
Plánování (Planning)

„Vrcholným úkolem podnikového řízení je určování konkrétních podnikových cílů,
jejichž prostřednictvím má být dosažen konečný cíl, dlouhodobá maximalizace
zisku, a formulace podnikové politiky, tj. ‚pochodové osy‘, kterou musí podnik
dodržet, aby tyto cíle co nejhospodárněji dosáhl.“

Günther Wöhe 

Plánování patří mezi klíčové manažerské funkce (funkce managementu) a proto
se týká všech oborů a aspektů organizace: Ekonomika a finance, Informatika,
Kvalita, Lidské zdroje, Logistika a doprava, Management organizace,
Marketing, Služby, Výroba.

Podle časového horizontu, ve kterém se plánování odehrává se rozlišuje Strategické plánování, Taktické plánování a
Operativní plánování. Dlouhodobým předvídáním dlouhodobého vývoje se zabývá prognózování.

Strategické plánování je klíčové pro dlouhodobé směřování organizace (podniku), pro marketing, pro rozhodování o investicích,
pro rozvoj lidských zdrojů,  pro výzkum a vývoj.

Taktické a operativní plánování hraje klíčovou roli v těch oblastech organizace, kde dochází k silným tokům zdrojů, tedy
zejména finančních zdrojů a materiálu ve výrobě (Nákup a prodej).

Finanční plán (integruje všechny plány pomocí finančního vyjádření)
Plán prodeje
Plán projektu
Plán výroby
Plán nákupu
Plán rozvoje lidských zdrojů
Plán osobního rozvoje zaměstnance (Personal Development Plan)
Investiční plány
Plány údržby a oprav

Dílčí plány musí být navzájem provázány.

Podstatou plánování je určení cílů nebo cílových hodnot a případně způsobů jejich dosahování. Při plánování jsou brány v
úvahu všechny relevantní vnitřní i vnější faktory ovlivňující úspěšné dosažení cílů nebo cílových hodnot.

Základním plánem organizace je její globální strategie.

Metody plánování jsou:

Obousměrné plánování (Top-Down/Bottom-Up)
Progresivní plánování (Bottom-Up)
Retrográdní plánování (Top-Down)
Strategické alternativy
Strategické řízení

Metody a ucelené systémy plánování v oblasti výroby a logistiky  a Plánování zdrojů jsou:

APS (Advanced Planning & Scheduling)
ERP (Enterprise Resource Planning)
MRP (Material Requirements Planning)
MRP II (Manufacturing Resource Planning)
JIT (Just in time)
KANBAN

https://managementmania.com/cs/manazerske-funkce-cinnosti
https://managementmania.com/cs/ekonomika-a-finance
https://managementmania.com/cs/informatika
https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality
https://managementmania.com/cs/personalistika-a-lidske-zdroje
https://managementmania.com/cs/logistika-a-doprava
https://managementmania.com/cs/management-organizace
https://managementmania.com/cs/marketing
https://managementmania.com/cs/rizeni-sluzeb
https://managementmania.com/cs/rizeni-vyroby
https://managementmania.com/cs/cas
https://managementmania.com/cs/operativni-planovani
https://managementmania.com/cs/prognozovani
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/podnik
https://managementmania.com/cs/marketing
https://managementmania.com/cs/rozhodovani
https://managementmania.com/cs/investice
https://managementmania.com/cs/personalistika-a-lidske-zdroje
https://managementmania.com/cs/zdroje-podnikove-zdroje
https://managementmania.com/cs/financni-zdroje-finance
https://managementmania.com/cs/rizeni-vyroby
https://managementmania.com/cs/plan-projektu
https://managementmania.com/cs/plan-osobniho-rozvoje-zamestnance
https://managementmania.com/cs/korporatni-strategie
https://managementmania.com/cs/obousmerne-planovani
https://managementmania.com/cs/progresivni-planovani
https://managementmania.com/cs/retrogradni-planovani
https://managementmania.com/cs/strategicke-alternativy
https://managementmania.com/cs/strategicke-rizeni
https://managementmania.com/cs/rizeni-vyroby
https://managementmania.com/cs/logistika-a-doprava
https://managementmania.com/cs/planovani-zdroju
https://managementmania.com/cs/advanced-planning-and-scheduling
https://managementmania.com/cs/enterprise-resource-planning
https://managementmania.com/cs/material-requirements-planning
https://managementmania.com/cs/manufacturing-resource-planning
https://managementmania.com/cs/just-in-time
https://managementmania.com/cs/kanban


DBR (Drum Buffer Rope)
SCM (Supply Chain Management)

Plánování financí zahrnuje:

Plánování hospodářského výsledku
Plánování výnosů
Plánování nákladů
Plánování kapitálu
Plánování finančních toků

Analytické techniky použitelné v plánování jsou:

Analýza 5F (Porter)
BCG matice
Diferenční analýza
Paretovo pravidlo
PESTLE analýza
Princip strategie=>struktura (Chandler)
SWOT analýza
SMART - návrh cílů
Technika scénářů
VRIO analýza

https://managementmania.com/cs/drum-buffer-rope
https://managementmania.com/cs/supply-chain-management
https://managementmania.com/cs/hospodarsky-vysledek
https://managementmania.com/cs/vynosy
https://managementmania.com/cs/naklady
https://managementmania.com/cs/kapital
https://managementmania.com/cs/penezni-tok
https://managementmania.com/cs/analyza-5f
https://managementmania.com/cs/matice-bcg
https://managementmania.com/cs/diferencni-analyza
https://managementmania.com/cs/paretovo-pravidlo
https://managementmania.com/cs/pestle-analyza
https://managementmania.com/cs/princip-strategie-struktura
https://managementmania.com/cs/swot-analyza
https://managementmania.com/cs/smart
https://managementmania.com/cs/technika-scenaru
https://managementmania.com/cs/vrio-analyza
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