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AA bbsstt rr aakk tt   

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. 
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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. 
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controller, controlling, cost, implementation controlling 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBii bb ll ii ooggrr aaff ii cckk áá  ccii tt aaccee 

JENČA, P. Zavedení controllingu ve firmě Stavby silnic a dálnic, a.s. Brno : Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. 79 s. Vedoucí diplomové práce 

Doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrr oohh ll ááššeenníí   aauu tt oorr aa  oo  ppůůvvooddnnoosstt ii   pp rr ááccee  

 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval  jsem ji 

samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil 

autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

  

 

V Brně, dne 21. května 2007                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                                          Podpis 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPoodděěkk oovváánníí     

Za odborné vedení, názory a pomoc děkuji své vedoucí diplomové práce paní  

DDoocc.. IInngg..  AAlleenněě  KKooccmmaannoovvéé,,  PPhh..DD...  

Mé poděkování patří také zaměstnancům společnosti SSD, a. s. závodu 3, se 

kterými jsem konzultoval praktickou část své práce, a kteří mi umožnili přístup 

k informacím a dokumentům společnosti, především děkuji ekonomovi společnosti SSD, 

a. s.  IInngg..  JJiiřříímmuu  HHaaddiimmrršškkoovvii ,,  za pomoc a věnovaný čas. 

  



OOBBSSAA HH   

 
ÚVOD 12 

 
1 Cíl a metody diplomové práce 14 

 
2 Teoretické poznatky z oblasti controllingu 15 

2.1 Pojem controlling 15 

2.2 Podstata a funkce controllingu 16 

2.2.1 Controlling a controller 16 

2.2.2 Controller a popis jeho činnosti 18 

2.2.3 Profil controllera 19 

2.3 Začlenění controllingu do organizační struktury 21 

2.3.1 Štábní pozice 22 

2.3.2 Liniová pozice 22 

2.3.3 Externí controller 23 

2.4 Tvorba controllingu 24 

2.5 Vztah manažerského účetnictví a controllingu 25 

2.6 Náklady a jejich členění 26 

2.6.1 Členění nákladů 27 

2.7 Zavádění controllingu 29 

2.8 Náklady a výnosy controllingu 33 

 
3 Zhodnocení stávajícího stavu řízení nákladů ve firmě SSD, a. s. 36 

3.1 Základní údaje o společnosti 36 

3.2 Charakteristika společnosti 38 

3.2.1 Organizační struktura 38 

3.2.2 Počítačový systém společnosti 38 

3.3 Závody 1 a 2 39 

3.3.1 Závod 1 39 



3.4 Závod 3 40 

3.5 Analýza financování 41 

3.5.1 Provozní financování 41 

3.5.2 Finanční vztah s majoritním vlastníkem 42 

3.5.3 Analýza zadávání cílů jednotlivým závodům 42 

3.6 Analýza současného stavu kontroly ve firmě 43 

3.6.1 Dodržování plánu 44 

3.6.2 Tok nákladů ve společnosti 45 

3.6.3 Přímé náklady 46 

3.6.4 Nepřímé (režijní) náklady 48 

3.6.5 Controlling ve společnosti 49 

 
4 Návrh na odstranění nedostatků v řízení nákladů 51 

4.1 Controller ve společnosti SSD, a. s. 52 

4.1.1 Sledování vytíženosti 54 

4.1.2 Úkoly controllera ve společnosti SSD, a. s. 57 

4.1.3 Profil controllera 58 

4.2 Návrh oddělení controllingu 59 

 
5 ZÁVĚR 62 

 
Seznam použitých zdrojů 64 

 
Seznam použitých zkratek a symbolů 66 

 
Seznam obrázků a tabulek 67 

 
Seznam příloh 68 

 
 


