
Controlling holdingu ve společnosti  
Chládek & Tintěra, a.s.  
Společnost využívá controllingový nástroj  GIST Intelligence od doku 2019. Jde o 
naprosto klíčový prvek v oblasti plánování, řízení a kontroly. Řešení GIST Intelligence  
pomáhá v každodenním efektivním řízení firem ve skupině a je důkazem správné 
volby. 

 

Partnerství a rozvoj 4 základní moduly Transparentnost 

Ceníme si otevřené spolupráce 

a těšíme se na další výzvy 

Bez kterých by to prostě nešlo Zpracovatelnost firemních dat 

pro efektivnější rozhodování 

 

 

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI 
Stavební společnost – železniční stavby 

MOTTO SPOLEČNOSTI 
„Sebevědomá česká stavební firma s tradicí“ 

DATUM VZNIKU 1997 

POČET ZAMĚSTNANCŮ 373 

ROČNÍ OBRAT 2019 2 246 000 000 

 

 

 

 

 

  

Představení zákazníka 

Chládek & Tintěra 
Společnost Chládek & Tintěra, a.s., byla 
založena v roce 1990 v Litoměřicích a je ryze 
českou stavební firmou se stabilním 
většinovým majitelem.  
 
V roce 2020 oslavila 30 let působení 
na českém stavebním trhu a se svými 373 
zaměstnanci patří k významným 
zaměstnavatelům.  
 
Přední dodavatel zejména železničních 
staveb, v tomto oboru patří mezi tři největší 
společnosti s vlastní personální a strojní 
kapacitou v České republice. 

 „Máte zadání, data a hledáte správné řešení. S GIST Intelligence se nám to podařilo. Pro 
všechny stupně řízení, pro všechny formy komunikace, pro komplexní správu reportingu 
jsme našli spolehlivého partnera a tím je GIST Intelligence. Bez tohoto nástroje bychom se 
na každodenní bázi dokázali jen obtížně rozhodovat a hledat správná řešení.  

 
 

 
 

 
 
František Vokál 

controller 
Controller 

 
 
 

https://www.gist.cz/cz/gist-intelligence


Hlavní cíle v oblasti holdingového controllingu, 
které vedly ke spolupráci: 
 

• Základní požadavek byl vytvoření komplexního reportingu  
dle společností ve skupině (data jsou načítána z 5 zdrojových  
databází a 5 společností v řešení) 

• Sledování skutečnosti včetně plnění plánu  

• Analýza výkonnosti společnosti ve formě manažerské  
výsledovky  

• Analýza ziskovosti zakázek a středisek 

• Analýza hodnot zakázek 

• Zpětná kontrola úplnosti a správnosti účetnictví 

• Analýza interních dokladů 
 
 

Společnost Chládek a Tintěra a.s. aktuálně 
využívá:  

• modul ziskovost 
• pravidelný reporting 
• náhled na společnost v širších souvislostech 
• jedna verze pravdy 

 
 
 
  
 

 

Postup realizace v čase  

 
Podpis 
smlouvy 

 Dokončení 
analýzy 

 Zahájení 
implementace 

  

25.3.2019  24.6.2019  3.12.2019   
      

      
 11.4.2019    25.2.2020  

 Zahájení 
analýzy 

 ... příprava 
datových 
zdrojů 
v kompetenci 
zákazníka  

 Převzetí díla 
(po jeho 
předání a 
zaškolení) 

 

 
 

https://www.gist.cz/cz/controlling-reseni/controlling-ziskovosti
https://www.gist.cz/cz/reporting


Přínosy controllingových řešení 
 

MEZI HLAVNÍ PŘÍNOSY NASAZENÍ GIST INTELLIGENCE PATŘÍ: 

• čistota dat pro potřebu výkaznictví  

• reporting ve formě Státních výkazů  

• sjednocení a ucelení pohledů firem ve správě 

• tvorba reportů „na míru“ pro různé stupně rozhodování 

• propojení dat pro potřeby konfrontace plán vs skutečnost 

• srovnání systémových dat do přehledné formy 
 

Další přínosy nasazení GIST Intelligence 

• reportingové mapy – dashboard výkonnosti firmy 

• tvorba Ad-hoc analýz 

• sdílení dat ve schválené formě a rozsahu 

 

PŘÍNOSY MODULU CONTROLLING ZISKOVOSTI: 

• přehlednost v oblasti nákladových a výnosových účtů  

• sledování režijních nákladů po střediscích (výroba,  

servis, správa)  

• sestavování reportů v oblasti Výkazu zisku a ztrát (P&L) 

• náhled nad úrovní přímých a nepřímých nákladů pro  

další analýzu 

 

PŘÍNOSY PRO MANAGEMENT SPOLEČNOSTI 

• na míru postavené reporty pro management firmy slouží 

jako podklad pro rychlé rozhodování v oblastech plán  

vs. skutečnost 

• pro výrobního ředitele je report přehledu výkonnosti 

jednotlivých výrobních závodů nepostradatelnou součástí  

v rozhodovacím procesu 

• GIST Intelligence umožňuje nejvyššímu vedení rychlý přehled  

výsledků na úrovni společnosti a definici „úzkých míst“ v  

souladu s plněním ročního plánu 

 

 

 

 

 

https://www.gist.cz/cz/reporting
https://www.gist.cz/cz/gist-intelligence


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Chcete dostat controlling  
na vyšší úroveň stejně jako  
Chládek & Tintěra a.s.?  

 

Domluvte si s námi  
nezávaznou konzultaci 
 
 
 
 
 
 
 

„Cílem projektu byla rychlá implementace reportingového systému, který nahradil 
stávající samostatné reporty. Řešení uživatelům přineslo nejen možnost hodnocení 
účetních dat nad všemi společnostmi ve skupině, ale také analýzu vhodně provázaných 
základních informací o smlouvách, fakturách, objednávkách, skladech atd. Díky 
bezproblémové spolupráci obou stran bylo řešení naimplementované v dohodnutých 
termínech.“ 

 

 

 
 

 
 

Jan Felsenberg 
vedoucí konzultant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.gist.cz/cz/pripadove-studie/controlling-holdingu-ve-spolecnosti-chladek-tintera#controllingcontactform


 

  

ZDARMA provedeme audit controllingové podpory top 
managementu. Navrhneme řešení.  
 

+420 495 809 327 
 

gist@gist.cz 

 
Rádi s Vámi probereme detaily, poradíme, kde začít. Zanechte nám kontakt, brzy se Vám ozveme. 

mailto:gist@gist.cz

