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1. ÚVOD 

Společnosti, které dnes chtějí uspět ve velmi silném konkurenčním prostředí, rozpínajícím se 

skrz nadnárodní ekonomiky, musí vyuţít své konkurenční výhody. Tlak ze strany konkurence 

nutí společnosti hledat nové cesty k posílení svých trţních pozic, k efektivnímu řízení 

procesů, k získávání nových a udrţení si stávajících zákazníků a hlavně je nabádá zavádět 

nové metody pro hodnocení podniku. 

Rozšiřující se změny v trţním hospodářství přináší přechod k novým nástrojům a přístupům 

hodnocení výkonnosti podniku neţ tomu bylo dříve. V minulosti bylo dostatečné, věnovat 

pozornost jen tradičním ukazatelům zaloţených na účetních výkazech. Hlavní nedostatek 

těchto ukazatelů je spatřován v tom, ţe jsou zaměřeny na minulost a podnik jako celek.  Pro 

tento účel vznikly nové metody hodnocení výkonnosti podniku, pracující jak s finančními 

měřítky, tak nefinančními kritérii, odhalující budoucí vývoj společnosti.  

Jeden z nejrozšířenějších přístupů je přístup R. Kaplana a D. Nortona, známý jako  

Balanced Scorecard (BSC). Tito zakladatelé v rámci BSC propojují strategii a operativní cíle 

tak, aby strategie společnosti byla součástí kaţdé podnikové činnosti.  Hlavní přínos metody 

je spatřován ve zvyšování výkonnosti podniku v budoucnu, v rychlejších reakcích na změny 

trhu a především, tento přístup dokáţe pracovat s nefinančními ukazateli.  

První část práce je zaměřena na teoreticko-metodologická východiska výkonnosti podniku. 

Tato část vymezuje základní pojmy problematiky a popisuje vývoj přístupů měření 

výkonnosti v čase. Zde je stěţejní popis strategického nástroje BSC a na něj navazující  

přístup D. Parmentera, který je vyuţit v praktické části.  

Přístup bude aplikován na společnost, která má sídlo v Olomouckém kraji, zabývající se 

vodním hospodářstvím. V této práci budeme pracovat s fiktivním názvem „IDS“ z důvodu 

udrţení anonymity společnosti.  

Cílem diplomové práce je navrţení klíčových ukazatelů hodnocení výkonnosti podniku  

dle D. Parmentera. Výsledkem tohoto přístupu budou nová měřítka výkonnosti, doporučení  

a návrhy, které povedou k dosaţení strategických cílů a odhalení nejdůleţitějších  

a nejkritičtějších míst úspěchu společnosti. 
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2. Teoreticko-metodologická východiska výkonnosti podniku 

Náplní této kapitoly bude vymezení základních teoreticko-metodologických pojmů, týkajících 

se výkonnosti podniku a popisu vývoje přístupů vyuţívaných k hodnocení výkonnosti firem. 

V další části bude popsána metodika k vymezení klíčových ukazatelů výkonnosti podniku. 

Tato část se bude odvíjet od doporučení a postupů dle D. Parmentera, kde bude znázorněn 

způsob navrţení klíčových ukazatelů výkonnosti, od kterého se bude odvíjet praktická část 

práce. 

2.1 Vymezení definice podnikatelské výkonnosti 

Pojem výkonnost podniku v dnešní době velmi zevšedněl. Fibírová a Šoljaková (2005) tvrdí, 

ţe se pojem výkonnost vyuţívá v mnoha oborech od sportu aţ po světovou ekonomiku. 

Obsah tohoto pojmu však není sjednocen. V obecné rovině je výkonnost podniku chápána 

jako samotná podstata existence podniku a jeho schopnost úspěšně přeţít v rámci trţního 

prostředí.  

Wagner (2009, s. 17) výkonnost vyjadřuje jako „charakteristiku, která popisuje způsob, jakým 

zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním způsobem 

výkonu (průběhu) této činnosti. Toto vymezení výkonnosti poukazuje mimo jiné na 

skutečnost, ţe při měření a posouzení výkonnosti aktuálně zkoumané činnosti vyuţíváme 

podobnosti jejích znaků s jiným, známým nebo dopředu popsaným, tzv. referenčním 

průběhem činnosti.“  

Šulák a Vacík (2003, s. 9) pojem výkonnost vymezují jako „schopnost firmy co nejlépe 

zhodnotit investice vloţené do jejich podnikatelských aktivit.“ Z této definice lze dojít 

k názoru, ţe daná definice není úplná. Je to dáno tím, ţe by podnikatelská jednotka byla 

výkonná, jen v tom případě, kdy by vykazovala hospodářsky příznivé výsledky. Dalším 

pohledem je to, kdo výkonnost hodnotí. 

Wagner (2009) vymezuje na trhu několik vystupujících skupin osob, které mají odlišný 

pohled na výkonnost podniku. Typickým příjemcem informací týkajících se výkonnosti 

podniku je kaţdý subjekt, který má potřebu „něco se dozvědět“ o průběhu, podmínkách a 

výsledcích zkoumané firmy a následně s těmito informacemi pracovat. Základním rozdělením 

příjemců informací je na uţivatele interní a externí. Hlavní rozdíl mezi těmito skupinami je, 

ţe interní příjemci jsou součástí procesu a předmětu měření a druhou skupinou jsou ti, kteří se 

nacházejí mimo tuto činnost.  
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Mezi externí uţivatele vyuţívající tyto informace patří: 

 iniciátoři zaloţení organizace – ty subjekty, kteří poskytli kapitál společnosti, 

 další poskytovatelé finančních zdrojů – menšinový vlastníci a věřitelé organizace, 

 poskytovatelé práce – manaţerští a výkonní pracovníci, 

 dodavatelé ostatních zdrojů, 

 příjemci výsledků činnosti – zákazníci, odběratelé a klienti, 

 konkurence, 

 subjekty veřejné zprávy – finanční úřady, úřady práce 

 ostatní subjekty. 

Wagner (2009) tvrdí, ţe důvody jejich zájmu o informace o výkonnosti podniku jsou velmi 

různorodé. Hlavním důvodem je získávání informací pro správné rozhodování ve vztahu 

k organizaci. Koupit či prodat podíl ve společnosti? Poskytnout společnosti půjčku? Mezi 

další důvody patří zajištění si dostatečných informací o tom, zda vymáhat svá vlastnická 

práva, ovlivňovat směr a vývoj organizace, usměrňovat chování a jednání agentů nebo se 

porovnávat s jinými subjekty. 

Základní skupinu interních uţivatelů informací tvoří členové dohlíţející na chod a řízení 

společnosti tj. manaţeři na všech úrovních organizační struktury podniku. Hlavní úlohou 

měření výkonnosti je zajistit potřebnou a správnou informační základnu pro řízení 

společnosti. Informace pro interní uţivatele Wagner (2009) rozlišuje dle následujících tří 

hledisek: 

 dle horizontu řízení podnikové výkonnosti – podpora strategického, taktického nebo 

operativního řízení, 

 dle fází řídícího procesu – podpora pro plánovací, organizační a kontrolní fáze řízení, 

 dle oblastí manaţerské činnosti – podpora pro rozhodování, řízení nebo pro proces 

učení se.  

Šulák a Vacík (2003) rozdělují příjemce informací o výkonnosti podniku na tři skupiny, 

kterými jsou zákazníci, manaţeři a vlastníci. Zákazník zde vnímá výkonnou firmu takovou, 

která je schopna rychle reagovat na jeho poţadavky a dodat kvalitní produkt za odpovídající 

cenu. Měřítky výkonnosti pro zákazníka jsou kvalita, cena a mimo jiné, také dodací lhůta. 

Manaţer vnímá vysokou výkonnost společnosti tehdy, zda má stabilní podíl na trhu, stále 

vracející se zákazníky, nízké náklady, vyrovnané peněţní toky, je likvidní a rentabilní. 
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Vlastníci mají zcela odlišný pohled. Podle jejich názoru je výkonnou firmou taková, která je 

schopna v co největší míře zhodnotit vloţený kapitál. K tomu vyuţívají ukazatele návratnosti 

investice (ROI), ekonomické přidané hodnoty (EVA) a hodnoty firmy (cena akcie). 

2.2 Přístupy k měření výkonnosti firem  

Hodnocení podnikatelské výkonnosti prošlo a stále prochází značným vývojem, jak udává 

Pytra (2001). Za touto změnou stojí globalizace na světových trzích. Podniku, který se chce 

drţet na špici konkurenčního ţebříčku, nestačí sledovat pouze ekonomická kritéria, ale je 

nutné vyuţívat dostupné zdroje lepším způsobem, a to k vyuţívání podnikatelských 

příleţitostí a zvyšování hodnoty firmy. Důleţitý je přesun pozornosti od snahy o optimální 

vyuţití kapitálu, ke snaze co nejlépe vyuţít znalosti, které ve firmě existují. 

Dluhošová (2010) se také přiklání k názoru, ţe přístupy k měření výkonnosti prochází 

neustálým vývojem. Přechází se od tradičního přístupu měření výkonnosti zahrnující 

ukazatele postavené na účetnictví k moderním a komplexním přístupům.  

Základní modely, ze kterých vychází současné směry stanovování výkonnosti firem, jsou 

zobrazeny na Obr.  2.1. 

Obr.  2.1 Přístupy měření výkonnosti firem 

 

Zdroj: Šulák a Vacík, (2003, s. 8) 

Tradiční přístup Šulák a Vacík (2003) zaměřují na ziskovost, vycházející z předpokladu 

maximalizace zisku, coţ je hlavní cíl podniku. Moderní přístup je na rozdíl od přístupu 
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tradičního zaměřen na růst hodnoty firmy. Snahou podniku je zvýšit hodnotu vloţených 

prostředků. Komplexní přístup zahrnuje širší oblast ukazatelů se vzájemnými vztahy mezi 

nimi.  

2.2.1 Tradiční přístupy k měření finanční výkonnosti 

Kislingerová (2008) uvádí, ţe je tradiční přístup zaměřen na zisk, jakoţto rozdíl mezi vstupy  

a výstupy. Tradiční přístup vychází z finanční analýzy, jejíţ ukazatele vyuţívá finanční 

management. Vochozka (2011) povaţuje finanční analýzu za formalizovanou metodu, která 

podniku umoţňuje získat představu o finančním zdraví podniku. Finanční management ji 

sestavuje především před investičním nebo finančním rozhodnutím.  Vochozka (2011, s. 12) 

tvrdí, ţe „pouze na základě zůstatků či obratů jednotlivých účtů se nelze zcela správně 

rozhodnout. Údaje získané z účetních výkazů mají praktický smysl aţ při porovnání 

s ostatními číselnými údaji.“ Finanční analýza podává vedení informace z minulosti  

a současnosti. Hlavní přínos analýzy je v moţnosti porovnání jednotlivých ukazatelů v čase  

a prostoru. 

V souvislosti s dalšími informacemi finanční analýza pomáhá manaţerům posuzovat výši 

provozního a finančního rizika. Šulák a Vacík (2003) udávají, ţe se finanční analýza převáţně 

opírá o informace získané z účetní závěrky. 

Kislingerová (2007) v rámci zpracování finanční analýzy doporučuje zpravidla zpracovávat 

dvě techniky - procentní rozbor a poměrovou analýzu. Výsledkem obou technik jsou 

absolutní ukazatele (stavové i tokové). Procentní rozbor je zaloţen na absolutních vstupních 

datech a zpracování vertikální (tj. procentní rozbor) a horizontální (tj. výpočet rozdílů indexů) 

struktury účetních výkazů. Poměrová analýza v sobě zahrnuje poměrové ukazatele: 

a) rentability, 

b)  zadluţenosti,  

c) aktivity,  

d) likvidity, 

e) kapitálové trhu.  
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ad a) Rentabilita podniku 

Nývltová a Marinič (2010) charakterizují rentabilitu podniku jako míru zhodnocení 

vynaloţených prostředků ve formě aktiv, kapitálu či jiných hodnot vyjádřených v peněţních 

jednotkách.  

Růčková (2011) rentabilitu aktiv (ROA) vymezuje jako efektivnost podniku nebo produkční 

sílu, kde poměřuje zisk s aktivy bez ohledu na způsob financování. Hlavním předpokladem je, 

aby byl podnik schopný efektivně vyuţívat svá aktiva. Ţádoucí je růst tohoto ukazatele.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost vloţeného kapitálu od akcionářů 

a vlastníků. Ţádoucí je, aby měl ukazatel rostoucí trend.  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) vystihuje sílu zhodnocení všech aktiv podniku, 

financovaných vlastními nebo cizími zdroji. Vývoj ukazatele by měl být rostoucí.  

