9,4 % 1,8 % 3,9 % 17,1 % 7,5 % 28,1 % 4,2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plán 36 868 38 231 51 413 63 743 84 454 91 268 77 213 83 803 65 398 68 486 72 052 35 422

Skutečnost 41 526 41 261 53 532 61 706 78 085 84 022 84 507 85 323 67 956 80 168 77 461 45 392
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Graf 15: Analýza odchylek fixních nákladů společnosti ABC, a.s. v roce 2018  

 

Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 

Tabulka 11: Analýza odchylek fixních nákladů společnosti ABC, a.s. v roce 2018 (v tis. Kč) 

Fixní 
náklady 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Roční 

Absolutní 
odchylka 

-4 465 494 -1 742 2 697 7 617 4 589 944 3 914 3 474 3 487 10 111 6 512 37 632 

Relativní 
odchylka 

-21,3 % 2,5 % -7,7 % 13,8 % 37,2 % 21,2 % 4,5 % 19,0 % 17,1 % 16,4 % 62,6 % 32,4 % 15,4 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak již bylo výše zmíněno, na zvýšení nákladů ke konci období měly významný vliv fixní 

náklady, které od září nepřetržitě rostly. Na růstu se nejvíce podílely režijní mzdy, kam spadají 

odměny technicko-hospodářských pracovníků (dále jen THP), vedoucích výroby a statutárního 

orgánu. Navýšení mezd se však projevilo i v rámci variabilních nákladů, tj. úkolových mezd, 

které zahrnují dělníky a agenturní zaměstnance. Detailní analýza mzdových nákladů  

je provedena níže. Významný skok v 5. měsíci způsobila zejména položka jiných provozních 

nákladů. I přes zaslaný dotaz managementu  bohužel konkrétní důvod nebyl identifikován. 

Dalším negativním faktorem na růst fixních nákladů může být neefektivní řízení režií. Při 

pohledu na graf je potvrzen nedostatek v klasifikaci nákladů, kdy změny fixních nákladů nejsou 

skokového charakteru, ale strukturálního. Což značně zkresluje pohled na vývoj fixních 

nákladů a následné ztížení jejich řízení. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plán 20 957 20 079 22 501 19 501 20 502 21 666 21 072 20 627 20 360 21 224 16 159 20 073

Skutečnost 16 491 20 574 20 760 22 198 28 119 26 255 22 016 24 541 23 834 24 711 26 270 26 586
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Nedílnou součástí nákladů na výrobu, tedy i kalkulace prodejních cen, jsou mzdy, proto 

 je nezbytné je sledovat a neustále s nimi pracovat. Pro doplnění je níže uvedená tabulka, která 

porovnává skutečné a plánované režijní a jednicové mzdy. 

Tabulka 12: Analýza odchylek mezd společnosti ABC, a.s. v roce 2018 (v tis. Kč) 

Úkolové 
mzdy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Roční 

Plán 4 465 3 534 4 897 5 698 7 214 7 470 7 129 7 441 6 062 5 729 6 163 6 230 72 032 

Skutečnost 5 209 4 285 5 152 6 418 6 991 7 478 7 890 8 114 6 519 6 621 7 490 7 232 79 400 

Absolutní 
odchylka 

744 751 255 720 -223 8 762 673 457 892 1 327 1 002 7 367 

Relativní 
odchylka 

17 % 21 % 5 % 13 % -3 % 0 % 11 % 9 % 8 % 16 % 22 % 16 % 10 % 

Režijní 
mzdy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Roční 

Plán 7 846 6 997 7 015 7 014 7 185 7 155 7 100 7 133 7 065 7 104 7 124 7 317 86 056 

Skutečnost 7 566 7 479 7 946 6 684 7 806 7 540 8 384 7 933 7 922 8 277 9 754 8 668 95 958 

Absolutní 
odchylka 

-280 482 931 -331 622 384 1 284 799 857 1 173 2 630 1 351 9 903 

Relativní 
odchylka 

-4 % 7 % 13 % -5 % 9 % 5 % 18 % 11 % 12 % 17 % 37 % 18 % 12 % 

Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmá vazba úkolových mezd na objem produkce, kdy nejvyšších odchylek 

je dosaženo právě v letních měsících a následně na podzim, kdy se zvýšila oproti očekávání  

i celková výroba. V souhrnu pak úkolové mzdy převýšily plán více než o 7 mil. Kč, tj. o 10 %. 

Oproti tomu režijní mzdy potvrzují vliv na vývoj fixních nákladů, kdy skutečně ke konci roku 

došlo k významnému překročení plánu, přičemž největší vliv na výkyvy mají mzdy THP. Roční 

odchylka je pak ve výši 9,9 mil. Kč, která představuje navýšení o 12 %.  

Níže je uvedena tabulka vyčíslující odchylku mzdového tarifu a odpracovaného času 

v rámci úkolových mezd u Výrobku A. 

Tabulka 13: Odchylky úkolových mezd Výrobku A v roce 2018 (v Kč) 

Odchylka Hodnota 
Mzdového tarifu -432 094 

Odpracovaného času 2 147 861 

Celkový dopad na mzdové náklady 1 715 767 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Společnost ve finančním plánu na rok 2018 plánovala snížení úkolových mzdových tarifů 

u venkovních žaluzií o 3 Kč/m2. Úspory u mezd byly očekávané z důvodu investic do nového 

strojního vybavení, které vede k zefektivnění práce. V kalkulaci se pak tedy počítalo 

s hodnotou 74,4 Kč/m2, přičemž bylo skutečně dosaženo výše úkolové mzdy 72,2 Kč/m2. 

Celkový dopad na mzdové náklady v důsledku snížení tarifů činil přes 430 tis. Kč. Díky 

navýšení celkového odpracovaného času, respektive výroby Výrobku A, se náklady zvýšily 

více než o 2 147 tis. Kč. 

2.7.3. Analýza Výsledku hospodaření před daní 

Následující podkapitola sumarizuje celkový efekt odchylek, a to dopad na výsledek 

hospodaření. V níže uvedené tabulce lze vidět, že v konečném důsledku překročení plánů  

na jednotlivých úrovní mělo negativní dopad na zisk, který se snížil oproti plánu o 12 mil. Kč, 

což představuje pokles o 15 % zisku. Jak již bylo výše konstatováno, významným negativním 

vlivem byl nárůst fixních nákladů, které i přes navýšení tržeb z titulu zvýšení výroby způsobily 

nenaplnění očekávání v rámci výsledku hospodaření. 

Tabulka 14: Analýza odchylek výsledku hospodaření před daní  společnosti ABC, a.s.  

  v roce 2018 (v tis. Kč) 

Zisk před 
zdaněním 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Roční 

Plán -6 729 -4 102 -312 6 560 12 910 16 235 9 586 14 505 7 600 7 842 15 744 2 460 82 299 

Skutečnost -6 878 -1 645 -3 409 3 280 20 010 15 788 14 258 15 753 4 094 17 278 10 470 -18 755 70 244 
Absolutní 
odchylka 

-150 2 457 -3 096 -3 280 7 099 -447 4 672 1 247 -3 506 9 436 -5 273 -21 215 -12 055 

Relativní 
odchylka 

2 % -60 % 992 % -50 % 55 % -3 % 49 % 9 % -46 % 120 % -33 % -863 % -15 % 

Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 

2.7.4. Souhrn analýzy odchylek 

Na základě dosažených výsledků a informací, které byly získány z provedené analýzy 

odchylek, bylo zjištěno překročení plánu na všech zkoumaných úrovní. Díky vyššímu objemu 

produkce společnost dosáhla výších tržeb, ale i nákladů. Schopnost navýšit objem produkce 

podle potřeb trhu firmě umožnila zejména nová výstavba výrobní haly, která tak zvýšila 

celkovou výrobní kapacitu. Díky tomu společnost nemá z tohoto hlediska žádné omezení  

a posiluje tak pokrytí na trhu a je schopna uspokojit zvyšující se poptávku, která by v případě 

omezené výrobní kapacity mohla přejit ke konkurenci. I přes všechna tato kladná fakta 
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společnost v konečném důsledku nesplnila stanovený plán u výsledku hospodaření  

a zaznamenala pokles oproti očekávání o 12 mil. Kč, tj. o 15 %.  

Analýza odchylek byla provedena i na Výrobku A, který je z pohledu objemu produkce 

a prodeje nejvýznamnější produkt společnosti. Vypočítaná množstevní odchylka tržeb  

ukázala pozitivní vliv na zisk, a to ve výši 159 mil. Kč. Pomocí cenové odchylky bylo pak 

zjištěno negativní ovlivnění výsledku hospodaření ve výši 9,5 mil. Kč. 

2.8. Krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů  
 a zisku 

Krycí příspěvek  na úhradu fixních nákladů a zisku (dále jen krycí příspěvek) je velice užitečný 

ukazatel pro sledování ekonomické situace podniku. Krycí příspěvek nám prezentuje, který 

z produktů se vyplatí nabízet a věnovat mu pozornost. Nejpřínosnějším výrobkem je tedy ten, 

jehož krycí příspěvek je nejvyšší. Tento výrok však není pravidlem, protože nejvyšší bude 

pravděpodobně u toho produktu, který se prodává nejvíce. Z tohoto důvodu je vhodnější 

vyčíslovat krycí příspěvek na kalkulační jednici.  

Společnost ABC, a.s. v rámci svých měsíčních porad, kde jsou prezentovány současné 

výsledky, mimo jiného sleduje i pokrytí správních režií a zisku v rámci dané skupiny výrobků. 

Díky těmto procedurám je schopna zjistit ziskovost, jednotlivých výrobků, na které se pak 

zaměřuje a významně podporuje. Níže je uvedena tabulka, která vyčísluje krycí příspěvek  

v absolutním vyjádření za jednotlivé skupiny výrobků v roce 2018. 

