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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá zavedením nástroje controllingu do společnosti, která
podniká v oblasti stavby a opravy silnic a dálnic.
Pojem controlling není v České republice ještě úplně zažitý, proto se v úvodní
části věnuji jeho obecnému definování a podmínkám, za kterých může účinně fungovat.
Druhá část mé práce obsahuje představení a vývoj společnosti, analýzu
současného stavu kontrolní činnosti a členění nákladů ve firmě.
V poslední části analyzuji nedostatky kontroly uplatňovaných nákladů a navrhuji
zavedení pozice controllera, jeho začlenění do organizační struktury a následné
vytvoření controllingového oddělení.

Klíčová slova
controller, controlling, náklady, zavedení controllingu

Summary
My thesis deals with leading a machine of controlling to the company which
enterprises in building and repairing roads and motorways.
Concept of controlling isn´t still very used in the Czech Republic that´s why in the
introdusing part I´m devotiny to definition and terms when it can work effectively.
The second part of my thesis contains introdusing and evolutoin of the company,
analysis of the present condition of controlling activities and deviding the costs of the
firm.
In the last part I´m analysing the lack of control to claiming costs and I´m
proposing to lead a new position of controller, his taking part in the orgaization
structure and then to create a new controlling department.

Key words
controller, controlling, cost, implementation controlling
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