Rentabilita tržeb (ROS) se pouţívá k zjištění, kolik korun čistého zisku byla společnost 

schopna vyprodukovat na korunu trţeb. Dluhošová (2010) pracuje s verzí, kdy je v čitateli 

EAT (zisk po zdanění), čímţ získáme ziskovou marţi. V případě záměny za EBIT (provozní 

zisk), můţeme porovnávat podniky, zejména kdyţ se mění sazba daně ze zisku v čase. 

Způsob výpočtu výše zmíněných ukazatelů je znázorněn v tabulce 2.1.  

Tab.  2.1 Vybrané ukazatele rentability 

Název ukazatele  Výpočet ukazatele  

ROA - rentabilita aktiv EBIT / A (2.1) 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu EAT / vlastní kapitál (2.2) 

ROCE - rentabilita dlouhodobých zdrojů EBIT / dlouhodobé zdroje (2.3) 

ROS - rentabilita trţeb EAT / T (2.4) 
 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

ad b) Zadluženost podniku 

Nývltová a Marinič (2010) tvrdí, ţe k zabezpečení fungování podniku, je potřebné mít 

k dispozici aktivita v konkrétní výši a struktuře. Ukazatelé zadluţenosti vyjadřují úvěrové 

zatíţení podniku. Ukazatelům nejsou v literatuře stanoveny doporučené hodnoty ukazatelů. 

Pro podnik je ţádoucí, aby pracoval s cizími zdroji, ale je nutné dbát na to, aby nebyla 

společnost zbytečně zatíţena finančními náklady.  
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Míra celkové zadluženosti vyjadřuje solventnost podniku. Pomocí vztahu uvedeného 

v tabulce 2.3 Růčková (2011) hodnotí míru celkové zadluţenosti jako přiměřenou výši 

závazků podniku k vlastnímu kapitálu. Věřitelé tento ukazatel povaţují za jeden 

z nejdůleţitějších a vyţadují nízké hodnoty. Čím je hodnota vyšší, tím je vyšší riziko věřitelů. 

Pokud je hodnota niţší neţ 60%, jedná se o pozitivní vývoj, pokud je vyšší neţ 60%, jedná se 

o negativní vývoj. 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu dle Dluhošové (2010) vyjadřuje poměr cizího  

a vlastního kapitálu. Častěji se však ukazatel vyjadřuje jako převrácená hodnota, která měří 

finanční samostatnost podniku. Doporučená hodnota by neměla klesnout pod 30%. 

Scholleová (2012) tvrdí, ţe ukazatel úrokového krytí podává informace o tom, kolikrát je 

podnik schopen krýt úroky z cizího kapitálu, poté co společnost uhradí všechny náklady, které 

souvisí s činností podniku.  

Výpočty výše zmíněných ukazatelů jsou znázorněny v tabulce 2.2.  

Tab.  2.2  Vybrané ukazatele zadluženosti podniku 

Název ukazatele  Výpočet ukazatele  

Míra celkové zadluţenosti cizí zdroje / aktiva celkem (2.5) 

Míra zadluţení vlastního kapitálu (VK) cizí zdroje / VK (2.6) 

Úrokové krytí EBIT / úroky (2.7) 
 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

ad c) Ukazatele aktivity 

Synek (2010) hodnotí ukazatele aktivity podniku podle toho, jak efektivně hospodaří se svými 

aktivy. Holečková (2008) aktivitu podniku sleduje ze z dvou hledisek. První hledisko je 

zaměřené na rychlost obratu (počet obrátek) a druhé je doba obratu znázorňující délku období, 

které je nutné k uskutečnění jednoho obratu, vyjádřené v čase. 

Obrat celkových aktiv Holečková (2008) definuje jako komplexní ukazatel měřící 

efektivnost vyuţívání celkových aktiv. Tento ukazatel podává informace o tom, kolikrát se 

celková aktiva promítnou do trţeb za sledované období. Dle doporučení by měl obrat 

celkových aktiv dosahovat minimálně hodnoty 1. Obrat zásob charakterizuje počet obměn 

zásob za sledované období (rok), neboli kolikrát se za rok zásoby přemění na trţby. Vhodné je 
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dosahovat co nejvyššího ukazatele. Další ukazatel je obrat pohledávek, který udává rychlost 

transformace pohledávek na peněţní prostředky, opět je ţádoucí docílit vyšších hodnot. 

Pomocí ukazatele doby obratu zásob Holečková (2008) vyjadřuje jak dlouho (dny) jsou 

zásoby vázány ve firmě, neţ se spotřebují nebo prodají. Doporučená hodnota není v literatuře 

stanovena, ale je ţádoucí obrat zásob zvyšovat a dobu obratu zásob sniţovat. Doba obratu 

pohledávek označuje, kolik dní trvá, neţ jsou pohledávky přeměny na peněţní prostředky. 

Doba obratu pohledávek by měla odpovídat průměrné době splatnosti faktur. Doba obratu 

krátkodobých závazků vyjadřuje dobu, po kterou zůstávají závazky neuhrazeny v podniku. 

Obecně platí, ţe by doba závazků měla být delší neţ doba obratu pohledávek. 

Výpočty výše zmíněných ukazatelů jsou znázorněny v tabulce 2.3.  

Tab.  2.3 Vybrané ukazatele aktivity podniku 

Název ukazatele  Výpočet ukazatele  

Obrat celkových aktiv T / A (2.8) 

Obrat zásob T / zásoby (2.9) 

Obrat pohledávek T / pohledávky (2.10) 

Doba obratu zásob (dny) zásoby / (T/365) (2.11) 

Doba obratu pohledávek (dny) pohledávky / (T/365) (2.12) 

Doba obratu krátkodobých závazků (dny) krátkodobé závazky / (T/365) (2.13) 
 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

ad d) Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity udávají, jak rychle je společnost schopna přeměnit peněţní prostředky 

k úhradě svých závazků. Ukazatele likvidity dělíme na celkovou (běţnou), pohotovou a 

okamţitou likviditu. 

Celková (běžná) likvidita dle Růčkové (2008) vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen 

uspokojit věřitele, kdyby proměnil veškerá svá oběţná aktiva v daném okamţiku na hotovost.  

Pro běţnou likviditu platí, ţe se hodnoty mají nacházet v rozmezí 1,5 - 2,5. Čím vyšší hodnota 

tím menší riziko platební neschopnosti.  

Pohotová likvidita vyjadřuje oběţná aktiva bez zásob. Výše tohoto ukazatele by se měla 

pohybovat mezi 1 - 1,5. Vyšší hodnoty jsou přijatelnější pro věřitele, pro management je to 

varování nízké výnosnosti.  
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Ukazatel okamžité likvidity pracuje s nejlikvidnějšími poloţkami rozvahy (peníze na BÚ, 

pokladně, volně obchodovatelné CP a šeky). Doporučené rozmezí okamţité likvidity je  

0,2  - 0,5, coţ nám napovídá, ţe vypovídací schopnost není velká.  

Způsob výpočtu ukazatelů likvidity je uveden v tabulce 2.4.  

Tab.  2.4 Vybrané ukazatele likvidity podniku 

Název ukazatele  Výpočet ukazatele  

Celková likvidita OA / krátkodobé závazky (2.14) 

Pohotová likvidita OA - zásoby / krátkodobé závazky (2.15) 

Okamţitá likvidita finanční majetek / krátkodobé závazky (2.16) 
 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

Podklady u tradičního přístupu jsou tedy zaloţeny na účetních datech.  Pro stanovení 

výkonnosti podniku se zdají být v poslední době nedostačující (Šulák a Vacík, 2003). Coţ 

potvrzuje výrok Nortona a Kaplana (2002), ţe tradiční přístup je stále vyuţíván. Avšak je 

nezbytně nutné, jej obohatit o poloţky zobrazující nehmotná aktiva a intelektuální potenciál, 

jakými jsou: kvalitní výrobky a sluţby, motivace a rozvoj znalostí zaměstnanců, rychlé reakce 

na změny a spokojení zákazníci, kteří budou ochotni se vracet. V dnešní době jsou tyto údaje 

pro podniky důleţitější neţ tradiční účetní ukazatele. Tato nehmotná aktiva jsou v rozvaze 

téměř nezjistitelná a to i přes fakt, ţe tato aktiva jsou pro dosaţení úspěchu podniku a 

vybudování konkurenční pozice velice klíčová.  

2.2.2 Moderní přístupy k měření finanční výkonnosti 

Šulák a Vacík (2003) také povaţují výše uvedenou metodu za nedostačující. Často je 

kritizována díky omezenosti pohledu hodnocení z pozice tvorby hodnot pro zákazníka, 

vlastníka, posouzení produktivnosti chování společnosti a zpětných vazeb. V posledních 

několika letech si lze všimnout změn v ekonomickém prostředí (liberalizace, globalizace, 

zrychlování vědeckotechnických poznatků, hyperkonkurence, atd.) vykazující určitý trend, 

pocházející z oblastí s nejvyspělejšími kapitálovými trhy. Kislingerová (2007) uvádí, ţe 

vrcholovým měřítkem výkonnosti podniku je zde schopnost maximalizovat hodnotu pro 

akcionáře. Hlavní myšlenka tohoto přístupu vychází dle Mariniče (2008, s. 32) „z koncepce 

ukazatele návratnosti investovaného kapitálu (ROI) s tím, ţe porovnáním celkového uţitku 

plynoucího akcionářům z konkrétní investice s nákladem na jeho dosaţení dochází buď 

k zhodnocení, nebo naopak k znehodnocení kapitálového vkladu investora.“ 
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V publikacích mnoha autorů lze nalézt několik „moderních“ způsobů jak konstruovat tyto 

ukazatele. Ekonomické ukazatele se dle Dluhošové (2010) odlišují od účetních ukazatelů tím, 

ţe znázorňují veškeré náklady spojené s investovaným kapitálem, spolu se zohledněním rizika 

a časového horizontu. Nejvýznamnějšími kritérii této oblasti jsou čistá součastná hodnota 

(NPV), ekonomická přidaná hodnota (EVA) jako ukazatel na bázi ekonomického zisku, 

ukazatel cash flow výnosnosti investic (CFROI). Šulák a Vacík (2003) do moderních přístupů 

řadí i ukazatel tržní přidané hodnoty (MVA). 

a) Čistá současná hodnota - NPV 

Dluhošová (2010) povaţuje NPV za nejvhodnější ukazatel tvorby hodnoty, který umoţňuje 

propočet. NPV je rozdílem mezi současnou hodnotou volných peněţních toků a počátečních 

jednorázových výdajů. Nedostatek tohoto ukazatele spočívá v odhadu volných finančních 

toků na několik budoucích období. Výpočet NPV se můţe zdát být sloţitý, díky nedostatku 

potřebných informací pro výpočet. V takovém případě se mohou vyuţít ukazatele čistého 

zisku na jednu akcii (EPS), rentability vlastního kapitálu (ROE) nebo ukazatele rentability 

dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE). Avšak výpočty a pouţití těchto ukazatelů jsou 

podstatně jednodušší a méně přesné.  

b) Ekonomická přidaná hodnota - EVA 

Kislingerová (2007) shledává hlavní myšlenku vzniku tohoto ukazatele v mikroekonomii, kde 

je uvedeno, ţe cílem firmy je maximalizace zisku. Zisk je zde chápán v ekonomickém slova 

smyslu a ne účetním. Rozdíl mezi ziskem ekonomickým a účetním je v pohledu na náklady. 

Ekonomický zisk pracuje s náklady ekonomickými tj. náklady, které kromě účetních nákladů 

zahrnují i oportunitní náklady. Především jsou to náklady spojené s úroky z vlastního kapitálu 

včetně odměny za riziko.  

Dle Dluhošové (2010, s. 19) „EVA vychází ze základního pravidla, ţe podnik musí 

vyprodukovat minimálně tolik, kolik činí náklady z investovaného kapitálu. Tyto náklady 

kapitálu nebo poţadovaná míra výnosnosti se týkají jak vlastního kapitálu, tak dluhu. Tak jak 

věřitelé mají nárok na výplatu svých úroků, tak i akcionáři poţadují vyplacení adekvátní míry 

návratnosti vloţeného kapitálu, která by kompenzovala jejich riziko.“ 
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Ukazatel EVA je konstruován ze tří klíčových hodnot: 

 NOPAT (Net Operating Profit after Tax) – čistý provozní zisk po zdanění, 

 C (Capital) – celkový investovaný kapitál, 

 WACC (Weighted Average Cost of Capital) – průměrné náklady kapitálu. 