Tabulka 15: Pokrytí správní režie zisku společnosti ABC, a.s. za rok 2018  

Název skupiny 
Krycí příspěvek 

(v tis. Kč) 
Objem produkce  

(v nat. jedn.) 
Podíl na produkci  

(v  %) 
Elektro 4 785 26 490 2,6 % 
Interiérové žaluzie 14 885 354 790 34,3 % 
Krycí plechy 5 720 59 750 5,8 % 
Látkové rolety 5 739 27 799 2,7 % 
Markýzy a pergoly 10 953 8 252 0,8 % 
Protal 4 150 2 585 0,2 % 
Rolety 15 013 51 319 5,0 % 
Sítě proti hmyzu 9 484 88 802 8,6 % 
Svislé clony 1 533 3 807 0,4 % 
Venkovky 3 311 33 295 3,2 % 
Venkovní žaluzie 131 851 378 502 36,6 % 

Celkový součet X 1 035 391 100,0 % 
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Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 

Krycí příspěvek ve své podstatě sděluje, v jakém rozsahu jsou kryty fixní náklady a jaká 

část se podílí na tvorbě zisku. Na základě údajů z tabulky 15 je zřejmé, že nejvíce zisková 

skupina jsou venkovní žaluzie, která dosáhla výše 131 851 tis. Kč. Tento výsledek se však 

vzhledem k podílu na produkci (36,6 %) dal předpokládat a není nijak překvapivý. Oproti tomu 

nečekaných hodnot dosáhly interiérové žaluzie, které mají prakticky identický podíl  

na produkci jak venkovní, ale dosahují výrazně nižšího příspěvku, tj. 14 885 tis Kč. Na základě 

informací controllingového oddělení společnosti důvodem je jednak konkurence, která tlačí 

prodejní ceny výrazně dolů, a tudíž u této skupiny jsou marže nastaveny velmi nízko, a druhým 

faktorem je trend trhu, jelikož v dnešní době jsou venkovní žaluzie více oblíbené než vnitřní. 

Velmi dobrých výsledků vzhledem k jejich objemu výroby dosahují markýzy a pergoly, které 

dosáhly výše příspěvku 10 953 tis. Kč při podílu na produkci 0,8 %. Další značně ziskovou 

skupinou jsou rolety, které přispívají na správní režie a zisk s 15 013. tis. Kč při podílu 5 %  

na celkovou výrobu. 

 Následující výpočty jsou provedeny v rámci Výrobku A, který patří právě do skupiny 

venkovních žaluzií. Níže jsou vypočítány tři druhy příspěvků, a to na jednotkou, za období 

absolutním vyjádření a za období v relativním vyjádření. Vstupní hodnoty jsou následující: 

 Prodejní cena za m2 = 5 487 Kč 

 Variabilní náklady na jednotku (přímé náklady) = 1 773 Kč 

 Plánovaný objem produkce = 168 474 m2 

Tabulka 16: Krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku Výrobku A za rok 2018  

Krycí příspěvek Hodnoty 
Na jednotku (absolutně) 3 714 Kč 

Za období (absolutně) 625 726 tis. Kč 

Za období (relativně) 67,69 % 

Zdroj: Interní data společnosti, vlastní zpracování 

Na základě provedených výpočtů bylo dosaženo přehledu o jednotlivých krycích 

příspěvcích Výrobku A. Příspěvek na jednotku je ve výši 3 714 Kč, což vzhledem k prodejní 

ceně je poměrně vysoká částka. Celkově za rok 2018 pak krycí příspěvek činil téměř  

626 mil. Kč, které představují 67,69 %.  
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Pro úplnost kalkulace Výrobku A za jednotku jsou níže uvedené fixní náklady  

na jednotku, respektive režie, a požadované navýšení úplných vlastních nákladů (hrubá marže): 

 Fixní náklady na jednotku (režie) = 513 Kč 

 Hrubá marže (140 % z ÚVN) = 3 200 Kč 

Hrubá marže kromě zisku zahrnuje i další položky, kterými jsou rabaty, slevy a skonta. 

Společnost u každé skupiny/typu výrobků má jasně nadefinované, jaké jsou maximálně možné 

rabaty a slevy, které je schopna a ochotna poskytnout zákazníkovi. V rámci Výrobku A se jedná 

o hodnotu 50 %. Skonto pak je obecně stanoveno na 3 %. Společnost se detailně zabývá 

metodikou kalkulace a stanovením prodejní ceny. Na základě získaných poznatků z předchozí 

kapitoly 2.6. Kalkulace, je níže nastíněn postup zpětné kalkulace zisku Výrobku A: 

 

Prodejní cena  5 487 Kč 

- Rabaty, slevy a skonta  (53 %) 2 908 Kč 

= Cena po úpravách  2 579 Kč 

- Úplné vlastní náklady výkonu 2 286 Kč 

= Kalkulovaný zisk 293 Kč 

 

Z výše uvedené kalkulace je zřejmé, že největšími položkami jsou obchodní slevy 

poskytované zákazníkům (53 %) a úplné vlastní náklady výkonu (42 %). Zbylá část, tj. 5 % 

představuje kalkulovaný zisk. Výše ziskové marže se zdá malá, nicméně je jednoznačné,  

že dosažení plného zvýhodnění v podobě rabatů, slev a skont, dosáhne opravdu jen zřídka kdo, 

a tudíž reálný zisk u Výrobku A je podstatně vyšší.   

2.8.1. Souhrn krycího příspěvku na úhradu fixních  
  nákladů a zisku 

Díky tomu, že společnost sama interně sleduje příspěvek na správní režie a tvorbu zisku,  

je schopna identifikovat nejvíce ziskové skupiny výrobků a na druhou stranu ty ztrátové.  

Na základě dosažených výsledků nejvíce přínosnou skupinou jsou venkovní žaluzie, které 

dosahují příspěvku 131 851 tis. Kč při podílu na celkový objem produkce 36,6 %. Významně 

horších výsledků pak dosáhly interní žaluzie, které při podílu 34,3 % na celkový objem výroby 

přispávají pouze s 14 885 tis. Kč.  
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V rámci kapitoly byl proveden výpočet krycího příspěvku u Výrobku A, který spadá 

právě do skupiny venkovních žaluzií a tvoří téměř 20 % z celkové produkce společnosti.  

Při kalkulaci příspěvku na jednotku bylo dosaženo hodnoty 3 714 Kč. Po agregaci hodnoty byl 

zjištěn celkový přínos 625 726 tis. Kč, který v relativním vyjádření představuje téměř 68 %. 

Výsledky tedy sdělují, že Výrobek A významným způsobem přispívá na úhradu fixních nákladů 

a přináší společnosti významný zisk. 

2.9. Analýza okolí, odvětví a potenciálů  

Kompetencí Controllingu je nejen znát dokonale své vnitřní systémy a procesy, ale je potřeba 

mít i povědomí o odvětví, ve kterém daná společnost působí, o okolí, v jakém se nachází a je 

třeba brát zřetel také na své potenciály a věnovat jim patřičnou pozornost. Těmto úkolům se 

věnuje strategický controlling, který zahrnuje několik mechanismů, kterými sbírá informace  

a zachycuje dění okolo podniku. V rámci diplomové práce bude použit Porterův model 5 sil, 

PESTE analýza a jako posledním využitým nástrojem je SWOT analýza. Pro následující 

analýzy byly použity poznatky získané z osobních schůzek s finančním ředitelem a hlavním 

controllerem společnosti.  

2.9.1. Porterův model 5 sil 

Porterův model 5 sil je zaměřen na analýzu odvětví, ve které daná společnost vykonává svou 

ekonomickou činnost. Nástroj rozděluje odvětví do 5 kategorií, kterým se následně detailně 

zabývá. Jedná se o potenciální novou konkurenci, stávající konkurenci, dodavatelé, odběratelé 

a o substituty. 

Stávající konkurence 

Vedení společnosti pozorně sleduje svou vlastní konkurenci a snaží se mít o ní neustálý přehled. 

Informace získávají z dostupných a veřejných databází, z výsledků od stejných dodavatelů,  

od kterých odebírají, a znají i objemy na jednotlivých trzích. Společnost zejména sleduje trhy, 

na kterých současně působí, tj. konkurence v Evropské unii. Konkrétně se pak jedná o Českou 

republiku, Slovenskou republiku, Rakousko, Švýcarsko, Německo, Francii a teď nově  

i Švédsko. Součástí průzkumu je i pochycení nekonečného technologického vývoje na trhu 

svítící techniky, který nutí firmu stále sledovat nové trendy a produkty. Společnost má dva typy 

konkurence. První skupinou jsou firmy, které nabízejí široký sortiment a vyrábějí všechno, 

druhou skupinou jsou pak menší specializované podniky. Společnost ABC, a.s. patří mezi první 
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skupinu, kterých je velmi málo a podle finančního ředitele se nachází v TOP 5 výrobců 

zaměřených na stínící techniku v rámci Evropské unie.   

Potenciální konkurence 

Jako téměř ve všech odvětvích je zde riziko vstupu na trh nové konkurence. Společnost na tuto 

skutečnost reaguje především zvyšováním svého pokrytí na trzích, a to jak na tuzemských, tak 

i na zahraničních. Svého postavení docilují pomocí obchodních zástupců, kteří mají na starosti 

blízké trhy rozdělené na regiony. Na vzdálenějších trzích zřídila své dceřiné společnosti, které 

fungují pouze jako obchodní společnosti. Tzn. že se zde nevyrábí, ale pouze distribuují výrobky 

na konkrétní trh.  

Dodavatelé 

Jelikož společnost má širokou škálu sortimentu, spolupracuje s mnoha dodavateli, kteří 

dodávají materiál a komponenty pro jejich výrobky. U některých typů výrob dominuje jen pár 

dodavatelů, jinde zase spousta. Při výběru obchodního partnera hrají hlavní roli zejména 

kvalita, nabízené služby související s dodáním zásob a v neposlední řadě obchodní podmínky. 

Nákupem se zabývá oddělení strategického nákupu, který spadá pod divizi Rozvoj.  

