
Controllingový panel 2012 – procesy controllingu pod lupou 

Část 1. - Plánování 

Controllingový panel 2012, průzkum realizovaný v září 2012 rakouským Controller-Institutem a Českou asociací 

pro finanční řízení CAFIN, ukazuje navzdory evolučním krokům controllerů směrem k „business partnerům“ 

permanentní potřebu akcí v plánování a reportingu. 

Cílovou skupinou průzkumu byli vedoucí controllingu Top 500 podniků v Rakousku a Čechách a vrácených 

odpovědí přišlo celkem 270, tj. 11,2%. 

Hlavní závěry controllingového panelu 2012: 

▲Controlling se vyvíjí směrem k „byznys partnerovi“ a iniciuje zlepšení. 

─Controlling sám sebe vnímá jako nositele zlepšení (83%), pro vlastní Performance Management v controllingu 

je však k dispozici málo řídících nástrojů. Pouze 11% podniků sleduje procesy controllingu pomocí ukazatelů. 

─Oddělení controllingu jsou ve stále větší míře orientována na příjemce resp. zákazníka (33%, rostoucí trend, v 

protikladu k funkční orientaci 40%, klesající trend). Podniky plánují spíše centralizační kroky (11%). 

▲Podniky jsou sice s kvalitou plánování spokojeny, k procesům plánování a nasazení zdrojů je ale třeba 

zaujmout kritický postoj. 

─Ve většině podniků (51%) se vyskytující bottom-up start plánování je z hlediska kvality a nasazení zdrojů třeba 

nazírat kriticky stejně jako fakt, že 23% respondentů určuje plánové cíle teprve během plánování a jen menšina 

(27%) rozpadá cíle na provozní jednotky. Plánující se v plánování neorientují. 

─Víceleté plánování a rozpočet jsou smysluplně sestavovány převážně (46%) souběžně. Pouze 22% respondentů 

provozuje klasický model rozpočtování na základě předchozího střednědobého plánování. 

─Za nejdůležitější optimalizační záměry lze považovat zlepšení IT podpory (53%), zkrácení času pro plánování 

(34%) a zesílení orientace top-down (24%). 

▲V reportingu je požadována intenzivnější součinnost mezi controllingem a managementem. K jejímu 

dosažení je zapotřebí obsáhlých optimalizačních iniciativ. 

─Měsíční zprávy jsou sestavovány relativně včas (závěrka + 10 pracovních dnů) a v přijatelném rozsahu (10 

stran). 

─Přesto podniky vidí stejně jako v minulých letech výrazně větší potřebu akcí v reportingu než v plánování. Za 

nejdůležitější optimalizační záměry považují zlepšení IT podpory (57%), zlepšení vzhledové úpravy (51%), 

integraci nemonetárních ukazatelů (38%) a intenzivnější komentování (37%). Těžiště optimalizačních snah se 

tím posunulo dále ve směru zvyšování kvality, neboť zrychlení procesů reportingu má nyní již nižší prioritu. 

─Nyní si 39% vedoucích pracovníků alespoň částečně obstarává informace svépomocí. 

 

Respondenti dle obratu a počtu zaměstnanců 

Vyvážené rozdělení obratu v obdržených odpovědích umožňuje reprezentativní výpovědi o stavu a vývoji 

controllingu. 



      

Mezi obdrženými odpověďmi jsou zástupci všech důležitých odvětví, největší část odpovědí pochází od 

průmyslových podniků. 

     

 

Čtvrtinu podniků představují rodinné podniky, cca 2/3 obdržených odpovědí pochází z operativních jednotek.  

    

Plánování 

1. Druh procesu plánování 

Více než polovina podniků začíná proces plánování systémem „bottom-up“. 



 

2. Počet plánovacích cyklů a trvání sestavení rozpočtu 

Sestavení rozpočtu trvá průměrně cca. 8 týdnů a vyžaduje 3 plánovací cykly. 

 

3. Rozšířenost a objem víceletého plánování 

Více než 70% podniků sestavuje víceletý plán. 



 

4. Délka období víceletého plánování 

Délka období víceletého plánování činí průměrně rozpočet + 3 roky. 

 

 

5. Proces plánování – integrace víceletého plánování a rozpočtu 

Plánovací procesy víceletého plánování a rozpočtu jsou prováděny téměř v polovině podniků souběžně. 



 

6. Rozšířenost klíčových nástrojů plánování 

Plánování se silně zaměřuje na plán výsledku. Třetina podniků neplánuje rozvahu resp. cash-flow. 