EVA = NOPAT – WACC  C     (2.17) 
  

NOPAT dle Kislingerové (2007) představuje hospodářský výsledek vyprodukovaný firmou 

v souvislosti s její hlavní činností. Zisk zde představuje skutečný ekonomický přínos podniku 

jeho vlastníků oproti tradičnímu provoznímu zisku. Součástí ukazatele NOPAT nejsou zisky 

(ztráty) z prodeje dlouhodobého hmotného majetku a zásob, které mají mimořádný charakter 

a nesouvisí s hlavním předmětem podnikání a provozní činností podniku. 

C -  Kislingerová (2007) představuje jako hodnotu všech finančních zdrojů, které do podniku 

vloţili investoři. Hodnotu investovaného kapitálu lze získat dvěma způsoby, buď 

z provozního hlediska přes majetek, aktiva nebo z finančního hlediska přes pasiva. Výpočet 

investovaného kapitálu přes aktiva se rovná součtu dlouhodobého majetku a čistého 

pracovního kapitálu. Výpočet investovaného kapitálu přes pasiva se rovná rozdílu pasiv a 

krátkodobých závazků z obchodního styku. Hodnota obou výpočtů je shodná, díky bilanční 

rovnosti.  

Výpočet čistého provozního zisku dle Kislingerové (2007):   

NOPAT = EBIT  (1-t)     (2.18) 

 kde EBIT – provozní zisk, 

 t – sazba daně z příjmů právnických osob. 

Výpočet průměrných nákladů kapitálu dle Kislingerové (2007): 

WACC = rd (1 – t)  D/C + re  E/C               (2.19)  

 rd – náklady na cizí kapitál tj. úrok, 

 t – sazba daně z příjmů právnických osob, 

 D (Debt) – cizí kapitál, 

 C – celkový dlouhodobě investovaný kapitál, 

 re – náklady na vlastní kapitál, 

 E – vlastní kapitál.  
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Kladných hodnot ukazatele EVA je dle Dluhošové (2010) a Kislingerové (2007) dosahováno 

tehdy, pokud NOPAT převýší kapitálové náklady, tento rozdíl (EVA je větší neţ nula) 

představuje přidanou hodnotu bohatství podniku pro své vlastníky a akcionáře za určité 

období. Z výše zmíněné charakteristiky ukazatele EVA, je patrné, ţe myšlenkový základ 

ukazatele není nový. 

Kislingerová (2007) předpokládá, ţe ty podniky, které se řídí pravidlem čisté současné 

hodnoty při rozhodování o investicích a dbají na optimalizaci kapitálové struktury, dosahují 

kladných hodnot ukazatele EVA.  

Obr.  2.2 Dekompozice vrcholového ukazatele - EVA 

 

Zdroj: Kislingerová (2007, s. 108) 

Znázorněný obrázek Kislingerové (2007) reprezentuje tři základní cesty vedoucí k růstu 

finanční výkonnosti podniku. První cesta je přes provozní výkonnost NOPAT při neměnném 

objemu investovaného kapitálu. Další cestou je omezení aktivit, které nevedou k zefektivnění 

majetkového portfolia, jejichţ výkonnost nepokrývá poţadovaný výnos investory. Aktivity 

zatěţující podnik lze transformovat nebo odprodat. Získané prostředky mohou být vyuţity 

k výplatě dividend nebo nově investovány do projektů s mírou výnosu vyšší neţ náklady 

kapitálu. Poslední cestou je změna kapitálové struktury ve prospěch sníţení nároků 

poskytovatelů kapitálu. 

c) Tržní přidaná hodnota - MVA 

Dluhošová (2010) uvádí, ţe jsou trţní ukazatele výkonnosti velice citlivé na vývoj akciového 

trhu, přitom je výkonnost podniku hodnocena z pohledu trhu. Jedním z hlavních trţních 

ukazatelů je ukazatel MVA. MVA je nejlepším indikátorem pro vyjádření rozdílu současné 

trţní ceny podniku vyjádřené celkovou hodnotou balíku akcií na burze a účetní hodnotou 
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vloţenou akcionáři do podniku, vyjadřující skutečnou hodnotu investovaného kapitálu 

akcionářů. 

MVA = P – BV    (2.20)  

 P – trţní hodnota akcií (počet akcií  cena jedné akcie na burze), 

 BV – účetní hodnota (vloţeného vlastního kapitálu) firmy.  

Vztah mezi ukazateli MVA a EVA je matematicky vyjádřen: 

    𝑀𝑉𝐴 =  
𝐸𝑉𝐴𝑖

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)

𝑛
𝑖=1      (2.21) 

Jak uvádí Šulák a Vacík (2003, s. 76), „veličina MVA se rovná čisté současné hodnotě všech 

projektů, které byly ve společnosti realizovány, resp. které se plánují. Čistá současná hodnota 

kaţdého projektu je rovna současné hodnotě budoucích EVA. Ukazatel MVA lze ovlivnit přes 

ekonomickou přidanou hodnotu. Jinými slovy, pokud lze předpovědět přesně všechny 

budoucí ukazatele EVA, pak za předpokladu dokonale fungujícího a informovaného 

kapitálového trhu se součet jejich současných hodnot rovná současné MVA.“  

d) Cash flow návratnosti investovaného kapitálu - CFROI 

Dle Mariniče (2008, s. 46) se „jedná se o nejpřísnější ukazatel zaloţený na principu vnitřního 

výnosového procenta (IRR) investice.“ Základní princip ukazatele podle Kislingerové (2007) 

zůstává stejný, jako u ukazatele EVA, s tím rozdílem, ţe porovnáváme vnitřní výnosové 

procento s průměrnými náklady kapitálu. U CFROI platí, ţe rozpětí rozdílu obou veličin, by 

mělo být větší nebo rovno nule. Z pohledu investora je nejvhodnější ten podnik, jehoţ rozdíl 

bude co nejvyšší. Marinič (2008) zaloţil výpočet CFROI na principu vnitřního výnosového 

procenta: 

   CFROI = IN −   
𝐶𝐹𝑛

 1+𝑖 𝑡
𝑛
𝑖=1       (2.22)  

 IN – kapitálový výdaj, hodnota brutto investice, 

 CF – brutto cash flow z provozovaných aktiv, 

 i – úroková míra, 

 n – doba ţivotnosti.  

Šulák a Vacík (2003) tuto metodu navíc vyuţívají k porovnání CFROI s váţenými náklady na 

kapitál (WACC), které zahrnují rizika u poţadované výnosnosti kapitálu. Důvodem zavedení 



18 

ukazatele CFROI je rozdíl mezi ekonomickou a účetní výkonností. Ukazatel se zaměřuje na 

peněţní toky, které mají lepší vypovídací schopnost ekonomických výkonů neţ tradiční 

výnosy. CFROI umoţňuje srovnání podniků bez ohledu na odvětví nebo velikost společnosti 

na rozdíl od ukazatele EVA. Výhodou ukazatele je, ţe určuje budoucí hodnotu podniku za 

pouţití současné hodnoty aktiv a budoucího cash flow bez pouţití minulých dat výnosnosti a 

ziskovosti.  

2.2.3 Komplexní přístupy k měření výkonnosti firem 

Základním kamenem vzniku komplexních měřítek výkonnosti firem byl dle Šuláka a  

Vacíka (2003) fakt, ţe ekonomická měřítka nedostačují k posuzování výkonnosti podniku. 

Ekonomické ukazatele podávají retrospektivní pohled na hodnocený subjekt a jejich 

vypovídací schopnost je omezena. Klasické finanční ukazatele nezohledňují míru inovací, 

postavení společnosti na trhu, růst intelektuální kapitálové základny, úroveň spokojenosti 

zákazníků nebo míru motivace zaměstnanců. Jednou z cest jak se zbavit těchto nedostatků a 

má-li společnost směřovat k úspěšnosti, je nutnost zavést správná mimoekonomická kritéria 

pro měření a hodnocení výkonnosti podniku.  

Nejčastější metoda Šuláka a Vacíka (2003) zaloţená na ekonomických a mimoekonomických 

ukazatelích je Model Evropské ceny za kvalitu (EFQM), který je důsledně zaměřen na 

hodnocení společnosti a jeho zlepšování. Dalším modelem je koncept Roberta Kaplana a 

Davida Nortona označovaný jako Balanced Scorecard (BSC). Cílem tohoto konceptu je nalézt 

hlavní klíčová kritéria pro tvorbu hodnoty firmy. V obou metodách je zakotvena představa 

cílového stavu komplexního hodnocení společnosti.  

a) Evropský model  Excelence - EFQM 

Model EFQM pochází z přístupu Total Quality Management (TQM). Michek (2006) vidí 

hlavním záměr modelu v sebehodnocení organizace ve všech oblastech její činnosti. 

Sebehodnocení organizace se provádí na základě devíti kritérií, podle kterých se procesy a 

činnosti srovnávají s nejúspěšnějšími organizacemi v oboru tzv. Best in class (benchmarking). 

Model zaloţený na devíti kritériích se skládá z pěti kritérií „příčiny“ a čtyř kritérií 

označovaných jako „výsledky“. Příčinná kritéria vymezují, jak a co podnik dělá a výsledná 

kritéria znázorňují, čeho společnost dosahuje. (EFQM, ©2013) 
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Struktura EFQM je sloţena z výše zmíněných kriterií a šipky znázorňují dynamický charakter 

modelu, kde inovace a učení přispívají ke zlepšení předpokladů, coţ vede k lepším 

výsledkům. Kaţdé ze zobrazených kritérií viz obrázek 2.3 je podporováno řadou dalších 

ukazatelů s cílem zvýšit výkonnost podniku.  

Michek (2006) udává, ţe hlavním předpoklad modelu EFQM je maximální spokojenost 

externích zákazníků, vlastních zaměstnanců, respektování okolí podniku, zvládnutí a řízení 

procesu a mít vhodně nadefinovanou politiku a strategii. Respektování těchto předpokladů 

společnosti napomůţe k dosahování vynikajících výsledků.  

Obr. 2.3 Struktura EFQM 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Michek (2006) 

b) Balanced Scorecard - BSC 

Tento koncept předvedl v roce 1992 R. Kaplan a D. Norton. Koncepce BSC je určitým 

mezníkem v kritice vypovídací schopnosti finančních kritérií pro měření výkonnosti podniku 

a pro posouzení úspěšnosti přeţití podniku do budoucna. Fibírová a Šoljaková (2005) udávají, 

ţe zásadní změnou je rozšíření a propojení měření výkonnosti podniku z pouze finančních 

ukazatelů na měřítka i z jiných perspektiv.  Kaplan a Norton (2005) navrhli nový způsob 

měření výkonnosti podniku, prostřednictvím strategického mapování.  

 „BSC poskytuje manaţerům komplexní rámec převádějící strategii a vizi podniku do 

uceleného souboru měřítek výkonnosti.“ Kaplan a Norton (2002, s. 32) Podniky, chtějící se 

udrţet na pomyslné špici konkurenčního ţebříčku, nevidí v BSC jen taktický a operativní 

systém měřítek, ale nástroj strategického manaţerského systému, umoţňující řízení 

dlouhodobých strategií. Podniky vyuţívají BSC k vyjasnění a převedení vize do konkrétních 
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cílů, propojení strategických plánů a měřítek, sladění strategických iniciativ a zdokonalení 

zpětné vazby a procesu učení se a růstu.  

Přístup Kaplana a Nortona k BSC sleduje podnik ze 4 perspektiv. Rozvíjí metriky, sbírá data 

a analyzuje vztahy mezi perspektivami. Fibírová a Šoljaková (2005) povaţují pouţívání 

termínu perspektiva za účelné, díky různým úhlům pohledu na činnost podniku, řízení nebo 

strategii.   

Kaplan a Norton (2005) definují první perspektivu jako finanční. Finanční měřítka jsou 

důleţitá a poměrně jednoduše získatelná. Manaţeři společností si tak mohou snadno ověřit, 

zda realizace strategie byla úspěšná. Druhá perspektiva je zákaznická. Zákaznická 

perspektiva umoţňuje manaţerům formulovat strategii zaměřenou na zákazníka a trh. 

Klíčovými měřítky jsou spokojenost a loajalita zákazníků, získání nových zákazníků, 

ziskovost zákazníků a podíl na cílových trzích. Perspektiva interních procesů je zaměřena na 

identifikaci kritických interních procesů, ve kterých podnik musí dosahovat vynikajících 

výsledků, aby splnil své finanční cíle a uspokojil potřeby zákazníků. Poslední perspektiva 

BSC je učení se a růstu. Zabývá se podnikovou kulturou, dlouhodobým růstem a 

zdokonalováním podniku. Základním zdrojem perspektivy jsou lidé, systémy a podnikové 

postupy.  