Odběratelé 

Veškeré zboží a výrobky jsou dodávány výhradně montážním společnostem a velkoobchodům, 

kteří si shánějí konečné zákazníky sami. Společnost má dvě hlavní obchodní strategie. První 

tvoří obchodní zástupci, kteří navštěvují stávající, ale i nové zákazníky a oslovují je s nabídkou 

spolupráce. Prodejci jsou aktivní hlavně na blízkých trzích, tj. Česká republika, Slovensko  

a Rakousko, kde jejich podpora je významná. Druhou strategií je zakládání dceřiných 

společností a nakupování obchodních podílů. Tento způsobem je využit zejména  

na vzdálenějších trzích, jako Francie, Švédsko a Švýcarsko. 

Substituty 

Jak již bylo zmíněno výše v analýze konkurence, společnost nabízí prakticky vše v oblasti 

stínící techniky. Tudíž hrozba substituce je relativně malá. Nicméně určitou hrozbou jsou nové 

technologie a nové výrobky. Aby společnost zachytila trend a konkurenceschopnost, má zřízené 

oddělení výzkumu a vývoje, který pracuje na nových produktech a na modernizaci stávajících.  
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2.9.2. PESTE analýza 

PESTE analýza svou podstatou zkoumá vnější okolí podniku a dění ve světe. V rámci analýzy 

je rozděleno prostředí do dílčích okruhů, kterými jsou politická a ekonomická situace, 

společnost, technologie a ekologie. 

Politické okolí 

Jelikož společnost obchoduje v mnoha odlišných státech prostřednictvím svých obchodních 

zástupců a dceřiných společností, musí sledovat politické dění v těchto regionech. Firma  

má však tu výhodu, že se zaměřuje pouze na evropské státy, a to zejména na západní, které nám 

jsou politicky velmi blízké. Nicméně největší hrozbou je jistě současná vláda v České republice, 

která svými nečekanými a populistickými rozhodnutími značně komplikuje českým firmám 

plánování a rozhodování.  

Ekonomické okolí 

Současná ekonomická situace je bezesporu špatná, která je způsobena celosvětovou pandemií 

virem COVID, který významným a především negativním způsobem dopadá na globální 

ekonomiku. Díky této situaci mnoho závodů bylo nuceno razantně omezit výrobu, nebo  

ji dokonce zastavit úplně.  

V důsledku zmíněné krize je významně ovlivněna i společnost, která nařídila celozávodní 

dovolenou 7 pracovních dnů a byla nucena sestavit krizový plán, který zahrnuje především 

korekci plánů před pandemií. Podle finančního ředitele plánují snížení plánu obratu o 23 % 

oproti původnímu plánu na rok 2020 a v porovnání s rokem 2019 cca o 19 %. Taktéž 

konstatoval, že poptávka je stále relativně velká, nicméně nízká je samotná realizace. Podle 

krizového plánu museli posunout plánované investice a musejí více pracovat s náklady a jejich 

řízením. Situace se však každým dnem mění a je velmi těžké predikovat nějaký vývoj. Z tohoto 

důvodu společnost pravidelně plán aktualizuje a snaží se být co nejvíce flexibilní. 

Oproti všem současným negativním událostem, byly předchozí roky velmi dobré a jejich 

vývoj pozitivní. Níže je pro doplnění ekonomického prostředí uvedena tabulka, která zachycuje 

základní makroekonomické ukazatele, kterými jsou HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti  

a vývoj kurzu české koruny oproti euru. Vyčíslené hodnoty jsou vždy ke konci kalendářního 

roku, kdy sledovaným období je od 2015 do 2019. 
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Tabulka 17: Vývoj makroekonomických ukazatelů v ČR za období 2015-2019 

Ukazatel/Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Vývoj HDP (v %) 4,30 2,30 4,60 2,90 2,40 

Míra inflace (v %) 2,50 0,70 2,50 2,10 2,80 

Nezaměstnanost (v %) 6,50 5,50 3,80 3,20 2,90 

CZK/EUR 27,025 27,020 25,540 25,725 25,41 

Zdroj: Kurzy.cz, online, 2019, vlastní zpracování 

Společenské okolí 

Společnost dbá i na své dobré jméno a pověst ve svém okolí. Proto se snaží mít jak blízký 

kontakt s veřejností, tak využívat i masmédia. Společnost se hodně objevovala v nejrůznějších 

médiích, ať už v online médiích, časopisech, denících či v televizi. Taktéž pořádala soutěž, kdy 

hlavní výhrou byl jeden z jejich výrobků. 

Dobré vztahy však společnost neudržuje jen s vnějším okolím, ale klade značnou 

pozornost svým zaměstnancům, kterým nabízí v rámci odměňování spoustu benefičních  

a motivačních programů. Umožňuje jim pomocí kurzů a školení se neustále vzdělávat jak 

v oboru, tak i v cizích jazycích. Díky své aktivitě společnost získala hned dvě ceny. 

Technické prostředí 

V rámci technického prostředí je zkoumán zejména vývoj výdajů na vědu a výzkum. Jak již 

bylo uvedeno výše, firma má zřízeno vlastní oddělení výzkumu a vývoje, kde se zabývá 

modernizací výrobků a vyvíjení nových. Díky zkoumání ziskovosti jednotlivých výrobků  

je schopna společnost rozhodnout, do kterých se vyplatí investovat, a do kterých nikoliv. 

Celkové výdaje na výzkum a vývoj podniku dosáhly za rok 2018 částky 4 425 tis. Kč. 

Ekologie 

V dnešní době jsou klimatické podmínky a ochrana životního prostředí velkou celosvětovou 

diskuzí. Evropská unie klade značný důraz na tuto otázku a firmám zpřísňuje podmínky s cílem 

dosáhnout „zelené“ výroby. Z tohoto důvodu společnosti vynakládají nemalé peníze na vývoj 

do nových strojů a postupů, aby splnily podmínky EU.  

Společnost je zapojena do systému EKO-KOM, který zajišťuje sdružené plnění 

povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru 

v obcích. To znamená, že se podílí na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, 

tříděním a využitím obalového odpadu. Na Slovensku je zapojena pak do obdobného systému 
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NATUR-PARK. V samotné společnosti je pak realizován oddělený sběr kovových, plastových, 

papírových i nebezpečných odpadů, které jsou pak předávány firmám oprávněným k nakládání 

s těmito odpady. 

2.9.3. SWOT analýza 

Na základě doposud získaných poznatků a informací byla vytvořena SWOT analýza. Úkolem 

analýzy je z nasbíraných dat určit konkrétní příklady silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb. Společnost má v interních předpisech přesně a detailně definované hrozby  

a příležitosti. Silné a slabé stránky již nesleduje. Kompletní SWOT analýza pro společnost 

ABC, a.s. je uvedena níže. 

Tabulka 18: SWOT analýza 

 
 
 
 

Příležitosti (Opportunities): 
 Modernizace výroby 

(automatizace) 
 Zvýšení podílu prodeje na 

nových trzích 
 Rozšíření výrobní kapacity 
 Poptávka v zahraničí 
 Nové technologie výrobků 

Hrozby (Threats): 
 Ztráta klíčových 

zaměstnanců 
 Vyšší konkurence 
 Celosvětová krize 

(pandemie COVID) 
 Zvyšování nákladů v ČR 

(mezd, materiálu, atd.) 
 Politika a vývoj v EU 

Silné stránky (Strenghts): 
 Orientace na zákazníka 
 Jasná vize společnosti 
 Podpora vývoje a výzkumu 
 Lidé a vztahy s nimi 
 Zaměření na trhy EU 

 

S – O 
 Rozvoj technologií 
 Zvyšování odborné 

kvalifikace zaměstnanců 
 Zvýšení konkurence-

schopnosti a postavení na 
trzích 

 Zefektivnění výrobních 
procesů 

S – T 
 Motivační programy pro 

zaměstnance 
 Zvýšení podpory vývoje 

a výzkumu 
 Expandovat na nové trhy 

a najít nové zákazníky 
 Dostatečná finanční 

rezerva 
Slabé stránky (Weaknesses): 
 Nakládání s materiálem a 

řízení nákladů 
 Nízká automatizace výroby 
 Sledování procesů ve 

výrobě 
 Produktivita práce 
 Sezonní výroba 

W – O 
 Rozvoj výroby z titulu 

automatizace výroby 
 Nákup nových softwarů a 

změny výrobních procesů 
 Zvýšení produktivity práce 

zaměstnanců 
 Expandovat na nové trhy a 

zvýšení podílů na stávajících 

W – T 
 Snížení výroby a objemu 

odběrů 
 Nedodržení termínů dodání 

zakázky 
 Zvýšení nákladů na materiál 

a mzdy 
 Nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců  
Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Vnější 

faktory 

Vnitřní 

faktory 
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Z analýzy vyplývá následující: 

1. Silné stránky/Příležitosti: 

Společnost se zaměřuje jak na tuzemský trh, tak i na zahraniční, kde zřizuje dceřiné společnosti 

a pro zvýšení proaktivního přístupu k zákazníkům má ve spoustě regionů mnoho obchodních 

zástupců. Příležitostí je tedy zvýšit podíl prodeje na těchto trzích a expandovat na nové. 

Společnost má velice pozitivní výsledky u zákazníků, kteří si váží jejího proaktivního přístupu 

a kvality výrobků. I přesto, že práce ve výrobě společnosti je náročná, tak zaměstnanci jsou 

spokojeni a fluktuace je nízká. Mzdy a výdaje na motivační programy je významnou položkou 

firmy. Dále je značné množství investováno na proškolení zaměstnanců. 

2. Silné stránky/Hrozby 

Aby se společnost vyhnula ztrátě klíčových a zkušených zaměstnanců, může nastavit nové 

motivační programy, kterými by si pracovníky udržela. Pro zvýšení objemu odbytu a získání 

nových zákazníků je možnost expandovat na nové trhy, kde by nalezla nové odběratele.  

Pro udržení konkurenceschopnosti se nabízí více investovat do výzkumu a vývoje.  

3. Slabé stránky/Příležitosti 

Největším úskalím společnosti představuje sledování výrobních procesů a zachycení důležitých 

dat. S tím souvisí i nižší povědomí o nakládání s materiálem a identifikace jeho aktuálního stavu 

a umístění ve výrobě. Zde se nabízí zvýšení investic do automatizace výroby, která  

by napomohla ke sběru dat a změna výrobních procesů, které by zefektivnily samotnou výrobu 

 a urychlily dobu výroby a dřívější expedici k zákazníkovi.  