 

7. Proces plánování – integrace 

Nástroje plánování – pokud se používají – jsou integrovány převážně ve smyslu podvojného účetního zobrazení. 



 

8. Proces plánování – plánování opatření 

Explicitní plánování opatření je v současné době velmi široce rozšířené. 

 

 

9. Plánovací premisy 

Plánovací premisy (předpoklady) jsou typicky k dispozici již na počátku plánování.  



 

 

10. Plánované cíle 

23% organizací stanovuje plánované cíle teprve během procesu plánování. 

 

Cíle jsou většinou formulovány pro celý podnik, ale nikoliv pro nižší organizační úrovně.  



 

Podniky formulují především konvenční finanční cíle, nefinanční cíle popř. cíle v oblasti zvyšování hodnoty 

podniku mají druhořadý význam. 

 

 

11. Charakteristika plánování 

Podniky jsou s kvalitou plánování do značné míry spokojeny, kriticky se však staví k vysokému nároku na 

zdroje. 



 

 

12. Propočet očekávání (forecast) – rozšířenost 

Rozšířenost propočtů očekávání je > 90%. 

 

13. Propočet očekávání – způsob sestavení 

Sestavuje se v souladu s přístupem controllingu jako „předběžná skutečnost“, ovšem často se vyskytují 

také zjednodušené metody. 



 

14. Propočet očekávání – frekvence 

Obvykle se propočet očekávání plánuje čtvrtletně pro zbytek roku. Nezanedbatelná je však také měsíční a 

nerovnoměrná frekvence. 

 

15. Zamýšlené změny v plánování 

Asi třetina organizací by ráda zkrátila proces plánování. 



 

Plánování by mělo v budoucnosti začínat spíše shora (top-down). 

 

V současné době zaznamenáváme pouze nevýrazné tendence k přeskupení rozdělení úkolů. Úmysly 

centralizovat nebo decentralizovat plánování jsou v rovnováze. 



 

Navzdory vysokému nasazení zdrojů nezaznamenáváme trend ke zmenšení detailu plánování, některé 

podniky dokonce usilují o detailnější plány. 

 

 

16. Zamýšlené změny v propočtu očekávání 

V propočtu očekávání respondenti nevnímají potřebu zásadních změn, některé podniky usilují o zvýšení 

frekvence. 



 

 

Shrnutí k procesu plánování 

Podniky jsou sice s kvalitou plánování spokojeny, procesy plánování a nasazení zdrojů však vnímají kriticky. 

▲ Podniky jsou s kvalitou výsledků plánování do značné míry spokojeny, kriticky se však staví k 

intenzivnímu zapojení zdrojů v plánování. Snížení nasazení zdrojů lze dosáhnout různými opatřeními 

(silnější směr top-down, včasné a funkční zadání plánových cílů, zkrácení doby zpracování, menší detail 

plánování, přerozdělení úkolů). 

▲ Na již několik let nezměněný úvodní krok plánování ve směru bottom-up, se kterým se lze setkat ve 

většině podniků, je třeba pohlížet kriticky. Podniky jsou si této problematiky veskrze vědomy, neboť 

stejně jako v minulosti usiluje 24% z nich o posílení orientace top-down. Protože se však na převážném 

směru plánování bottom-up nic nezměnilo, nebyla tato opatření pravděpodobně dosud zrealizována 

▲ Plánové cíle jsou stále převážně finančního charakteru. Bohužel jsou plánové cíle stanoveny teprve 

během plánování (23%) a zřídka dále rozpracovány na nižší provozní jednotky (27%). Plánujícím tím 

chybí vodítko na počátku plánování.  

▲ 34% podniků chce zkrátit dobu trvání plánování, zkrácení této doby však v mnoha případech zřejmě 

nemá být dosaženo zjednodušením plánování, neboť 22% podniků usiluje o větší míru podrobnosti 

(oproti 15% usilujícím o menší podrobnost).  

▲ Přibližně každý 4. podnik se snaží o přerozdělení úkolů, centralizaci a decentralizaci zamýšlí shodně 

13% podniků. 

▲ Procesy víceletého plánování a rozpočtu jsou většinou (46%) prováděny souběžně. Pouze 22% 

respondentů používá klasický model rozpočtu vycházejícího ze střednědobého plánu.  

▲ Propočet očekávání v současné době sestavuje již třetina podniků měsíčně. Respondenti aktuálně 

nepociťují potřebu zásadních změn. 

 