I přes fakt, ţe se na všechny perspektivy BSC pohlíţí jako rovnocenné, z hlediska příčiny a 

důsledku se Šulák a Vacík (2003) domnívají, ţe jsou finanční cíle ovlivňovány především 

zákaznickou perspektivou. Ta je ovlivňována procesní perspektivou a výkonnost procesů 

podniku je výrazným způsobem určována schopností společnosti vyuţít potenciál v rámci 

perspektivy učení se a růstu. To má za následek v rámci metody sledovat příčiny a důsledky. 

Zakreslením těchto vztahů vznikají strategické mapy, které jsou základním nástrojem 

zobrazení BSC v organizaci.  

2.3 Měřítka výkonnosti podniku dle Parmenterova přístupu 

Tato kapitola pojednává o zpracování Parmenterova přístupu, zaměřeného na nalezení 

klíčových ukazatelů výkonnosti podniku, které hodnotí výkonnost podniku. Parmenter (2010) 

svým přístupem reaguje na zjevné nedostatky manaţerských metod měřících výkonnost 

podniku. Jeho přístup je inspirován prací Kaplana a Nortona, kteří vypracovali pohled na 

vyváţený systém měřítek výkonnosti podniku (BSC). Parmenter Balanced Scorecard 

povaţuje za základní manaţerskou metodu. Jak bylo popsáno, Kaplan a Norton v BSC 
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propojují strategii s činnostmi podniku, zaměřené na výkonnost. Pracují v rámci 4 perspektiv. 

Parmenter (2008) pohlíţí na metodu BSC z jiného úhlu. Z pohledu stanovení si klíčových 

ukazatelů výkonnosti podniku pro kaţdou perspektivu. Usuzuje, ţe některé perspektivy byly 

podhodnoceny, a proto je rozšířil o další dvě hlediska. K perspektivě finanční, zákaznické, 

interních procesů a učení se a růstu, přibyly perspektivy ţivotního prostředí a spokojenosti 

zaměstnanců. Na perspektivu životního prostředí se dívá jako na podporu místního 

podnikání, komunikaci s budoucími zaměstnanci a vedením ve společnosti. Perspektiva 

spokojenosti zaměstnanců zahrnuje pozitivní kulturu podniku, minimální fluktuaci 

klíčových zaměstnanců a zvýšené uznání.  

Parmenter (2008) uvádí ţe, mnoho organizací pracuje s nesprávně nastavenými ukazateli 

výkonnosti podniku, které povaţují za klíčové. Moţným důvodem je nejasné vymezení, co 

jsou klíčové ukazatele výkonnosti podniku. 

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou stavebním kamenem pro měření výkonnosti 

podniku, napomáhající dosahovat stanovených cílů podniku. Dle Inter Informatics  

(©Inter-Informatics) ukazatele představují konkrétní měřitelné hodnoty procesů probíhajících 

v podniku. Volba klíčových ukazatelů výkonnosti, musí vycházet z celkové strategie podniku. 

Stanovení vítězných a správných ukazatelů je nelehký úkol. Čermáková (©2014) upozorňuje 

na budoucí výsledky, které mohou být zkresleny díky špatnému výběru ukazatelů a 

opomenutí výběru klíčových ukazatelů společnosti. Vítězné ukazatele jsou takové, které 

pomohou eliminovat nedostatky podniku, brát v úvahu všechny moţné cesty, jak dosáhnout 

poţadovaného cíle a na základě těchto cest, určuje oblasti pro zlepšení.  

Parmenter (2008, s. 1) ve své knize rozděluje tři typy ukazatelů výkonnosti: 

 klíčové ukazatele výsledků (KRI - Key Result Indicators) – sdělují, jak si daný podnik 

vedl, 

 ukazatele výkonnosti (PI – Performance Indicators) – sdělují, co je třeba udělat, 

 klíčové ukazatele výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators) – sdělují, co je třeba 

udělat pro dramatické zvýšení výkonnosti. 

Typickým příkladem vztahů mezi těmito měřítky je dle Parmentera (2008) podobnost s cibulí 

viz obrázek 2.4. Celkový stav cibule je charakterizován vnější slupkou. Po sloupnutí vnější 

vrstvy cibule se dozvíme více informací. Vrstvy reprezentují různé ukazatele výkonnosti, kde 

střed vykazuje klíčové ukazatele výkonnosti. 
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Obr.  2.4 Tři typy měřítek výkonnosti 

 

Zdroj: Parmenter (2010, s. 10) 

2.3.1 Klíčové ukazatele výsledků – KRI  

 Parmenter (2008) o klíčových ukazatelích výsledků (KRI) tvrdí, ţe jsou často zaměňovány 

s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Ty zahrnují spokojenost zákazníka, čistý zisk před 

zdaněním, rentabilitu zákazníků, spokojenost zaměstnanců a výnos vloţeného kapitálu. 

Klíčové ukazatele výsledků podávají přehled o tom, jak si daný subjekt vedl. Měřítka jsou 

výsledkem mnoha činností v podniku a podávají jasný obraz o tom, zda podnik směřuje 

vytyčeným směrem v souladu se strategií a vizí. Klíčové ukazatele výsledků poskytují 

informace pro ty osoby, kteří nejsou součástí kaţdodenního managementu. Klíčové ukazatele 

výsledků jsou přezkoumávány v delších časových úsecích (měsíčně nebo čtvrtletně) naproti 

klíčovým ukazatelům výkonnosti, které jsou prověřovány mnohem častěji (denně nebo 

týdně).  

Mezi klíčovými ukazateli výsledků a skutečnými ukazateli výkonnosti se dle  

Parmentera (2008) nachází řada podpůrných ukazatelů výkonnosti, které doplňují klíčové 

ukazatele výkonnosti. KRI na rozdíl od ostatních měřítek mají dopad na vykazování výsledků. 

Důsledkem je rozdělení měřítek výkonnosti pro správu organizace (představenstvo) a pro 

vedení společnosti (management). Představenstvu je předkládáno maximálně 10 měřítek, 

zpracovaných v přehledné formě. Management, by měl pracovat s kombinací 20-ti měřítek 

KPI a PI.  

2.3.2 Ukazatele výkonnosti – PI 

Ukazatele výkonnosti představují to, co je třeba udělat, aby byly sladěny cíle útvarů podniku 

s celkovou strategií podniku. Jak uvádí Parmenter (2008), PI se nachází mezi klíčovými 

ukazateli výsledků (KRI) a klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Zahrnují rentabilitu  
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a zvýšení prodeje u hlavních 10 % zákazníků, čistý zisk klíčových výrobních linek a počet 

zaměstnanců účastnících se programu zlepšování.  

2.3.3 Klíčové ukazatele výkonnosti – KPI 

Marr (2012) udává, ţe správné klíčové ukazatele pomohou kaţdé organizaci určit, zda jsou na 

cestě za úspěchem nebo vybočují mimo tuto cestu. Problém mnoha manaţerů spočívá v tom, 

ţe hned hledají „tu správnou cestu“, aniţ by sledovali a vykazovali ukazatele výkonnosti. 

Klíčové ukazatele výkonnosti podávají obraz o tom, co dělat, aby se dramaticky zvýšila 

výkonnost podniku. Správné nastavení těchto nejkritičtějších měřítek dle Parmentera (2008) 

povede k současnému a budoucímu úspěchu organizace. Pro organizace KPI nejsou nové, 

většinou se jedná o ukazatele, které nebyly vedením uznány nebo opomenuty.   

U podniků, které mají jako jeden z hlavních cílů být „nejziskovější společností v oboru,“ musí 

zaměřit své klíčové ukazatele výkonnosti na měření zisku a daňová opatření. Reh (©2014) 

upozorňuje ţe, na rozdíl od škol, které nemají jako primární cíl vytvářet zisk, budou KPI 

odlišné. Součástí klíčových ukazatelů mohou být ukazatele týkající se úspěšného zvládnutí 

závěrečných zkoušek nebo úspěch při hledání zaměstnání po ukončení studia.  

Reh (©2014) uvádí, pokud KPI mají nějakou hodnotu, tak musí existovat způsob, jak je 

definovat a měřit. Je zbytečné si stanovovat jako KPI: „Generovat co největší mnoţství 

vracejících se zákazníků,“ aniţ by společnost zohledňovala nové a stávající zákazníky. 

Parmenter (2008, s. 5) definuje sedm charakteristik klíčových ukazatelů výkonnosti: 

1. nefinanční měřítka (nevyjadřují se v peněţních jednotkách), 

2. měřeny opakovaně (např. denně), 

3. zabývá se jimi tým vrcholového vedení spolu s generálním ředitelem, 

4. pochopení měřítka a opatření k nápravě v případě potřeby, 

5. odpovědnost týmu nebo jednotlivce, 

6. značný dopad (např. ovlivňuje většinu hlavních kritických faktorů úspěchu), 

7. pozitivní dopad (např. pozitivně ovlivňuje ostatní měřítka výkonnosti). 

Pokud nefinančnímu měřítku dle Parmentera (2008) přiřadíme peněţní jednotku, např. dolar, 

přeměníme jej na ukazatel výsledku. Klíčové ukazatele výkonnosti by měly být monitorovány 

s určitou nadsázkou 24hodin denně / 7 dní v týdnu. Měsíční, roční nebo čtvrtletní monitoring 

se nemůţe povaţovat za dostačující, protoţe KPI jsou měřítka orientovaná na současnost nebo 
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budoucnost. Správně nastavený klíčový ukazatel výkonnosti ovlivní většinu kritických 

faktorů úspěchu, spolu s působením na více neţ jednu perspektivu BSC.  

Obtíţné je stanovení potřebného počtu ukazatelů KRI, PI a KPI. Parmenter (2008) doporučuje 

pravidlo 10/80/10. Pravidlo představuje existenci  

 10 klíčových ukazatelů výsledků,  

 80 ukazatelů výkonnosti, 

 10 klíčových ukazatelů výkonnosti. 

Jedním z důleţitých faktorů vykazování výsledků je způsob jak a kdy se ukazatele měřily. 

Parmenter (2008) zdůrazňuje, ţe klíčový ukazatel výkonnosti měřený před pěti dny je zcela 

bezcenný. Pro vedení jsou klíčová aktuální data připravená v reálném čase. Jeden nebo dva 

klíčové ukazatele by měly být aktualizovány denně, většina organizací bude mít stanoveno 

přibliţně pět klíčových ukazatelů výkonnosti, které bude vyhodnocovat alespoň týdně. Přístup 

k měření ukazatelů manaţery a jejich zaměstnanci můţe být v rozporu a mohou vznikat 

neshody. V těchto případech je důleţité dbát na to, aby přístup k měření výkonnosti byl 

sjednocen, podporoval partnerství, usměrňoval chování a zmocňoval všechny ve společnosti.  

2.3.4 Základní kameny implementace klíčových ukazatelů výkonnosti 

V případě, ţe se podnik rozhodne měřit svoji výkonnost pomocí klíčových ukazatelů 

výkonnosti s cílem být úspěšný, měl by dodrţovat čtyři základní kameny stanovené 

Parmenterem (2008, s. 19): 

1. Partnerství se zaměstnanci, odborovými svazy, klíčovými dodavateli a zákazníky. 

2. Přesun moci do přední linie. 

3. Integrace měření, vykazování výsledků a zlepšování výkonnosti. 

4. Propojení měřítek výkonnosti se strategií.  
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Obr.  2.5 Základní kameny klíčových ukazatelů výkonnosti 

 

 

 

 

 

Zdroj: Parmenter (2008, s. 20) 

a) Základní kámen – partnerství 

Parmenter (2008) charakterizuje partnerství jako sladění zájmů všech zainteresovaných stran 

podniku. Předpoklady dobře fungující spolupráce a partnerství zahrnuje: 

 významnou organizační změnu vyţadující vzájemné pochopení a akceptování nutnosti 

provést změnu, spolu s akceptací jak této změny docílit, 

 vybudování konzultačních programů s odborovými svazy, představiteli zaměstnanců a 

zaměstnanci, 

 společný vývoj strategie pro zavádění nejlepších praktik a klíčových ukazatelů 

výkonnosti, 

 rozšíření partnerství o klíčové zákazníky a klíčové dodavatele.  

b) Základní kámen – přesun moci do přední linie 

Jednou z cest jak zvyšovat výkonnost podniku dle Parmentera (2008) je dát určité 

odpovědnosti zaměstnancům, zejména těch, kteří se nacházejí v přední linii. Zřetel je brán u 

toho hlediska na: 

 efektivní komunikaci skrz celý podnik, včetně získání všech strategických informací, 

 pravomoce zaměstnanců přijímat okamţitá opatření k nápravě náhlých situací, 

ovlivňující výkonnost podniku, 

 přenesení odpovědností na týmy při vypracování a výběru vlastních měřítek 

výkonnosti, 

 podporu věnovanou zaměstnancům s potíţemi gramotnosti, početními znalostmi nebo 

schopností učit se. 
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c) Základní kámen – integrace měření, vykazování výsledků a zlepšování výkonnosti 

Parmenter (2008) doporučuje vedení, aby v rámci podniky vyvinulo ucelenou strukturu pro 

měření výkonnosti a vykazování výsledků, takovým způsobem, aby jejím výsledkem bylo 

nějaké opatření. Prvky základního kamene pro měření, vykazování výsledků a zlepšování 

výkonnosti zahrnují: 

 vývoj strategie s cílem dosahovat lepší výkonnosti a měřítek se stává opakujícím 

postupem závisejícím na čase, 

 vykazování výsledků stručně, včas, efektivně, přehledně a bylo zaměřeno na 

rozhodování. 

d) Propojení měřítek výkonnosti se základním kamenem pro strategii 

Základním kamenem pro Parmentera (2008) je propojení měřítek s aktuálními kritickými 

faktory úspěchu (CSF – Critical Success Factors), hledisky Balanced Scorecard  

a strategickými cíli organizace, viz obrázek 2.6. 