4. Slabé stránky/ Hrozby 

Společnost se potýká s nízkou produktivitou práce svých zaměstnanců, která je způsobena 

zejména velmi nízkou nezaměstnaností, která podněcuje pracovníky k vyšším nárokům  

na jejich pracovní podmínky a ohodnocení. Dalším úzkým místem je nízká automatizace  

a neustálý vývoj nových technologií, který společnost musí zachytit a reagovat na něj. 

V současné době však největším problémem je celosvětová krize způsobená pandemii virem 

COVID, který významně ovlivňuje a omezuje růst společnosti.  
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ZLEPŠENÍ 
Následující část práce se zabývá návrhy na zlepšení, které vycházejí ze získaných informací  

a provedených výpočtů vybraných nástrojů nákladového controllingu. Je však nutné 

konstatovat, že společnost ABC, a.s. má vysokou a kvalitní úroveň controllingu, v rámci něhož 

je schopna kvalitně plánovat, analyzovat a vyhodnotit vzniklé skutečnosti týkající se tržeb, 

nákladů a procesů ve výrobě.  

Pomocí provedené analýzy odchylek byla zjištěna nedostatečná klasifikace v oblasti 

nákladů. Společnost v současné době člení náklady podle druhu (na materiálové, mzdy, 

finanční, atd.), dále podle přičitatelnosti k výrobkům a výkonům (přímé a nepřímé) a podle 

vztahu k výrobkům (jednicové a režijní). Velmi zjednodušeně pak rozděluje náklady na fixní  

a variabilní, kde vzniká daný problém. Jedná se o to, že společnost veškeré jednicové náklady 

přiřazuje k variabilním nákladům a všechny režie pak zahrnuje do fixních nákladů. Není však 

pravidlem, co je považováno za režii, je vždy i fixním nákladem. Do režijních nákladů firma 

zahrnuje mj. i cestovné, opravy a udržování, dopravu, školení zaměstnanců, skonta a spoustu 

dalších položek, které se jednoznačně neshodují s charakterem fixních nákladů. Tato skutečnost 

má pak vliv na vypovídací hodnotu dosažených výsledků z provedených controllingových 

mechanismů, které mohou být zkreslené a nepřesné. Vstupními daty mnoha nástrojů jsou 

především právě fixní a variabilní náklady. Kromě zavádějících výsledků má nedostatečná 

klasifikace vliv i na samotné řízení nákladů, kdy v tomto případě je dosaženo nadhodnocení 

fixních nákladů a na druhé straně podhodnocení variabilních nákladů. Problémy pak mohou 

nastat obzvlášť v ekonomických krizích, kdy společnosti dosahují nižších hospodářských 

výsledků. Podle odborných názorů se totiž výroba má zastavit tehdy, kdy výnosy nepokrývají 

variabilní náklady. Návrhem pro zlepšení je tedy detailnější a přesnější rozdělení režijních 

nákladů na fixní a variabilní.  

V rámci controllingu je i detailně sledován a počítán krycí příspěvek na úhradu správních 

režií a tvorbu zisku. Zde bylo zjištěno, že nejpřínosnější skupinou produktů jsou venkovní 

žaluzie, které tvoří 36,6 % z celkové produkce a v roce 2018 přispívají na pokrytí režií a zisku 

s výší 132 mil Kč. Obdobného podílu na výrobě dosahují i vnitřní žaluzie, které však vzhledem 

k objemu produkce nepřispívají na režie a zisk velmi málo, přičemž dosáhly hodnoty pouze  

15 mil. Kč. Jelikož vnitřní žaluzie jsou však nedílnou součástí nabízeného sortimentu a řekněme 

i tradicí, tak společnost nemůže tuto skupinu výrobků přestat vyrábět. Z tohoto důvodu  
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je potřeba vymyslet nové řešení, které by zlepšilo výsledky. Protože je v oblasti vnitřních 

žaluzií vysoká konkurence, není zde prostor pro navýšení prodejní ceny například z titulu vyšší 

ziskové marže. Z tohoto důvodu je nutné se zaměřit na snížení nákladů na samotnou výrobu. 

Úspory může být dosaženo na straně použitého materiálu a nebo na straně mzdových nákladů. 

Možným řešením je nákup nových strojů, které zefektivní proces výroby, a tím sníží jak mzdové 

náklady, tak i náklady na materiál, protože moderní stroje efektivněji pracují s použitými 

vstupy, čímž je dosaženo méně odpadu nebo zmetků. Aby společnost maximalizovala zisk, 

nabízí se věnovat větší pozornost skupině výrobků s nízkým podílem na celkovém objemu 

produkce, avšak s vysokým krycím příspěvkem. Jedná se pak zejména o markýzy a pergoly, 

sítě proti hmyzu a rolety. Nicméně zde vyvstává otázka, zda by o navýšení objemu produkce 

byl zájem ze strany odběratelů a dosažení tak pozitivního dopadu na tvorbu zisku a pokrytí 

fixních nákladů.  

Naplní controllingu není znát jen interní procesy, ale mít i povědomí o vnějším prostředí. 

V rámci práce byla proto provedena analýza okolí, odvětví a potenciálů, kdy byla použita 

Porterova analýza 5 sil, PESTE analýza a SWOT analýza. Otázky týkající se zkoumání vnějšího 

prostředí a identifikace silných a slabých stránek byly konzultovány s finančním ředitelem  

a hlavním controllerem společnosti. Na základě analýzy bylo identifikováno jako nejužší místo 

ve výrobních procesech, a to konkrétně ve sledování stavu zásob ve výrobě. Konkrétním 

probléme je tedy to, že v současné době společnost nemá přesné informace o tom, co se děje 

s materiálem, který byl vydán ze skladu do výroby, a v jaké je aktuální fázi rozpracovanosti. 

To znamená, že neví zda tento vstup byl spotřebován, vyhozen v podobě odpadu či stále leží  

ve výrobních prostorách a čeká na výrobu. Tento problém pak výrazně ovlivňuje výkazy  

obsahující informace o hospodaření ve výrobě. Skutečnost je mnohdy pak zjištěna až při 

provedených inventurách na konci hospodářského roku.  

S výše uvedeným souvisí i problém v nízké automatizaci výroby, který by vyřešil snížení 

nákladů a efektivnější výrobu, ale i dostatečný sběr dat z výroby. V současné době výroba  

je založena z velké části na manuálních činností, ze kterých je náročné a komplikované sbírat 

informace o efektivitě výrobních procesů. Automatizace výroby by do značné míry pomohla 

dosáhnout společnosti rychlejší výroby jednotlivých výrobků a tím i dosáhnout vyššího objemu 

produkce. Navrhovaná změna v budoucnu způsobí i snížení mzdových nákladů a tím i realizaci 

vyššího zisku. Jak ukázala i analýza odchylek, tak tohoto efektu bylo dosaženo i v případě 
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Výrobku A, kdy byl zakoupen nový stroj, díky kterému společnost mohla snížit výrobní mzdy 

a zvýšila se efektivita výroby. 

Způsob řešení posledních dvou problémů je však složitější a komplexnější než v těch 

předchozích. Potenciální změna totiž zahrnuje nákup nového softwaru, nákup nových 

technologií a strojů a samozřejmě samotný postup při nakládání s materiálem a výroby. Jelikož 

realizace změny je náročná a velmi rozsáhlá, je níže popsán možný postup implementace 

navrhované inovace. Pro implementaci změny je využit Lewinův model, který identifikuje síly 

inicializující proces změny, intervenční oblasti a jednotlivé fáze intervence. Následně jsou 

analyzována rizika spojená se zavedením změny a v neposlední řadě je navržena kritická cesta 

pomocí síťového grafu. 

3.1. Implementace změny 

Po diskuzi s hlavním controllerem společnosti bylo zjištěno, že možným řešením problému  

týkající se sledování pohybu materiálu je úprava stávajícího softwaru o nové moduly, nákupem 

nových čteček a vah a v neposlední řadě změnou postupu práce při vyřazování materiálu 

z výroby, tj. bude muset být zvážen, zapsán a přiřazen důvod likvidace (vada materiálu, 

technologický odpad, zmetek, poškození, atd.). V rámci automatizace je pak potřeba nákupu 

nových strojů. Předpokládaný časový horizont pro implementaci je zhruba 2 až 3 měsíce 

Investice do softwaru a příslušenství by stála okolo 1 mil. Kč. Nákup základních strojů pak 

dalších 5 mil. Kč. V následujících podkapitolách bude detailně popsán postup a jednotlivé fáze 

realizace inovace. Dále budou identifikovány a ohodnoceny rizika spojená se zavedením 

změny. 

3.1.1. Lewinův model 

Pro implementaci změny ve společnosti je důležité správné načasování a vzájemná posloupnost 

jednotlivých činností. Jednotlivé fáze procesu dobře popisuje Lewinův model, proto bude 

použit. V rámci modelu budou identifikovány síly inicializující proces změny, oblasti, které 

budou inovací zasaženy a jednotlivé fáze intervence. 

Síly inicializující proces změny 

Na základě doposud provedených analýz a prostudování interních procesů je zřejmé,  

že společnost má kvalitní výrobky, kterými si získala své zákazníky na tuzemském trhu, ale  
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i na zahraničních, a stala se tak jedním z předních výrobců stínící techniky nejen v Evropské 

unii. Této situace dosáhla zejména pomocí své zvolené obchodní strategie a aktivitě svých 

obchodních zástupců. Navzdory všem těmto faktům má však ve výrobních procesech jisté 

mezery, které je potřeba vyplnit a zlepšit. Hlavním problémem je již zmiňované nedostatečné 

sledování pohybu materiálu ve výrobě a nízká úroveň automatizace výroby.  Níže jsou uvedeny 

hlavní síly působící pro a proti plánované změně. 

 Síly působící pro plánovanou změnu 

o Tlak na zefektivnění výroby a řízení zásob 

o Zpřesnění informací a dat 

o Dobrá finanční situace ve firmě 

o Tlak na zvýšení obratu, snížení nákladů a maximalizace zisku 

 Síly působící proti plánované změny 

o Aktuální situace s pandemií viru COVID 

Identifikace agenta změny 

Za implementaci změny bude odpovědný hlavní controller, a finanční ředitel společnosti, kteří 

budou na celou změnu dohlížet a organizovat. Dále do změny budou zapojeni vedoucí 

jednotlivých divizí, se kterými se implementace bude nepřetržitě konzultovat. 

Identifikace intervenčních oblastí 

Implementovaná inovace se bude týkat zejména následujících oblastí: 

 Nákup nových strojů a přístrojů 

 Aktualizace interního systému a softwaru 

 Změny ve výrobním procesu 

 Zaškolení zaměstnanců  

Fáze intervence a vlastní změna 

Činnosti budou probíhat dle předem vypracovaného plnu, který zajistí, aby jednotlivé kroky  

na sebe navazovaly. Samotný plán bude vyhotoven na základě kritické cesty zvolené změny. 

Všichni zaměstnanci budou s plánem seznámeni a bude probíhat pravidelná kontrola průběhu 

inovace a dosažených výsledků. 
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 Fáze rozmrazení – v této fázi dojde k provedení analýzy popisující současný stav  

ve výrobě. Provede se identifikace hlavních slabých míst, kde dochází ke ztrátě 

potřebných informací. Na závěr budou analyzovány výsledky, které se následně 

vyhodnotí. 

 Fáze posunu (vlastní změna) – Po zpracování analýz se vypracují podrobné požadavky 

pro vedoucí jednotlivých oddělení a útvarů. V návaznosti na to budou probíhat 

pravidelné schůzky a kontrola plnění plánu, který by měl splňovat všechny předem 

stanovené požadavky. 

 Fáze zmrazení – Jedná se o finální část implementace změny a jejího zautomatizování. 

Provede se zpětná analýza a průběžně se bude ověřovat plnění plánu, kterým  

je zefektivnění výrobních procesů a sledování pohybu materiálu ve výrobě. Výsledků 

může být dosaženo až za určitý časový horizont, kdy během této doby budou 

zaměstnanci kontrolováni, zda jednají v souladu s plánem a směřují k jeho naplnění. 

 Verifikace dosažených výsledků – Kontrola dosažených výsledků se bude měřit pomocí 

několik nástrojů, a to zejména pomocí získaných informací o stavu zásob, objemu 

produkce a výše obratu. 

3.1.2. Analýza rizik 

Navrhované změny mohou s sebou nést určitá rizika, která je potřeba před realizací inovace 

identifikovat a přiřadit k nim danou váhu závažnosti dopadu. Ten krok je velmi důležitý 

především z toho důvodu, aby společnost byla schopna se na případná rizika připravit nebo  

je alespoň co nejvíce eliminovat. Níže jsou uvedena rizika, která by mohla vzniknout a ohrozit 

implementaci změny: 

 Nákup nevhodných či nekvalitních strojů a přístrojů 

 Špatná aktualizace stávajícího systému 

 Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 

 Špatná organizace výrobních a interních procesů 

 Nesprávné vyhodnocení a interpretace dosažených výsledků 

Ohodnocení rizik 

Výše identifikovaná rizika mají jinou pravděpodobnost výskytu a závažnost dopadu. Proto  

je potřeba ke každému riziku přidělit příslušnou váhu a určit jeho úroveň. Nejrizikovějším 
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oblastem musí pak být věnována vyšší pozornost. Ohodnocení bude provedeno pomocí níže 

uvedených tabulek. 

Tabulka 19: Pravděpodobnost výskytu, závažnost dopadu 

Počet bodů Pravděpodobnost výskytu Závažnost dopadu 

1 Téměř nemožná (1-20%) Zanedbatelná 

2 Výjimečně možná (21-40%) Málo významná 

3 Běžně možná (41-60%) Významná 

4 Vysoce pravděpodobná (61-80%) Velmi významná 

5 Hraničící s jistotou (81-100%) Nepřijatelná 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Skupina rizika je uvedena v následující tabulce: 

Tabulka 20: Skupina rizik 

Úroveň rizika Skupina rizik 

1 – 5 Běžná rizika 

6 – 15 Významná rizika 

16 - 25 Klíčová rizika 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Mapa rizik 

Mapa určených rizik a jejich pravděpodobnost výskytu a závažnost dopadu je zpracována 

v následující tabulce. Pravděpodobnost výskytu i závažnost dopadu je ohodnocena na stupnici 

1-5, kde 1 je minimum a 5 je maximum: 
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Tabulka 21: Rizika změny funkční strategie 

 
Riziko 

Pravděpodobnost 

výskytu 

Závažnost 

dopadu 

Úroveň 

rizika 

Skupina 

rizika 

1 

Nákup nevhodných či 

nekvalitních strojů a 

přístrojů 

4 5 20 
Klíčové 

riziko 

2 

Špatné propojení nového 

softwaru se stávajícím 

systémem 

4 5 20 
Klíčové 

riziko 

3 

Nedostatek 

kvalifikovaných 

zaměstnanců 

3 1 3 
Běžné 

riziko 

4 

Špatná organizace 

výrobních a interních 

procesů 

3 4 12 
Významné 

riziko 

5 

Nesprávné vyhodnocení 

a interpretace 

dosažených výsledků 

2 4 8 
Významné 

riziko 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Popis rizik a návrhy na snižování 

Níže jsou podrobně popsány jednotlivá rizika související s realizací dané změny a návrhy  

na snížení jejich dopadu nebo úplnou eliminaci. 

Nákup nevhodných či nekvalitních strojů a přístrojů 

Uvedené riziko je zařazeno do kategorie klíčové riziko, přičemž pravděpodobnost výskytu  

je střední a závažnost dopadu vysoké. Pomocí nakoupených strojů a přístrojů bude dosaženo 

vyšší automatizace ve výrobě, což bude mít pozitivní dopad na dobu výroby jednotlivých 

produktů, tím pádem i snížení doby obratu zásob a zvýšení objemu produkce. V případě,  
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že se nakoupí nekvalitní movitý majetek, který bude mít vysoké požadavky na údržbu a počet 

oprav, bude narušena plynulost výroby a tím i růst nákladů. Proto před finální koupí přístrojů 

je potřeba důkladně prostudovat nabízené produkty a služby dodavatele a především kvalitu 

nakupovaných zařízení. Určitou roli hraje i cena za stroje. Řešením je například zaslat 

požadavek na vytvoření nabídky u více dodavatelů. 

Špatné propojení nového softwaru se stávajícím systémem 

Stejně jak předešlé riziko i špatný nákup nového nebo aktualizace stávajícího systému  

je ohodnoceno jako klíčové riziko. Pro získání přesných informací a dat z výroby a skladů  

je důležité použít vhodný a užitečný software, který musí dokonale fungovat s novými stroji  

a nově zavedenými procesy. V případě dosažení nepřesných nebo zkreslených údajů  

je ohroženo jejich správné vyhodnocení a následné rozhodování, které je na nich založeno. 

Riziko se může snížit najmutím odborníků a poradců, kteří aktualizaci nebo nový software 

zavedou do procesu a zprovozní.  

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 

Jelikož změna se dotkne zejména výroby, kde bude zaveden nový systém práce a nakoupeny 

nové stroje, je potřeba zaškolit své dělníky a provést je novým procesem výroby. Změna  

se však dotkne nejen výrobních pracovníků, ale i THP, kteří budou pracovat zejména s novými 

programy a daty. Jelikož riziko však není nijak závažné a je zařazeno do běžného rizika, 

dostačujícím opatřením je tedy řádné zaškolení zaměstnanců.   

Špatná organizace výrobních a interních procesů 

Významnějším a závažnějším rizikem je však samotná organizace procesů a lidských zdrojů. 

Je velice důležité dobře naplánovat průběh výroby a procesy související s tím. Nově nakoupené 

stroje musejí být použity tak, aby byla výroba co nejefektivnější a bezporuchová. Nové 

softwary a programy musejí být propojeny s celým systémem společnosti a fungovat společně 

s novými stroji a přístroji. Nicméně ve výrobě a správě má a bude mít stále velký podíl lidský 

zdroj pracovní síly, který musí znát používané postupy a být dobře zorganizován. Snížením 

tohoto rizika může být dosaženo pomocí vytvoření nových interních směrnic a předpisů,  

se kterými zaměstnanci budou seznámeni a budou je mít po celou dobu k dispozici. Pro lepší 

organizovanost je důležité mít jasně definovanou hierarchii společnosti, to znamená určení kdo 

je zodpovědný za danou sekci, a bezproblémový přenos informací mezi odděleními a oblastmi.  
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Nesprávné vyhodnocení a interpretace výsledků 

Jak již bylo zmíněno výše, chybné vyhodnocení a prezentování informací může mít negativní 

vliv na identifikaci slabých míst a rozhodování managementu. Z tohoto důvodu je ohodnoceno 

jako významné riziko se závažným dopadem na vývoj společnosti. Nicméně v případě pozvání 

si odborníků na zprovoznění softwaru a fakt, že s daty budou pracovat znalý a zkušení 

pracovníci (vedoucí oddělení a hlavní controller), tak pravděpodobnost výskytu je relativně 

nízká. Možnými opatřeními je správné zprovoznění softwarů a pravidelná konzultace ohledně 

dosažených výsledků s kompetentními osobami. 