Obr.  2.6 Vztahy mezi strategií a měřítky 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Parmenter (2008, s. 23) 

Pokud chtějí být organizace dle Parmentera (2008) úspěšné je nutné nadefinovat poslání, vizi 

a hodnoty, se kterými musí být seznámeni všichni, napříč organizací. Promyšlená a dobře 

strukturovaná strategie zajistí dosaţení vize a poslání společnosti. Podmínkou je, aby strategie 

navazovala na šest hledisek BSC. Stěţejním krokem je určení kritických faktorů úspěchu 

organizace, které musí být v souladu se strategií a klíčovými ukazateli výkonnosti. Stanovení 

kritických faktorů musí mít vliv na 6 hledisek BSC. Parmenter na základě svých zkušeností 

doporučuje, stanovení pouze pěti aţ osmi kritických faktorů úspěchu. Poté co jsou odhaleny 

kritické faktory, je zjištění klíčových ukazatelů mnohem snadnější. 
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Parmenter (2008) formuluje důsledky propojení základního kamene a měřítek výkonnosti 

především u: 

 klíčových faktorů úspěchů, kterým musí předcházet stanovení měřítek výkonnosti, 

 pochopení metody BSC, 

 integrace ukazatelů na všech úrovních. 

2.3.5 Rozvíjení a využívání klíčových ukazatelů výkonnosti 

Parmenter (2008) ve své knize doporučuje 12krokový model k úspěšnému nalezení klíčových 

ukazatelů výkonnosti. Prvotní námět modelu patří společnosti AusIndustry Enterprise 

Improvement, zpracovaný ve studii The KPI Manual. Tento model je zaloţen právě na 

čtyřech základních kamenech pro zavádění klíčových ukazatelů výkonnosti. Hlavní 

myšlenkou je podat organizaci ucelený přehled kroků, které je třeba udělat, aby pracovaly 

s klíčovými ukazateli výkonnosti, které organizaci přinesou očekávaný uţitek. Organizace 

často začínají hledat klíčové ukazatele bez dostatečné přípravy, a proto se můţe stát, ţe 

klíčové ukazatele výkonnosti jsou špatně formulovány.  

V následující části práce bude popsán doporučující Parmenterův (2008) 12krokový model. 

1. Závazek vrcholového vedení 

Tým vrcholového vedení má rozhodující postoj. Vrcholový tým se musí zavázat, ţe projekt 

klíčových ukazatelů (KPI) bude zaveden v celé organizaci spolu s Balanced Scorecard, který 

tyto klíčové ukazatele obsahuje. Dříve neţ k tomu dojde, je důleţité, aby celé vedení 

pochopilo otázky k řešení, výhody a proč současná měřítka nejsou dostačující a kde se 

prodiskutují kritické faktory úspěchu. Vrcholové vedení musí pochopit i své závazky vůči 

organizaci. Mezi tyto závazky patří: vyhrazení si času na aktivity spojené s ukazateli 

výkonnosti, zpětná vazba o doporučených měřítcích, být k dispozici pro rozhovory s ostatními 

členy organizace a neustále u pracovníků a vedení prosazovat projekt klíčových ukazatelů 

výkonnosti. 

2. Vytvoření projektového týmu pro „Vítězné KPI“ 

Velikost projektového týmu je závislá na velikosti podniku. Dle doporučení by tým měl 

obsahovat dvě aţ čtyři osoby. Tyto osoby jsou vyškolení pracovníci, pracující v organizaci na 

plný úvazek a jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli. Pokud se mezi generálním ředitelem 

a projektovým týmem nachází další článek, znamená to, ţe krok č. 1 nebyl pochopen a splněn. 
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Členové projektového týmu pro KPI, by měli spolupracovat se zástupci všech podnikových 

útvarů a provozních týmů. Tito zástupci dostatečně informují členy týmu o jejich činnostech. 

Projektovému týmu přináší další uţitečné rady ostatní zainteresované skupiny. Jsou to 

například členové představenstva, zástupci odborových svazů, klíčový dodavatelé a zákazníci 

nebo externí facilitátor. Facilitátor je externí konzultant, který podává týmu nestranný  

a odborný pohled. 

3. Vytvoření kultury a procesu „Prostě to udělejte!“ 

Vrcholové vedení a projektový tým pro KPI musí zajistit, aby měl daný projekt kulturu 

„prostě to udělejte“. Měly by se vyvarovat zdlouhavým diskusím o krocích jednotlivých 

měřítek. Vytvoření kultury a procesu umoţní projektovému týmu poskytovat vhodné soubory 

měřítek výkonnosti v reálném čase. 

4. Příprava komplexní strategie vývoje klíčových ukazatelů výkonnosti 

Cílem tohoto kroku je, aby klíčové ukazatele výkonnosti, byly zařazeny do celkové strategie 

dosahováním nejlepších praktik. Důleţité je zmapovat celkovou strategii pro organizační 

změnu. Zmapovat účel a roli klíčových ukazatelů výkonnosti v rámci celého procesu. Kromě 

tohoto je nutná představa o tom, jak provést implementaci. Ta je ovlivněna velikostí 

organizace, různorodostí útvarů podniku, lokalitou organizace a interními zdroji pracovníků. 

5. Postoupení informací o systému klíčových ukazatelů výkonnosti všem 

zaměstnancům 

Náplní práce projektového týmu a vedení je, kromě nalezení klíčových ukazatelů výkonnosti, 

přesvědčit zaměstnance o nutnosti změny v organizaci. Informace jim poskytované musí být 

pravdivé, měly by vysvětlovat to, co změna přinese, poukázat na vypovídací schopnost a 

přínos výsledných klíčových ukazatelů. Dalším úkolem je přitáhnout pozornost zaměstnanců 

tak, aby se chtěli celého procesu zúčastnit. 

6. Identifikace kritických faktorů úspěchu organizace 

Odhalení kritických faktorů úspěchu (CSF) identifikuje řadu otázek, které řeší zdraví podniku 

a schopnost přizpůsobovat se měnícímu se prostředí. V první fázi hledání kritických faktorů 

organizace vytyčí aţ několik desítek faktorů, které se následně redukují na ty, které jsou 

nejdůleţitější a prochází řadou hledisek Balanced Scorecard. Dle Parmenterova doporučení by 

organizace měla optimálně nalézt pět aţ osm kritických faktorů úspěchu.  
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7. Zaznamenávání měřítek do databáze 

Veškerá měřítka o výkonnosti se musí shromaţďovat a zaznamenávat tak, aby všechny 

zainteresované strany pochopily význam a účel všech měřítek. Hlavním předpokladem tohoto 

kroku je vytvoření si uspořádané, aktuální, úplné a dostupné databáze všem zaměstnancům. 

Vytvořená databáze by měla dle Parmentera obsahovat: 

 popis měřítka výkonnosti, 

 popis zaměření měřítka výkonnosti, 

 typ měřítka výkonnosti (KRI, PI, KPI), 

 osobní odpovědnost za dosaţení měření, 

 způsob získávání informací, 

 vliv měřítek na hlediska Balanced Scorecard, 

 doporučené vyobrazení, 

 jak často by se mělo měřit, 

 vazba měřítka na kritické faktory, 

 poţadované odpovědnosti v případě nutných nápravných opatření. 

Jak bylo zmíněno, databáze musí být přístupna všem zaměstnancům, ale jen pro čtení. Změny 

v databázi by měly provádět odpovědné osoby jednotlivých týmů. 

8. Výběr měřítek výkonnosti na úrovni týmu 

Tento krok je velmi zásadní pro zlepšování výkonnosti. Jednotný způsob výběru měřítek 

výkonnosti usměrňuje činnost týmů ve prospěch celé organizace. Cílem je, aby byla vybrána 

ta měřítka, která jsou propojena s kritickými faktory úspěchu organizace. Většina firem se 

zaměřuje na zavádění klíčových ukazatelů výkonnosti na celopodnikové úrovni, avšak 

důleţité je stanovit klíčové ukazatele výkonnosti týmům. Klíčové ukazatele výkonnosti týmu 

jsou doplněny o ukazatele výkonnosti organizace. Optimální počet ukazatelů jednoho týmů by 

měl být maximálně 25. Měřítka týmu představují schopnost sladit činnosti týmů se 

strategickými cíli organizace. 

9. Výběr „ vítězných KPI“ organizace 

Výběru klíčových ukazatelů výkonnosti předchází dosaţení úrovně výběru ukazatelů na 

úrovni týmu (úroveň 4). Poté co je splněn tento krok, mohou se začít vybírat vítězné klíčové 

ukazatele výkonnosti na úrovni měřítek výkonnosti organizace (úroveň 1). Poté co jsou jasně 
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vymezena měřítka organizace, můţe se přejít k stanovení měřítek na úrovni útvaru (úroveň 2) 

a oddělení (úroveň 3) viz obrázek 2.7. 

Obr.  2.7 Vzájemně související úrovně měřítek výkonnosti 

 

Zdroj: Parmenter (2008, s. 78) 

Podstatou tohoto kroku je, aby organizace nesjednocovala měřítka výkonnosti týmu, oddělení 

a útvaru. Organizace by měla postupovat dle doporučení, a tak se vyhnout následnému 

zmatku. Klíčové ukazatele výkonnosti a ukazatele výkonnosti musí být vyváţeny, tj. měly by 

mít vliv na všech šest hledisek Balanced Scorecard. Základní náplní klíčových měřítek je včas 

organizaci upozornit na nepříznivý vývoj a učinit opatření, které povedou k provázání 

kaţdodenních činností se strategickými cíli organizace. 

10.  Příprava struktury pro vykazování výsledků na všech úrovních 

Vykazované výsledky na všech úrovních musí mít sjednocenou formu, být přehledné, včasné, 

správné a měly by podporovat rozhodování vedení. Jednotlivé ukazatele mají odlišný přístup 

vykazování. Klíčové ukazatele výkonnosti by měly být aktualizovány nebo vykazovány kaţdý 

den. Většina firem bude hlavní klíčové ukazatele sledovat minimálně jednou za týden (vyjma 

denních klíčových ukazatelů). Ostatní ukazatele nebudou podléhat tak časté kontrole, ale 

budou sledovány měsíčně spolu s vykazovanými výsledky BSC. 

11. Podpora používání vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti 

Veškerá měřítka výkonnosti jsou v organizaci začleněna do kultury a povaţují se jako obecná 

a zaţitá. Měřítka poskytující příleţitosti pro provedení poţadované změny v souladu se 

stanovenou strategií. Zásadní roli v tomto kroku hraje vrcholové vedení, které přesně vymezí 
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pravomoci zaměstnancům, aby v případě nepříznivého vývoje klíčových ukazatelů zasáhli. 

Ovšem tomuto předchází vysvětlení zodpovědné osoby managementu, proč došlo 

k nepříznivému vývoji.  

12. Zdokonalování klíčových ukazatelů výkonnosti s cílem udržet jejich aktuálnost 

Poté co jsou nalezeny a zaţity klíčové ukazatele, je nezbytné udrţovat jejich aktuálnost. Týmy 

upravují, mění a vytváří nové ukazatele v souladu se změnami a prioritami v průběhu 

zlepšovacího procesu. Všechna měřítka nebudou podléhat změnám, a to z důvodu jejich 

významu pro kritické faktory úspěchu organizace. Výkonné týmy by měly být neustále ve 

střehu a pravidelně sledovat dění kolem sebe a upravovat své vlastní klíčové ukazatele 

výkonnosti a ukazatele výkonnosti. 