Doporučení managementu 

Je provedeno pomocí metody PERT, která zahrnuje vypracování časového a obsahového plánu 

pro zavedení inovace. Jednotlivé činnosti a jejich předpokládané doby trvání jsou uvedeny níže 

v tabulce. Předpokládaný potřebný čas na danou operaci je rozdělen do tří kategorií,  

a to na optimistický (a), pesimistický (b) a nejpravděpodobnější (m). Výpočet očekávané doby 

trvání (tij) je pak podle následujícího vzorce: 

��� = ���� + 4 ∗ 
�� + ���6  

Tabulka 22: Časový a obsahový plán implementace změny 

Činnost Popis činnosti Následník 
Doba trvání Očekávaná 

doba trvání a m b 

A 
Vytvoření plánu 
implementace a 
finančního plánu 

B,D 8 12 16 12 

B 
Výběr dodavatele a 
nákup strojů 

C 10 14 18 14 

C 
Zprovoznění strojů a 
zapojení nového 
softwaru 

E 7 11 15 11 

D 
Zpracování nových 
směrnic a předpisů 

E 4 8 12 8 

E 
Zaškolení nových 
zaměstnanců 

F 3 6 9 6 
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F 
Zkušební provoz, sběr 
dat a vyhodnocení 
výsledků 

G 20 30 40 30 

G Odstranění nedostatků H 10 15 20 15 

H 
Uvedení nových 
výrobních procesů do 
plného provozu 

- 2 5 8 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 14: Kritická cesta zavedení inovace  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě výše uvedených výpočtů byla navržena kritická cesta zavedení změny, která 

vyčísluje nejdéle možnou variantu pro implementaci inovace. Výsledkem je zjištění, že doba 

realizace změny je přibližně 93 dnů. Síťový graf pak naleznul kritickou cestu, která vypadá 

následovně: A->B->C->E->F->G->H. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současný stav controllingu ve společnosti ABC, a.s.  

a na základě provedené analýzy identifikovat slabá místa v interních procesech a navrhnout 

patřičná opatření a zlepšení, které by nedostatky odstranily. Aby tento cíl byl naplněn bylo 

zapotřebí detailně poznat fungování společnosti a zhodnotit aktuální situaci.  

Komplexního přehledu o vývoji společnosti bylo dosaženo pomocí provedené finanční 

analýzy, jejíž součástí byl rozbor rozvahy, výkazu zisků a ztrát a výkonnosti v podobě 

vypočítaných poměrových ukazatelů. Na základě analýzy bylo zjištěno, že společnost díky 

výstavbě nové výrobní haly disponuje s více než dostatečnou výrobní kapacitou, kterou 

pokrývá významný podíl trhu nejen v Evropské unii. Zdravé finanční kondici společnosti pak 

přispívá fakt, že většinu svých provozních aktivit financuje ze svých vlastních zdrojů,  

a to i přesto, že se jí z titulu již zmíněné realizované investice významně navýšil dlouhodobý 

dluhový kapitál. Dobré finanční zdraví podniku potvrdily i ukazatelé likvidity, kdy společnost 

po celou dobu sledovaného období udržuje hodnoty v doporučených mezích. Ukazatelé 

rentability následně prokázaly dosahování vysoké ziskovosti vložených aktiv a kapitálu. 

Plynulý chod firmy pak zajišťuje dostatečná výše peněžních toků, které jsou důsledkem 

kvalitního řízení pohledávek a závazků z pohledu jejich splatnosti. 

Společnost má rozsáhlou organizační strukturu, v rámci které v roce 2020 bylo zřízeno 

samostatné oddělení controllingu, které do této doby spadalo pod oblast účetní evidence. Díky 

tomuto kroku mají controlleři větší autonomii, ale taktéž vyšší zodpovědnost za své činnosti. 

Funkci hlavního controllera pak zastává hlavní ekonom, který vede celou divizi Ekonomie. 

Jeho hlavními úkoly je podílení se významným způsobem na sestavování rozpočtu, tvoření 

plánů v oblasti tržeb za jednotlivé produkty, variabilních a režijních nákladů a v neposlední 

řadě sestavování kalkulací. Následné činnosti jsou pak v podobě sběru dat, porovnávání plánů 

se skutečností a následná interpretace dosažených výsledků a identifikace slabých míst 

v zavedených procesech.  

V rámci práce byla provedena analýza odchylek, kdy se porovnávala plánovaná celková 

produkce, tržby a náklady se skutečností, a to za stanovené období 2018. Z analýzy bylo 

zjištěno, že v důsledku nárůstu odbytu a zvýšené výrobní kapacitě se celkový objem produkce 

zvýšil o 5 % oproti plánu, kterému odpovídal i nárůst celkových tržeb. Nicméně v návaznosti 

na zvýšený objem výroby značně vzrostly i náklady, a to jak variabilní (4,2 %),  
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tak i fixní (15,4 %). V důsledku toho pak nebylo dosaženo předpokladů v oblasti výsledku 

hospodaření, který v roce 2018 zaostával za plánem o 15 %. Na základě analýzy nákladů byla 

zjištěna nedostatečná klasifikace nákladů, která spočívala v zahrnutí veškerých režií do fixních 

nákladů. Tento způsob přiřazení má za následek jisté zkreslení dosažených výsledků, a tím  

i negativní vliv na jejich vyhodnocení a následnou interpretaci, která je předkládána vedení 

společnosti. Chybné vyhodnocení výsledků může vést ke špatným rozhodnutím a řízením 

podniku. Z tohoto důvodu byl navržen návrh pro zlepšení klasifikace nákladů, která  

by zahrnovala přesnější rozřazení fixních a variabilních nákladů. 

V rámci controllingu je i detailně sledován a počítán krycí příspěvek na úhradu správních 

režií a tvorbu zisku. Zde bylo zjištěno, že nejvíce přispívající skupinou jsou venkovní žaluzie. 

Na druhé straně negativního výsledku dosáhly vnitřní žaluzie, které mají téměř stejný podíl  

na objemu produkce jak venkovní, nicméně však přispívají na úhradu fixních nákladů  

a tvorbu zisku o poznání méně. Možným řešením je změnit výrobní procesy tak, aby bylo 

dosaženo vyšší efektivnosti ve výrobě, která by umožnila snížení nákladů a tím dosažení  

i vyššího příspěvku. Aby společnost maximalizovala zisk, nabízí se jí možnost zaměřit  

se na markýzy a pergoly, sítě proti hmyzu anebo na rolety, které nemají příliš velký podíl  

na objemu produkce, ale dosahují velice kladných hodnot v rámci krycího příspěvku na úhradu 

fixních nákladů a tvorbu zisku. 

Naplní controllingu není znát jen interní procesy, ale mít i povědomí o vnějším prostředí. 

V rámci práce byla proto provedena analýza okolí, odvětví a potenciálů, kdy byla použita 

Porterova analýza 5 sil, PESTE analýza a SWOT analýza. Otázky týkající se zkoumání vnějšího 

prostředí a identifikace silných a slabých stránek byly konzultovány s finančním ředitelem  

a hlavním controllerem společnosti. Z uvedených analýz pak bylo identifikováno slabé místo 

ve výrobních procesech, a to v podobě nízké úrovně automatizace výroby a s tím související 

nedostatečný sběr dat o aktuálním stavu zásob využívajících ve výrobě. Možným nápravným 

opatřením je nákup nových strojů a přístrojů, modernizace výroby, změna výrobních a interních 

procesů a v neposlední řadě v aktualizaci a rozšíření stávajícího softwaru o nové moduly. 

Jelikož navrhovaná inovace je velmi rozsáhlá a náročná, byl navržen podrobný postup pro 

implementaci změny a identifikována rizika s tím spojená, kterým byla následně přirazena 

určitá váha závažnosti. Výsledkem pak bylo navržení doby trvání kritické cesty, která vyšla  

na 93 dní, tzn. že předpokládaná doba trvání pro zavedení změny do plného provozu je okolo 

tří měsíců. 
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I přes všechna zjištění je však nutné konstatovat, že společnost ABC, a.s. má vysokou  

a kvalitní úroveň controllingu, v rámci něhož je schopna kvalitně plánovat, analyzovat  

a vyhodnotit vzniklé skutečnosti týkající se tržeb, nákladů a procesů ve výrobě.  
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PŘÍLOHA 

Rozvaha 

 ROZVAHA 2014 2015 2016 2017 2018 
AKTIVA CELKEM 404 394 432 318 486 170 574 444 673 550 

Dlouhodobý majetek 160 561 173 084 188 712 260 482 331 242 

Dlouhodobý nehmotný majetek 6 161 2 143 3 531 3 593 3 923 
Software 1 453 2 105 3 252 3 300 3 410 

Ocenitelná práva 4 594 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 72 0 0 0 170 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

42 38 279 293 343 

Dlouhodobý hmotný majetek 138 500 158 099 168 429 228 747 291 427 
Pozemky 20 781 20 781 20 781 21 220 16 635 

Stavby 89 785 94 355 96 521 107 769 198 718 

Hmotné movité věci a jejich soubory 27 836 41 521 48 957 61 656 68 730 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

96 1 400 1 091 5 725 6 285 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 42 1 079 32 377 1 059 

Dlouhodobý finanční majetek 15 900 12 842 16 752 28 142 35 892 
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 1 106 9 124 16 752 28 142 35 892 

Podíly - podstatný vliv 4 741 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 10 053 3 718 0 0 0 

Oběžná aktiva 234 342 248 360 287 607 297 795 329 971 

Zásoby 116 996 128 630 149 223 164 133 170 890 
Materiál 103 037 110 937 126 449 137 068 138 247 

Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 39 

Výrobky 11 664 16 635 20 584 25 687 29 893 

Zboží 923 952 1 192 1 330 2 711 

Poskytnuté zálohy na zásoby 1 372 106 998 48 0 

Pohledávky 61 407 76 849 91 417 79 608 79 228 

Dlouhodobé pohledávky 76 11 022 7 519 3 486 161 
Pohledávky z obchodních vztahů 36 3 200 1 516 100 0 

Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 0 705 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 40 283 415 170 161 

Jiné pohledávky 0 6 834 5 588 2 316 0 

Krátkodobé pohledávky 61 331 65 827 83 898 76 122 79 067 
Pohledávky z obchodních vztahů 57 028 62 328 76 343 61 792 72 962 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 

2 746 518 5 118 5 289 1 800 

Stát - daňové pohledávky 548 150 294 110 2 924 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 174 1 225 532 443 290 
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Dohadné účty aktivní 800 687 233 306 320 

Jiné pohledávky 35 919 1 378 8 182 771 

Peněžní prostředky 55 939 42 881 49 967 54 054 79 853 
Peněžní prostředky v pokladně 768 725 568 694 722 

Peněžní prostředky na účtech 55 171 42 156 46 339 53 360 79 131 

Časové rozlišení 9 491 10 874 9 851 16 167 12 337 
Náklady příštích období 5 342 6 331 5 033 9 786 8 574 

Příjmy příštích období 4 149 4 543 4 818 6 291 3 763 

PASIVA CELKEM 404 394 432 318 486 170 574 444 673 550 

Vlastní kapitál 256 255 295 397 350 688 394 230 436 369 
Základní kapitál 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 

-1 320 -7 907 -11 768 -13 965 -14 324 

Zákonný rezervní fond 8 391 0 0 0 0 

Statutární a ostatní fondy 172 172 172 173 173 

Výsledek hospodaření minulých let 163 541 201 403 243 772 302 534 347 822 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 

35 471 51 729 68 512 55 488 52 698 

Cizí zdroje 144 625 134 695 127 264 177 341 234 615 

Rezervy 0 0 0 7 820 8 654 
Ostatní rezervy 0 0 0 7 820 8 654 

Závazky 144 625 134 695 127 264 169 521 225 961 

Dlouhodobé závazky 46 503 35 031 24 501 38 519 94 730 
Závazky k úvěrovým institucím 44 189 31 833 19 851 31 887 84 670 

Odložený daňový závazek 2 314 3 198 4 650 6 632 7 377 

Jiné závazky 0 0 0 0 2 683 

Krátkodobé závazky 98 122 99 664 102 763 131 002 131 231 
Závazky k úvěrovým institucím 12 355 20 315 11 983 15 762 20 088 

Krátkodobé přijaté zálohy 1 181 994 310 1 524 293 

Závazky z obchodních vztahů 69 474 63 458 71 423 96 742 94 706 

Závazky k zaměstnancům 5 723 6 581 7 316 7 655 8 806 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

3 203 3 725 4 165 4 359 5 082 

Stát - daňové závazky a dotace 5 527 4 476 7 335 4 756 2 115 

Dohadné účty pasivní 20 33 128 73 48 

Jiné závazky 639 82 103 131 93 

Časové rozlišení 3 514 2 226 8 218 2 873 2 566 
Výdaje příštích období 3 477 2 181 8 191 2 810 2 549 

Výnosy příštích období 37 45 27 63 17 
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Rozvaha - Horizontální analýza 

ROZVAHA – Horizontální analýza 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

AKTIVA CELKEM 7% 12% 18% 17% 
Dlouhodobý majetek 8% 9% 38% 27% 
Dlouhodobý nehmotný majetek -65% 65% 2% 9% 
Software 45% 54% 1% 3% 

Ocenitelná práva 0% 0% 0% 0% 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -100% 0% 0% 0% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek -10% 634% 5% 17% 

Dlouhodobý hmotný majetek 14% 7% 36% 27% 
Pozemky 0% 0% 2% -22% 

Stavby 5% 2% 12% 84% 

Hmotné movité věci a jejich soubory 49% 18% 26% 11% 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1358% -22% 425% 10% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2000% 2469% 2901% -97% 

Dlouhodobý finanční majetek -19% 30% 68% 28% 
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 725% 84% 68% 28% 

Podíly - podstatný vliv -100% 0% 0% 0% 

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv -63% -100% 0% 0% 

Oběžná aktiva 6% 16% 4% 11% 
Zásoby 10% 16% 10% 4% 
Materiál 8% 14% 8% 1% 

Nedokončená výroba a polotovary 0% 0% 0% 0% 

Výrobky 43% 24% 25% 16% 

Zboží 3% 25% 12% 104% 

Poskytnuté zálohy na zásoby -92% 842% -95% -100% 

Pohledávky 25% 19% -13% 0% 
Dlouhodobé pohledávky 14403% -32% -54% -95% 
Pohledávky z obchodních vztahů 8789% -53% -93% -100% 

Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 0% -100% 0% 0% 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 608% 47% -59% -5% 

Jiné pohledávky 0% -18% -59% -100% 

Krátkodobé pohledávky 7% 27% -9% 4% 
Pohledávky z obchodních vztahů 9% 22% -19% 18% 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba -81% 888% 3% -66% 

Stát - daňové pohledávky -73% 96% -63% 2558% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 604% -57% -17% -35% 

Dohadné účty aktivní -14% -66% 31% 5% 

Jiné pohledávky 2526% 50% 494% -91% 

Peněžní prostředky -23% 17% 8% 48% 
Peněžní prostředky v pokladně -6% -22% 22% 4% 

Peněžní prostředky na účtech -24% 10% 15% 48% 
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Časové rozlišení 15% -9% 64% -24% 
Náklady příštích období 19% -21% 94% -12% 

Příjmy příštích období 9% 6% 31% -40% 

PASIVA CELKEM 7% 12% 18% 17% 
Vlastní kapitál 15% 19% 12% 11% 
Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 499% 49% 19% 3% 

Zákonný rezervní fond -100% 0% 0% 0% 

Statutární a ostatní fondy 0% 0% 1% 0% 

Výsledek hospodaření minulých let 23% 21% 24% 15% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 46% 32% -19% -5% 

Cizí zdroje -7% -6% 39% 32% 
Rezervy 0% 0% 0% 11% 
Ostatní rezervy 0% 0% 0% 11% 

Závazky -7% -6% 33% 33% 
Dlouhodobé závazky -25% -30% 57% 146% 
Závazky k úvěrovým institucím -28% -38% 61% 166% 

Odložený daňový závazek 38% 45% 43% 11% 

Jiné závazky 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobé závazky 2% 3% 27% 0% 
Závazky k úvěrovým institucím 64% -41% 32% 27% 

Krátkodobé přijaté zálohy -16% -69% 392% -81% 

Závazky z obchodních vztahů -9% 13% 35% -2% 

Závazky k zaměstnancům 15% 11% 5% 15% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 16% 12% 5% 17% 

Stát - daňové závazky a dotace -19% 64% -35% -56% 

Dohadné účty pasivní 65% 288% -43% -34% 

Jiné závazky -87% 26% 27% -29% 

Časové rozlišení -37% 269% -65% -11% 
Výdaje příštích období -37% 276% -66% -9% 

Výnosy příštích období 22% -40% 133% -73% 
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Rozvaha – Vertikální analýza 

ROZVAHA – Vertikální analýza 2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlouhodobý majetek 39,70% 40,04% 38,82% 45,35% 49,18% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 3,84% 1,24% 1,87% 1,38% 1,18% 
Software 23,58% 98,23% 92,10% 91,85% 86,92% 

Ocenitelná práva 74,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek 

1,17% 0,00% 0,00% 0,00% 4,33% 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0,68% 1,77% 7,90% 8,15% 8,74% 

Dlouhodobý hmotný majetek 86,26% 91,34% 89,25% 87,82% 87,98% 
Pozemky 15,00% 13,14% 12,34% 9,28% 5,71% 

Stavby 64,83% 59,68% 57,31% 47,11% 68,19% 

Hmotné movité věci a jejich soubory 20,10% 26,26% 29,07% 26,95% 23,58% 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

0,07% 0,89% 0,65% 2,50% 2,16% 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

0,00% 0,03% 0,64% 14,15% 0,36% 

Dlouhodobý finanční majetek 9,90% 7,42% 8,88% 10,80% 10,84% 
Podíly - ovládaná nebo ovládající 
osoba 

6,96% 71,05% 100,00% 100,00% 100,00% 

Podíly - podstatný vliv 29,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 63,23% 28,95% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva 57,95% 57,45% 59,16% 51,84% 48,99% 

Zásoby 49,93% 51,79% 51,88% 55,12% 51,79% 
Materiál 88,07% 86,25% 84,74% 83,51% 80,90% 

Nedokončená výroba a polotovary 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

Výrobky 9,97% 12,93% 13,79% 15,65% 17,49% 

Zboží 0,79% 0,74% 0,80% 0,81% 1,59% 

Poskytnuté zálohy na zásoby 1,17% 0,08% 0,67% 0,03% 0,00% 

Pohledávky 26,20% 30,94% 31,79% 26,73% 24,01% 
Dlouhodobé pohledávky 0,12% 14,34% 8,22% 4,38% 0,20% 
Pohledávky z obchodních vztahů 47,37% 29,03% 20,16% 2,87% 0,00% 
Pohledávky ovládaná nebo ovládající 
osoba 

0,00% 6,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 52,63% 2,57% 5,52% 4,88% 100,00% 

Jiné pohledávky 0,00% 62,00% 74,32% 66,44% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky 99,88% 85,66% 91,78% 95,62% 99,80% 
Pohledávky z obchodních vztahů 92,98% 94,68% 91,00% 81,17% 92,28% 
Pohledávky - ovládaná nebo 
ovládající osoba 

4,48% 0,79% 6,10% 6,95% 2,28% 

Stát - daňové pohledávky 0,89% 0,23% 0,35% 0,14% 3,70% 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,28% 1,86% 0,63% 0,58% 0,37% 

Dohadné účty aktivní 1,30% 1,04% 0,28% 0,40% 0,40% 
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Jiné pohledávky 0,06% 1,40% 1,64% 10,75% 0,98% 

Peněžní prostředky 23,87% 17,27% 17,37% 18,15% 24,20% 
Peněžní prostředky v pokladně 1,37% 1,69% 1,14% 1,28% 1,44% 

Peněžní prostředky na účtech 98,63% 98,31% 92,74% 98,72% 99,10% 

Časové rozlišení 2,35% 2,52% 2,03% 2,81% 1,83% 
Náklady příštích období 56,28% 58,22% 51,09% 60,53% 69,50% 

Příjmy příštích období 43,72% 41,78% 48,91% 38,91% 30,50% 

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 63,37% 68,33% 72,13% 68,63% 64,79% 
Základní kapitál 19,51% 16,93% 14,26% 12,68% 11,46% 

Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 

-0,52% -2,68% -3,36% -3,54% -3,28% 

Zákonný rezervní fond 3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Statutární a ostatní fondy 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,04% 

Výsledek hospodaření minulých let 63,82% 68,18% 69,51% 76,74% 79,71% 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 