2.4 Nástin postupu pro navržení klíčových ukazatelů výkonnosti podniku 

Nyní budou popsány kroky vyuţité v aplikační části práce, které povedou k navrţení 

klíčových ukazatelů výkonnosti podniku. Jednotlivé kroky jsou inspirovány doporučeními 

obsaţených v knize Davida Parmentera, ve které popisuje přístup k nalezení, rozvíjení, 

vyuţívání a implementování vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti. 

Parmenterův (2008) přístup vychází z principu zaloţeného R. Kaplanem  

a D. Nortonem (2002), kteří vypracovali pohled na vyváţený systém měřítek výkonnosti 

podniku Balanced Scorecard (BSC). V rámci BSC dochází k vyjasnění a převedení vize do 

konkrétních cílů, propojení strategických plánů a měřítek, sladění strategických iniciativ a 

zdokonalení zpětné vazby. BSC sleduje podnik ze 4 perspektiv. Kaplan a Norton definují 

finanční a zákaznickou perspektivu, perspektivu interních procesů a učení se a růstu. 

Parmenter (2008) usuzuje, ţe některé perspektivy byly podhodnoceny, a proto je rozšířil o 

další dvě hlediska. Perspektivu ţivotního prostředí a spokojenosti zaměstnanců.  

Veškeré kroky, které povedou k nalezení nových měřítek výkonnosti podniku, se budou 

odvíjet od analýzy současného stavu (povaţujme jej za výchozí stav). Současný stav bude 

hodnocen z pohledu přístupu vedení k hodnocení výkonnosti podniku. Další kroky povedou k 

analýze faktorů, působících na organizaci z vnějšku, tak vnitřku. Účelem vnitřní analýzy bude 

prozkoumat důleţité strategické záměry vybraného podniku, vyjasnění vize, poslání a hodnot.  

Dalším nutným krokem bude sestavení SWOT analýzy podniku. Cílem SWOT analýza dle 

Jakubíkové (2008) je identifikace, do jaké míry jsou současná strategie firmy a silná a slabá 
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místa relevantní a schopná vyrovnat se změnami v prostředí. SWOT analýza bude zaměřena 

na silné a slabé stránky podniku, příleţitosti a ohroţení. Původně se tato analýza sestává 

z dvou analýz, a to analýzy vnitřní (silné, slabé stránky) a vnější (ohroţení a příleţitosti). 

K získání takovýchto dat bude vyuţita uspořádaná diskuse – brainstorming.  

Na základě předchozích zjištění budou vybrány nejvhodnější vnitřní a vnější faktory. K určení 

strategie a dalšího rozvoje podniku, se pouţijí výsledky předešlých kroků, které by navíc měly 

vést k odhalení kritických faktorů a měly by přispět k nalezení faktorů úspěchu podniku. 

Správné kritické faktory úspěchu společnosti by měly podpořit navrţení klíčových měřítek 

výkonnosti. 

Další část bude inspirována právě Parmenterovým přístupem, kde budeme posuzovat 

výkonnost společnosti z šesti hledisek. Analýza těchto hledisek by měla vést k odhalení 

úspěšných faktorů podniku. Tato hlediska budou zaznamenány do grafické podoby tzv. 

strategické mapy. Strategická mapa bude prezentovat jednotlivé vazby příčin a důsledků 

odhalených faktorů. 

Při hledání klíčových ukazatelů výkonnosti podniku je nutná identifikace výkonnostních 

měřítek (PI) na několika úrovních (týmů, organizace, útvarů a oddělení) a klíčových ukazatelů 

výsledků (KRI). Klíčové ukazatele výsledků, budou reprezentovat výkonnost společnosti 

z finančního a nefinančního pohledu. Tento postup by měl přispět k nalezení nejdůleţitějších 

„vítězných“ klíčových ukazatelů výkonnosti podniku. 

Kaţdý klíčový ukazatel bude mít stanovenu cílovou hodnotu, jak ji vypočítat a jak často 

měřit. U klíčových ukazatelů by měly být stanoveny osoby, které budou odpovědné za 

konkrétní měřítka a budou mít pravomoc v případě neočekávaného vývoje zasáhnout a 

provést nutná nápravná opatření. Po nalezení vítězných ukazatelů výkonnosti bude navrţen 

způsob, jakou formou budou ukazatele vykazovány. 

Přehled postupových kroků vedoucích k navrţení klíčových ukazatelů výkonnosti podniku je 

znázorněn na obr. 2.8. 
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Obr.  2.8 Postup navržení klíčových ukazatelů výkonnosti podniku 

Zdroj: vlastní zpracování dle Parmentera (2008) 
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3. Navržení klíčových ukazatelů hodnocení výkonnosti podniku 

V následující kapitole budou navrţeny klíčové ukazatele hodnocení výkonnosti ve vybraném 

podnikatelském subjektu. V první řadě bude představen zvolený podnik z pohledu 

charakteristiky společnosti, stanovené strategie, nejdůleţitějších časových milníků a způsobu 

sledování výkonnosti podniku. Další postup práce se bude odvíjet od vymezených kroků 

znázorněných na jiţ uvedeném schématu obr. 2.8. Na základě analýz současného stavu 

budeme schopni navrhnout kritické faktory úspěchu, z nichţ vytvoříme databázi 

výkonnostních měřítek, pomocí kterých snáze nalezneme klíčové ukazatele výsledků  

a výkonnosti. Pomocí těchto podkladů navrhneme vítězné klíčové ukazatele výkonnosti 

podniku.  

3.1 Představení podnikatelského subjektu 

Pro aplikaci Parmenterova přístupu k navrţení nového systému hodnocení výkonnosti 

podniku, byla vybrána společnost z Olomouckého kraje. V rámci diplomové práce budeme 

pracovat se smyšleným názvem „Inţenýrsko dodavatelská společnost“, dále jen IDS. Do roku 

1990 byla společnost IDS součástí monopolního koncernu, který se rozpadl na šest 

společností. Z monopolního postavení firmy se IDS najednou dostala do „dokonale“ 

konkurenčního prostřední. Na společnost IDS v lokalitě sídla působí tři největší konkurenční 

firmy, podnikající ve stejném oboru. 

Právní forma IDS je společnost s ručením omezeným, s organizační strukturou znázorněnou 

v příloze č. 1. Vrcholovým orgánem společnosti je valná hromada, hlavním představitelem 

managementu je ředitel společnosti, pod jehoţ kontrolu spadá obchodní, technický, 

ekonomický a správní úsek. Tyto úseky jsou dále děleny na konkrétní střediska. Podle 

Evropské unie řadíme tuto firmu do středně velkých dle počtu zaměstnanců.  

Firma zajišťuje kompletní dodávky a montáţe technologických částí vodohospodářských 

investičních celků (čistíren odpadních vod, úpravu vod a čerpacích stanic) a to včetně 

projektu, realizace, uvedení do provozu, vyzkoušení a pozáručního servisu. Společnost je 

zaměřena na ochranu ţivotního prostředí pomocí výstaveb čistíren odpadních vod 

z komunální i průmyslové sféry.  

IDS je navíc 100% vlastník strojírenské a opravárenské společnosti, která je výrobcem všech 

ocelových konstrukcí a technologických zařízení dodávaných mateřskou firmou v rámci 

kompletní technologické dodávky. 
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Tab.  3.1 Časové milníky v průběhu fungování společnosti IDS 

Časové milníky v průběhu fungování společnosti IDS 

1991 Zaloţení společnosti 

2002 Historicky nejvyšší obrat a podíl na trhu 15-20% 

2002 Certifikace normy ČSN EN ISO 9001 

2006 IDS 100% vlastník strojírenské a opravárenské společnosti 

2006 Certifikace normy ISO 14001 

2009 Zavedena norma OHSAS 18001 

2010 Rozšíření informačního systému ABRA 
 

Zdroj: Vlastní zpracování, interní materiály 

3.2 Aplikace Parmenterova přístupu na podnik IDS 

Tato část práce je zaměřena na navrţení nových hodnotících indikátorů výkonnosti podniku. 

Indikátory budou spjaty s vizí organizace, která bude převedena do kroků znázorněných na 

obrázku 2.8, pomocí kterých určíme klíčové ukazatele výkonnosti. 

3.2.1 Analýza současného stavu hodnocení výkonnosti podniku 

Vedení společnosti IDS v současné době hodnotí výkonnost podniku pouze na 

základě finančních výsledků. Podklady získává z účetních výkazů (rozvaha, VZZ a cash-

flow). Toto zjištění přispívá k moţnosti sestavení nového systému měřítek, propojující 

strategické plány s procesy na operativní úrovni společnosti.  

Společnost vyuţívá podnikový informační systém ABRA, který není prozatím kompletní. 

ABRU společnost uţívá k evidenci účetnictví, zakázek, nabídek a k rychlým 

předdefinovaným sestavám a reportům. Data v informačním systému jsou aktualizována  

3x týdně. 

Management podniku nezveřejňuje výsledky finančních měřítek všem zaměstnancům. 

Klíčová data jsou prezentována jen úzkému okruhu zainteresovaných osob (členové porad 

vedení a společníci) 1x měsíčně. Výkonnost společnosti, kterou 100% vlastní IDS, je měřena 

pouze pohledem člena vedení do účetních výkazů bez vykazování finančních reportů. Vedení 

IDS sleduje výši obratu, zisku před úroky a zdaněním (EBIT) a přidanou hodnotu. Výše 

obratů se odráţí od dotačních období. Nyní společnost očekává, kolik bude alokováno 

finančních prostředků z EU do dalšího dotačního období (2014-2020).  
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Další hodnocení výkonnosti není ve firmě IDS uskutečňováno. K posouzení současné situace 

a stavu společnosti je nutné se zaměřit i na analýzu strategických záměrů podniku.  

Analýza strategických záměrů 

Misí společnosti je udrţení si svého místa na trhu. Zodpovědně, v maximální kvalitě  

a v dohodnutých lhůtách plnit veškeré poţadavky svých zákazníků a své závazky 

vůči dodavatelům v oblasti kompletních dodávek a montáţí vodohospodářských investičních 

celků. Prioritním cílem je spokojený zákazník a s tím související udrţení stávající pozice.  

Vizí IDS je dlouhodobá existence společnosti, za podpory růstu důvěryhodnosti společnosti, 

kvality sluţeb, profesionality a rychlé reakci na změny vnějšího prostředí. Dále produkovat 

technologická řešení, která jsou v souladu s ochranou ţivotního prostředí a ochrany vodních 

toků. V rámci budoucího vývoje je snahou společnosti, získat více projektů od menších 

investorů a připravit se na období ukončení dotací z Evropské unie. 

Hodnoty společnosti vedou ke splnění hlavních záměrů. Spočívají v poskytování 

konkurenceschopných a ţádaných produktů a sluţeb. Pro firmu je důleţité silné technické 

zázemí v oblastech rozvoje lidského potenciálu, inovací a know-how. Společnost IDS je svým 

zaměřením orientována do oblasti ochrany ţivotního prostření. Z tohoto důvodu se snaţí 

minimalizovat energetickou náročnost budov v majetku společnosti.  

IDS je vystavována neustálému konkurenčnímu tlaku. I kdyţ nebyla razantně poznamenána 

celosvětovou krizí v roce 2009, procházela obdobím poklesů poptávek. Avšak i přes tyto 

výkyvy byla a je IDS stále finančně i kapitálově stabilní firma. Finančním cílem je 

dosahování růstu zisku vlastními aktivitami. Jelikoţ je firma závislá na dotacích z EU,  

je záměrem zvyšovat růstový potenciál u zakázek menších investorů.  

Hlavní cíle společnosti 

 trvalé uspokojování zákazníků, 

 získávání nových zákazníků, 

 udrţení/posílení stávající pozice na trhu, 

 silné technické zázemí, 

 zvyšování odbornosti zaměstnanců. 

Společnost nemá pro tento rok stanoveny konkrétní cíle.  Na druhou stranu společnost o 

vytvoření nového obchodního prostředí. Pod tímto pojmem si společnost představuje, aby 
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jednotliví obchodní zástupci firmy měli na starost jen jedno vybrané teritorium. Tím přispějí 

ke své lepší orientaci, budou se cíleně zaměřovat na zákazníka a přizpůsobovat se jeho 

přáním. Hlavním důvodem rozdělení teritorií je moţnost zvyšovat objemy menších zakázek.  

Společnost zaměřuje své aktivity primárně na tuzemské a blízké zahraniční trhy jako jsou 

Slovensko a Polsko. 

3.2.2 SWOT analýza 

V této části práce je ţádoucí si vytvořit SWOT analýzu, pomocí které budeme schopni 

identifikovat kritické faktory úspěchu IDS. Odhalení kritických faktorů úspěchu je zaloţeno 

na hodnocení vnitřních a vnějších faktorů mající vliv na společnost, a proto se SWOT analýza 

jeví jako nejvhodnější nástroj.  

Prostřednictvím SWOT analýzy identifikujeme současnou strategii, spolu se silnými, slabými 

stránkami, ohroţeními a příleţitostmi společnosti. SWOT analýzu v této práci rozdělujeme na 

dvě dílčí části. V první části budeme zkoumat vnitřní faktory působící na společnost zevnitř, 

tedy silné a slabé stránky, a poté se zaměříme na vnější faktory hodnotící příleţitosti a hrozby. 

Identifikace všech faktorů působících na společnost probíhala pomocí jednoduché metody pro 

řešení problémů – brainstormingem. Byla vytvořena skupina pěti účastníků, zastupující útvary 

nebo střediska společnosti. Účastníci byli vyzváni k určení vnitřních a vnějších faktorů, které 

působí na společnost. Jednotlivé názory byly zaznamenány, zpracovány a připraveny 

k následujícímu zpracování. 

Vnitřní faktory 

Výsledkem brainstormingu byl seznam faktorů, na jehoţ obsahu se podílela předem určená 

skupina osob. Tento seznam obsahoval vnitřní faktory, které působí na IDS. Faktory byly 

rozděleny na silné a slabé stránky. Obsah kaţdé stránky byl seřazen od nejpočetnějšího 

výskytu faktoru po ten nejméně častý. Pro další zpracování bylo vybráno několik 

reprezentantů, viz tabulka 3.2. 
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Tab.  3.2 Přehled silných a slabých stránek IDS 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S1 - Finanční síla a stabilita W1 - Niţší pozornost na menší investory 

S2 - Osobitý přístup k zákazníkům W2 - Dotace z EU 

S3 - Úroveň obchodních činností  W3 - Průzkum spokojenosti zaměstnanců 

S4 - Konkurenceschopný produkt W4 - Vysoké reţijní náklady 

S5 - Kvalifikovaný personál W5 - Nízký podíl exportu 

S6 - Image firmy W6 - Fluktuace kvality výroby 

S7 - Komplexnost sluţeb W7 - Nekompletní informační systém 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro lepší pochopení významu vybraných stránek je v příloze č. 2 uveden jejich podrobnější 

popis. Kaţdá stránka byla označena kódem a pořadovým číslem, S pro silné stránky a W pro 

slabé stránky. Toto značení vyuţijeme při dalším zpracování. 

Pro působnost silných a slabých stránek byla sestavena tabulka v příloze č. 3, kde se hodnotila 

výkonnost a významnost faktorů působících na firmu. Hodnotící škála výkonnosti  

i významnosti byla stanovena od 1 do 5; (1 - velmi malá, 2 - malá, 3 - střední, 4 - poměrně 

velká a 5 - velká). 

Na základě dat z přílohy č. 3 byl sestaven následující graf 3.1. Graf znázorňuje rozmístnění 

interních faktorů do 4 kvadrantů zobrazující vztahy výkonnosti a významnosti. Kaţdý bod je 

označen písmenem a číslem, pod kterým se skrývá slabá nebo silná stránka společnosti 

popsaná v tabulce 3.2. 

Faktory umístěné v červeném, prvním kvadrantu se vyznačují vysokou významností a niţší 

výkonností. Faktorům v tomto kvadrantu by měla být věnována značná pozornost, protoţe 

mohou ovlivnit chod firmy, a proto je nezbytné tyto faktory sledovat a vyhodnocovat. Druhý, 

zelený kvadrant reprezentuje silné stránky společnosti s vysokou významností i výkonností. 

Firma by měla tyto faktory stále zlepšovat a udrţovat na stejné úrovni. Třetí a čtvrtý kvadrant 

zobrazuje ty faktory, které jsou pro firmu méně významné. 
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Graf 3.1 Vyhodnocení interních faktorů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu plyne, ţe interní faktory jsou rozloţeny ve dvou horních kvadrantech. 

V levé části převaţují slabé stránky, na kterých je třeba v budoucnosti ještě zapracovat. 

Největší významnost mají dvě slabé stránky, které se vzájemně ovlivňují. Je to větší zaměření 

podniku na menšího investora, díky budoucím predikcím týkajících se dotací z EU.  

Společnost do budoucnosti předpokládá odliv finančních prostředků z EU, na kterých je nyní 

závislá. V příštích letech se očekává situace, kdy rozhodující podíl v obratu bude tvořen 

malými investory, na rozdíl od současnosti, kdy je většina obratu tvořena právě velkými 

investory, kteří vyuţívají dotace z EU.  

V pravém horním kvadrantu jsou zaznamenány faktory silných stránek. Nejdůleţitější pro 

firmu je finanční síla, stabilita a osobní přístup k zákazníkovi.  Ve středu kvadrantů se 

nacházejí tři faktory s niţší významností a výkonností. Neznamená to však, ţe by firma těmto 

faktorům věnovala menší pozornost. Jedná se o image firmy, nízký podíl exportu  

a nekompletní informační systém.  
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Vnější faktory 

Pomocí brainstormingu byly odhaleny nejen vnitřní faktory, které hodnotí současný stav 

společnosti, ale také vnější. Vnějšími faktory míníme ty, které není firma sama schopna 

ovlivnit a pokud ano, tak to jen velmi omezeně. Externí analýza se vyuţívá k predikci 

moţného budoucího vývoje firmy. Do externích faktorů byly začleněny příleţitosti  

a hrozby IDS. Pro další zpracování byly vybrány a označeny nejčetněji zmíněné faktory,  

viz tabulka 3.3.  

Tab.  3.3 Přehled příležitostí a hrozeb firmy IDS 

Příležitosti (O)  Hrozby (T) 

O1 - Příliv dotací z EU T1 - Konkurence s niţšími náklady 

O2 - Rozšíření nabízených sluţeb T2 - Vznik nového substitutu 

O3 - Vstup na nové trhy  T3 - Pokles hospodářského cyklu 

O4 - Širší spektrum zákazníků T4 - Nepříznivé legislativní změny 

O5 - Navázání kontaktů s novými partnery 
T5 - Sníţení / zpomalení růstu po skončení 

čerpání fondů z EU 

O6 - Legislativní poţadavky na zákazníky 

 při nakládání s odpadními vodami 

T6 - Nedodrţení splatnosti faktur ze strany 

zákazníků 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro lepší pochopení významu vybraných faktorů je v příloze č. 4 uveden jejich podrobnější 

popis. Příleţitosti a hrozby, stejně jako silné a slabé stránky byly označeny písmenem  

a číslem pro přehlednost u dalšího zpracování. Příleţitosti jsou označeny písmenem  

O a hrozby T. 

Dalším krokem externí analýzy bylo zhodnotit působnost příleţitostí a hrozeb na firmu.  

Příleţitosti byly hodnoceny na základě míry příleţitosti a pravděpodobnosti vzniku. Míra 

příleţitosti byla vyjadřována jako stupeň atraktivnosti příleţitosti pro firmu. U hrozeb byla 

sledována míra hrozby a pravděpodobnost vzniku hrozby. Míra hrozby byla stanovována 

z pohledu závaţnosti vlivu faktoru na firmu. Zmíněné faktory byly obodovány na škále  

od 1 do 5 (1 - velmi nízká, 2 - nízká, 3 - střední, 4 - poměrně vysoká a 5 - vysoká). Přidělené 

body jsou znázorněny v příloze č. 5. Na základě údajů obsaţených ve zmíněné příloze, byly 

vytvořeny dva grafy zobrazující polohu níţe uvedených faktorů. 
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Graf 3.2 Míra příležitostí     

         

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu 3.2 jsou zaznačeny polohy příleţitostí dle pravděpodobnosti a míry příleţitosti. Body 

jsou označeny písmenem a číslem, viz tabulka 3.3. Společnosti se jeví jako nejvíce významná 

příleţitost - Legislativní poţadavky na zákazníky při nakládání s odpadními vodami. Velký 

význam zde hraje vztah lidí k ţivotnímu prostředí. Stát pomocí legislativy nařizuje 

jednotlivým dílčím celkům eliminovat škodlivé dopady na ţivotní prostředí a je jasné, ţe tlak 

na ekologii bude v budoucnu značně růst. Tato příleţitost je podloţena změnou chování  

a přístupem k environmentálnímu prostředí neţ tomu bylo dříve. Zdraví obyvatel je na prvním 

místě, a to je spojeno s kvalitním ţivotním prostředím. Další příleţitostí pro společnost můţe 

být nový dotační program z EU, který společnosti zajistí dostatečnou finanční základnu pro 

další rozvoj. Značný potenciál firma vidí v rozšíření portfolia svých zákazníků jak doma, tak 

v zahraničí.  

Graf 3.3 Míra hrozeb 

    

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Společnost je kaţdodenně vystavována nebezpečí z okolí firmy, které není schopna sama 

ovlivnit. Jsou to hrozby, kterým musí společnost čelit a přizpůsobovat jim svoji činnost.  

Graf 3.3 zobrazuje několik potenciálních hrozeb, které mohou v budoucnu působit na 

společnost. Body jsou opět označeny písmenem a číslem reprezentující jednotlivé hrozby 

popsané v tabulce 3.3.  

Pro většinu firem je v dnešním dravém trţním prostředí hlavním „strašákem“ konkurence. 

Společnost IDS má vytvořeno velké portfolio nabízených sluţeb, pomocí kterých se můţe 

odlišit od konkurence. Avšak problém by nastal s příchodem nové firmy mající niţší fixní 

náklady, tudíţ i niţší cenu pro zákazníka.   

Nepochybně další hrozbou pro společnost je nesolventnost zákazníků a nedodrţování 

obchodních podmínek nastavených společností. Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, společnost je 

nyní z větší části závislá na dotačních programech a dalo by se předpokládat, ţe zrušení či 

pozastavení těchto programů by mohlo vést ke zpomalení nebo poklesu růstu společnosti. 

Proto je nutné se připravit i na tuto alternativu. Moţnostmi, jak eliminovat tyto dopady je 

rozšíření portfolia zákazníků (menší investoři), přiliv kapitálu ze zahraničí a popřípadě rozšířit 

nabídku z jiných sfér podnikání.  

Cílem podniku je maximalizovat silné stránky, realizovat příleţitosti a eliminovat co nejvíce 

slabých stránek a ohroţení firmy. SWOT analýza je nástroj, který můţe pomoci společnosti 

odhalit něco, co přehlíţí nebo čemu nevěnuje značnou pozornost. 

Na základě předchozích vnitřních a vnějších analýz je sestavena SWOT analýza. Vybrané 

nejdůleţitější silné a slabé stránky, příleţitosti a ohroţení se zapsaly do příslušně označených 

čtverců, aby bylo zřejmé, kam jaký faktor patří.  
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 Obr.  3.1 SWOT analýza 

     Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě informací získaných ze SWOT analýzy jsme schopni navrhnout vhodné 4 druhy 

strategie společnosti IDS. Jsou to strategie nazvané: 

 maxi-maxi strategie,  

 maxi-mini strategie,  

 mini-maxi strategie, 

 mini mini strategie. 

Maxi - maxi strategie 

Tato strategie je zaměřena na silné stránky a příleţitosti. Strategie vyuţívá silné stránky, aby 

zuţitkovala příleţitosti. Strategie maxi - maxi by v IDS znamenalo např.: vyuţití dotací z EU 

by posílilo finanční sílu a stabilitu firmy. 
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Maxi - mini strategie 

Druhá strategie pracuje se silnými stránkami a hrozbami. Cílem je eliminace hrozeb pomocí 

silných stránek. Tuto strategii by mohla společnost vyuţít ve svůj prospěch  

u konkurenceschopného produktu, kdyby zákazníkovi poskytovala něco výjimečného, 

neobvyklého a vyvolala by u zákazníka pocit vyšší potřeby neţ u konkurence. To vše by 

zastínilo společnosti nabízející shodný produkt s niţší cenou, díky niţším fixním nákladům. 

Mini - maxi strategie 

Strategie představuje kombinaci slabé stránky a příleţitosti. Strategie by měla vést 

k překonání slabých stránek s cílem vyuţití příleţitostí společnosti. IDS by měla u této 

strategie zvýšit pozornost na malé investory, čímţ zapříčiní pokles růstu společnosti v případě 

pozastavení přílivu finančních prostředků z EU.  