13,84% 17,51% 19,54% 14,08% 12,08% 

Cizí zdroje 35,76% 31,16% 26,18% 30,87% 34,83% 
Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 4,41% 3,69% 
Ostatní rezervy 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Závazky 100,00% 100,00% 100,00% 95,59% 96,31% 
Dlouhodobé závazky 32,15% 26,01% 19,25% 22,72% 41,92% 
Závazky k úvěrovým institucím 95,02% 90,87% 81,02% 82,78% 89,38% 

Odložený daňový závazek 4,98% 9,13% 18,98% 17,22% 7,79% 

Jiné závazky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,83% 

Krátkodobé závazky 67,85% 73,99% 80,75% 77,28% 58,08% 
Závazky k úvěrovým institucím 12,59% 20,38% 11,66% 12,03% 15,31% 

Krátkodobé přijaté zálohy 1,20% 1,00% 0,30% 1,16% 0,22% 

Závazky z obchodních vztahů 70,80% 63,67% 69,50% 73,85% 72,17% 

Závazky k zaměstnancům 5,83% 6,60% 7,12% 5,84% 6,71% 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

3,26% 3,74% 4,05% 3,33% 3,87% 

Stát - daňové závazky a dotace 5,63% 4,49% 7,14% 3,63% 1,61% 

Dohadné účty pasivní 0,02% 0,03% 0,12% 0,06% 0,04% 

Jiné závazky 0,65% 0,08% 0,10% 0,10% 0,07% 

Časové rozlišení 0,87% 0,51% 1,69% 0,50% 0,38% 
Výdaje příštích období 98,95% 97,98% 99,67% 97,81% 99,34% 

Výnosy příštích období 1,05% 2,02% 0,33% 2,19% 0,66% 
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Výkaz zisků a ztrát 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 

666 408 775 216 874 779 917 847 980 814 

Tržby za prodej zboží 49 592 59 261 72 313 76 937 99 077 

Výkonová spotřeba 532 054 632 068 706 966 737 021 813 232 

Náklady vynaložené na prodané zboží 37 228 46 905 57 587 64 075 83 678 

Spotřeba materiálu a energie 428 247 508 362 571 210 592 256 631 022 

Služby 66 579 76 801 78 169 80 690 98 532 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 
(+/-) 

-2 429 -5 672 -5 640 -5 993 -4 271 

Aktivace (-) -738 -1 783 -3 174 -2 771 -560 

Osobní náklady 116 254 128 567 148 235 163 199 175 160 

Mzdové náklady 84 700 92 680 109 591 120 435 129 638 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

29 021 32 203 36 914 40 590 43 234 

Ostatní náklady 2 533 3 684 1 730 2 174 2 288 

Úprava hodnot v provozní oblasti 17 678 21 351 16 441 15 384 15 929 

Úprava hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku - 
trvalé 

17 678 21 351 19 099 20 568 23 336 

Úprava hodnot zásob neuvedeno neuvedeno -370 -70 517 

Úpravy hodnot pohledávek neuvedeno neuvedeno -2 288 -5 114 -7 294 

Ostatní provozní výnosy 39 957 44 860 52 822 50 708 69 674 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

391 1 177 834 646 11 130 

Tržby z prodeje materiálu 35 868 36 778 44 766 43 922 49 823 

Jiné provozní výnosy 3 698 6 905 7 222 6 140 8 721 

Ostatní provozní náklady 47 071 42 888 52 297 68 326 77 305 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

0 744 1 025 91 10 524 

Zůstatková cena prodaného materiálu 21 276 22 091 31 268 29 430 33 019 

Daně a poplatky 895 948 946 1 172 748 

Rezervy v provozní oblasti a 
komplexní náklady příštích období 

10 394 -11 394 0 7 820 834 

Jiné provozní náklady 14 506 30 499 19 058 29 813 32 180 

Provozní výsledek hospodaření 46 067 61 918 84 789 70 326 72 770 

Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku – podíly 

4 499 525 0 0 50 

Náklady vynaložené na prodané 
podíly 

0 0 0 0 276 

Výnosové úroky a podobné výnosy 386 548 290 271 305 



 

- 94 - 

 

Nákladové úroky a podobné 
náklady 

714 813 607 396 1 099 

Ostatní finanční výnosy 2 333 3 425 682 9 798 4 122 

Ostatní finanční náklady 3 111 5 965 1 599 7 436 9 560 

Finanční výsledek hospodaření -581 1 422 -1 234 2 237 -6 458 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

47 082 61 744 83 555 72 563 66 312 

Daň z příjmů 11 611 10 015 15 043 17 075 13 614 

Daň z příjmů splatná 10 728 9 208 13 591 15 093 12 868 

Daň z příjmů odložená 883 807 1 452 1 982 746 

Výsledek hospodaření po zdanění 35 471 51 729 68 512 55 488 52 698 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 

35 471 51 729 68 512 55 488 52 698 

Čistý obrat za účetní období 763 175 883 835 1 000 886 1 055 561 1 154 042 
 

VZZ – Horizontální analýza 

VZZ – Horizontální analýza 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
16% 13% 5% 7% 

Tržby za prodej zboží 19% 22% 6% 29% 
Výkonová spotřeba 19% 12% 4% 10% 
Náklady vynaložené na prodané zboží 26% 23% 11% 31% 

Spotřeba materiálu a energie 19% 12% 4% 7% 

Služby 15% 2% 3% 22% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 
134% -1% 6% -29% 

Aktivace (-) 142% 78% -13% -80% 
Osobní náklady 11% 15% 10% 7% 
Mzdové náklady 9% 18% 10% 8% 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 11% 15% 10% 7% 

Ostatní náklady 45% -53% 26% 5% 

Úprava hodnot v provozní oblasti 21% -23% -6% 4% 

Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku - trvalé 

21% -11% 8% 13% 

Úprava hodnot zásob 
0 

 0 -81% -839% 

Úpravy hodnot pohledávek 0 0 124% 43% 

Ostatní provozní výnosy 12% 18% -4% 37% 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 201% -29% -23% 1623% 

Tržby z prodeje materiálu 3% 22% -2% 13% 
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Jiné provozní výnosy 87% 5% -15% 42% 

Ostatní provozní náklady -9% 22% 31% 13% 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
0 38% -91% 11465% 

Zůstatková cena prodaného materiálu 4% 42% -6% 12% 

Daně a poplatky 6% 0% 24% -36% 
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady 
příštích období -210% -100% 0 -89% 

Jiné provozní náklady 110% -38% 56% 8% 

Provozní výsledek hospodaření 34% 37% -17% 3% 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – 
podíly -88% -100% 0 0 

Náklady vynaložené na prodané podíly 
0 0 0 00 

Výnosové úroky a podobné výnosy 
42% -47% -7% 13% 

Nákladové úroky a podobné náklady 
14% -25% -35% 178% 

Ostatní finanční výnosy 47% -80% 1337% -58% 
Ostatní finanční náklady 92% -73% 365% 29% 
Finanční výsledek hospodaření -345% -187% -281% -389% 

Výsledek hospodaření před zdaněním 
31% 35% -13% -9% 

Daň z příjmů -14% 50% 14% -20% 
Daň z příjmů splatná -14% 48% 11% -15% 

Daň z příjmů odložená -9% 80% 37% -62% 

Výsledek hospodaření po zdanění 46% 32% -19% -5% 

Výsledek hospodaření za účetní období 
46% 32% -19% -5% 

Čistý obrat za účetní období 16% 13% 5% 9% 
 

VZZ – Vertikální analýza 

VZZ – Vertikální analýza 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 

87% 88% 87% 87% 85% 

Tržby za prodej zboží 6% 7% 7% 7% 9% 

Výkonová spotřeba 73% 75% 75% 73% 74% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 7% 7% 8% 9% 10% 

Spotřeba materiálu a energie 80% 80% 81% 80% 78% 

Služby 13% 12% 11% 11% 12% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 
(+/-) 

0% -1% -1% -1% 0% 

Aktivace (-) 0% 0% 0% 0% 0% 
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Osobní náklady 16% 15% 16% 16% 16% 

Mzdové náklady 73% 72% 74% 74% 74% 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

25% 25% 25% 25% 25% 

Ostatní náklady 2% 3% 1% 1% 1% 

Úprava hodnot v provozní oblasti 2% 3% 2% 2% 1% 

Úprava hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku - 
trvalé 

100% 100% 116% 134% 147% 

Úprava hodnot zásob 0% 0% -2% 0% 3% 

Úpravy hodnot pohledávek 0% 0% -14% -33% -46% 

Ostatní provozní výnosy 5% 5% 5% 5% 6% 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 

1% 3% 2% 1% 16% 

Tržby z prodeje materiálu 90% 82% 85% 87% 72% 

Jiné provozní výnosy 9% 15% 14% 12% 13% 

Ostatní provozní náklady 6% 5% 6% 7% 7% 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

0% 2% 2% 0% 14% 

Zůstatková cena prodaného materiálu 45% 52% 60% 43% 43% 

Daně a poplatky 2% 2% 2% 2% 1% 

Rezervy v provozní oblasti a 
komplexní náklady příštích období 

22% -27% 0% 11% 1% 

Jiné provozní náklady 31% 71% 36% 44% 42% 

Provozní výsledek hospodaření n/a n/a n/a n/a n/a 

Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku – podíly 

1% 0% 0% 0% 0% 

Náklady vynaložené na prodané 
podíly 

0% 0% 0% 0% 0% 

Výnosové úroky a podobné výnosy 0% 0% 0% 0% 0% 

Nákladové úroky a podobné 
náklady 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ostatní finanční výnosy 0% 0% 0% 1% 0% 

Ostatní finanční náklady 0% 1% 0% 1% 1% 

Finanční výsledek hospodaření n/a n/a n/a n/a n/a 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Daň z příjmů 2% 1% 2% 2% 1% 

Daň z příjmů splatná 92% 92% 90% 88% 95% 

Daň z příjmů odložená 8% 8% 10% 12% 5% 

Výsledek hospodaření po zdanění n/a n/a n/a n/a n/a 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 

n/a n/a n/a n/a n/a 
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Analýza odchylek variabilních nákladů 
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Analýza odchylek fixních nákladů 
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