Mini - mini strategie 

Jedná se o nejdůleţitější strategii, kdy je slabá stránka v kombinaci s hrozbou. Této strategii 

by měla společnost klást velkou pozornost a to díky tomu, ţe slabá stránka můţe podnítit 

vznik hrozby, tj. pozastavení dotací z EU můţe mít dopad na prudký pokles růstu společnosti.  

SWOT analýza poskytuje společnosti přehlednou formu celkové její situace a zobrazuje 

moţnosti dalšího vývoje a kritických míst v budoucnu. Cílem je zdolat slabé stránky a vyuţít 

příleţitosti. Informace obsaţené ve SWOT analýze jsou jedním ze základních kamenů pro 

sestavení kritických faktorů společnosti.  Analýza napomohla k odhalení míst, které 

společnost vůbec nesleduje v rámci ukazatelů výkonnosti podniku. Hlavním nedostatkem je 

absence sledování spokojenosti zaměstnanců, podnikové atmosféry a podnikové kultury. 

Další oblastí, která není sledována, je zákaznická. Společnost nemá stanoveny měřítka pro 

sledování spokojenosti zákazníků, návratnosti zákazníků nebo výše obratu klíčových 

zákazníků. Tento poznatek přispívá k nutnosti zavedení nového systému ukazatelů výkonnosti 

podniku. 
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3.3 Hodnocení systému řízení výkonnosti  

Parmenterův přístup se opírá o metodu Kaplana a Nortona Balanced Scorecard. BSC je 

postaven na vyváţenosti výkonnostních měřítek ze 4 perspektiv. Parmenter rozšířil zmíněné 

perspektivy o další dvě. K tradičním perspektivám - finanční, zákaznické, interních procesů 

 a učení se růstu, Parmenter přidal spokojenost zaměstnanců a hledisko ţivotního prostředí.  

Parmenter zahrnuje do vyváţenosti výkonnostních měřítek všech šest perspektiv jiţ ve fázi 

identifikace kritických faktorů úspěchu. Pomocí kritických faktorů úspěchu jsou formulovány 

otázky k řešení, které určují zdraví a úspěšnost organizace. Vymezení kritických faktorů 

úspěchu společnosti povede k odhalení měřítek výkonnosti ze všech perspektiv. 

Následující kroky budou směřovat k hodnocení společnosti IDS pomocí Parmenterova 

způsobu, pracujícího s šesti hledisky. Účelem hodnocení je nalézt a konkretizovat kritické 

faktory úspěchu působící na společnost. Výsledek monitorování strategických akcí  

a sledování dosavadních měřítek, povede k navrţení moţného budoucí vývoje a nového 

systému výkonnostních měřítek. 

Na základě Parmenterových doporučení bude nezbytné po identifikaci kritických faktorů 

úspěchu vypracovat aktuální růstovou strategii. Růstová strategie společnosti IDS napomůţe 

k nastavení nových měřítek výkonnosti.  

3.3.1 Analýza a hodnocení výkonnosti společnosti dle 6 hledisek 

Náplní této kapitoly bude konkrétní analýza a hodnocení výkonnosti podniku dle 6 hledisek 

vymezených Parmenterem. V rámci dalšího zpracování budeme pracovat se všemi hledisky. 

Velký důraz bude kladen na hledisko spokojenosti zaměstnanců, poněvadţ společnost v této 

oblasti měřítka nesleduje. Poslední průzkum spokojenosti zaměstnanců byl proveden před 

skoro deseti lety, proto informace vyplývající z tohoto průzkumu jsou irelevantní. Další 

perspektiva, které bude přikládána pozornost, je zákaznická. Společnost nemá nastaveny 

ţádná měřítka pro toto hledisko, proto je zde značný potenciál je vytvořit. 

U společnosti IDS bude následně analyzováno a hodnoceno všech 6 perspektiv na základě 

Parmenterova vymezení: finanční výkonnost, zaměření na zákazníka, učení se a růst, 

interní proces, spokojenost zaměstnanců a životní prostředí. 
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1. Finanční perspektiva 

Společnost IDS vyuţívá pro hodnocení výkonnosti podniku zásadně finanční ukazatele. Pro 

firmy nacházející se v tak silném konkurenčním prostředí jako IDS, je ţádoucí rozšířit 

spektrum sledovaných ukazatelů i do jiných oblastní neţ jen finanční.   

Pro firmu jsou nejdůleţitější finanční ukazatele zaměřené na ziskovost. Hlavním finančním 

ukazatelem je EBIT (Earnings Before Interest and Tax - provozní zisk). Tento ukazatel je 

důleţitý jak pro vedení společnosti, tak hlavně pro společníky. Na základě výše zisku se firma 

rozhoduje o dalším vývoji a investicích. Výše zisku reprezentuje úspěšnost a postavení firmy 

na trhu. Pomocí dostatečně vysokého zisku firma můţe růst a rozvíjet se. Management 

porovnává hodnotu aktuálního ukazatele s hodnotou ukazatele v letech minulých a snaţí se 

hledat příčiny výkyvů provozního zisku.  

Společnost IDS se neorientuje jen na zisk, ale sleduje další alternativní cíle. Mezi které patří 

maximalizace tržeb. K hodnocení tohoto ukazatele je vhodné vyuţít ukazatele rentability, 

které patří do tzv. poměrových ukazatelů. Získání ukazatelů rentability není nijak sloţité, stačí 

pouhý pohled do účetních výkazů rozvahy a VZZ. Tento jednoduchý způsob okamţitě odhalí 

managementu, jak funguje firma. Na základě vytyčení výše zmíněného cíle by bylo vhodné 

pracovat s ukazatelem rentability tržeb. Rentabilita trţeb pracuje s poměrem EBITu  

a celkových trţeb. Tento vztah vyjadřuje kolik korun zisku, připadá na jednu korunu trţeb. 

Neboli celkovou marţi společnosti po očištění o náklady na cizí kapitál, provoz  

a zaměstnance.   

Třetí měřítko společnosti je přidaná hodnota. Výši přidané hodnoty společnost měří pomocí 

finančních ukazatelů, aby zjistila finanční výkonnost podniku. Přidaná hodnota, je zde 

chápana jako způsob rozvoje celé společnosti. Příkladem můţe být rozdíl mezi trţbami  

a náklady spojenými s realizací zakázky podniku nebo rozdíl mezi očekávanou úrovní 

poskytovaných sluţeb u zákazníků a skutečností.  

Přístup k cenové politice je u společnosti IDS dán tím, v jaké pozici se firma nachází a zda se 

jedná o elektro subdodávku nebo strojní subdodávku. IDS stanovuje cenu podle toho, jestli 

jde do zakázky na pozici dodavatele-subdodavatele, ve sdruţení nebo jako přímý investor.  

Jako dodavatel-subdodavatel při prvním kontaktu IDS nabízí sluţby 3 - 6 vybraným 

stavebním uchazečům a stanovuje vyšší procentuální marţi. V druhém kole, kdy je vybrán 

konkrétní stavební podnik pro realizaci zakázky, je technologická cena upravována dle 
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rozsahu prací. Sdružení je vţdy zaloţeno na dohodě s druhým členem. Po vzájemném 

konsenzu je podána nabídka a stanovena nejvhodnější cenová strategie. Důleţitou roli zde 

hraje lokalita, reference, důleţitost zakázky, objem zakázky a druh objednatele. Někdy se 

společnost IDS dostává i pod hranici svých nákladů, a to jen proto, ţe ve výsledku to pro 

společnost bude strategicky výhodné. U investora zaleţí na prostředí, podmínkách  

a vzájemné dohodě. 

V rámci této perspektivy bude provedena krátká finanční analýza, pomocí které zjistíme, jak 

si firma vedla ve sledovaných obdobích. Budou vyuţity vybrané poměrové  

ukazatele rentability, aktivity, zadluţenosti a likvidity společnosti IDS pro roky 2008 - 2012. 

Pro rychlý a snadný přehled budou sestaveny tabulky a grafy. Celá tato část bude vycházet  

z dat obsaţených ve výkazech společnosti uvedených v příloze č. 6 a 7 a výpočty jsou 

součástí přílohy č. 8, odkazující se na vzorce v teoreticko-metodologické části. 

 Rentabilita podniku 

V rámci této kapitoly budou posuzovány ukazatele ROA - rentabilita aktiv, ROE - rentabilita 

vlastního kapitálu, ROCE - rentabilita dlouhodobých zdrojů a ROS - rentabilita trţeb. 

Ukazatele rentability vypovídají o tom, jak firma efektivně hospodaří se svými zdroji. Čím 

vyšší jsou hodnoty ukazatelů, tím se společnosti více daří.  Výsledky uvedených ukazatelů dle 

výpočtů přílohy č. 8 jsou zobrazeny v tabulce 3.4. 

Tab.  3.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability v % 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA - rentabilita aktiv 6,44 8,56 9,94 4,01 0,03 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 5,55 10,79 11,00 7,07 - 0,98 

ROCE - rentabilita dlouhodobých zdrojů 8,62 12,82 12,91 8,83 0,04 

ROS - rentabilita trţeb 2,86 5,67 5,54 2,88 -0,43 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

Z výše uvedené tabulky jsou jasně vidět rostoucí tendence ukazatelů do roku 2010 a poté 

začínají ukazatele klesat, coţ je potvrzeno i graficky, viz graf 3.4. Tento negativní vývoj byl 

zapříčiněn tlakem ze strany konkurence a společnost se začala potýkat s dočasnou ztrátou 

několika lukrativních zakázek a nízkou výnosností ostatních zakázek. To zapříčinilo sníţení 

přidané hodnoty o 14 milionů Kč v roce 2012 oproti předcházejícímu roku. Další propad v 

roce 2012 je připisován velkým kurzovým ztrátám. Naopak ţádoucí vývoj byl spatřován u 
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osobních nákladů. Tyto náklady byly sníţeny oproti roku 2011 díky „generační obměně“ 

společnosti, kdy se měnilo vedení společnosti. Po dobu roku 2011 pracovali na jedné pozici 

v pěti aţ sedmi případech dva zaměstnanci, kde jeden zaučoval toho druhého. V roce 2012 

tito „mentoři“ odešli a firmě se tak sníţili osobní náklady. Dalšímu sníţení těchto nákladů 

přispěl menší počet zakázek a s tím spojených méně přesčasových hodin montérských 

zaměstnanců. 

Ukazatel ROA do roku 2010 rostl v průměru o 1,5%. Nejvyšší naměřená hodnota byla právě 

v roce 2010 a to 9,94%. Rok 2011 byl ve znamení niţší poptávky a niţšího mnoţství peněţní 

prostředků ve společnosti. Tato situace setrvávala i další rok a společnost dosáhla ztráty  

a všechny ukazatele rentabilit dosahovaly neţádaného vývoje. Konkrétně ROA dosáhla 

hodnoty 0,03%. Literatura neuvádí přesné vymezení ukazatele ROA, ale obecně platí, čím 

vyšší hodnota ukazatele, tím lépe.  

Ukazatel ROE stejně jako ROA má rostoucí charakter do roku 2010. Další roky jsou ve 

znamení poklesu, coţ bylo způsobeno poklesem zisku a vlastního kapitálu. Průměrná hodnota 

rentability vlastního kapitálu dosahuje 6,68%, coţ znamená, ţe společnost vytvořila  

0,0668 Kč zisku na 1 Kč vlastního kapitálu.  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) i rentabilita tržeb (ROS) se vyvíjely opět 

shodně jako předchozí ukazatele. V roce 2011 ukazatel ROCE poklesl přibliţně o 4%, 

v dalším roce byl pokles značnější, a to o více neţ 8% a dosahoval nejniţší sledované  

hodnoty 0,04%.  

Ukazatel ROS po celou dobu sledovaných období dosahoval niţších hodnot. Náhlý pokles byl 

způsobený sníţením zisku, který se projevil v letech 2011-2012. Nejvyšší hodnoty 5,67% 

ukazatel dosahuje v roce 2009.  

Následující graf 3. 4 reprezentuje vývoj zmíněných ukazatelů rentabilit. V rámci grafu je pro 

ilustraci zaznačena lineární spojnice trendu ukazatele ROA, znázorňující vývoj ukazatelů  

v čase. Na základě výsledků výše, můţeme předpokládat stejný vývojový trend i u ostatních 

ukazatelů rentabilit. Tento vývoj je pro podnik neţádoucí. 
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Graf 3.4 Ukazatele rentability za roky 2008-2012 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

 Zadluženost podniku 

Ukazatele zadluţenosti podniku vypovídají o schopnosti firmy vyuţívat cizí zdroje 

k financování.  

Výsledky míry celkové zadluţenosti, míry zadluţenosti VK a úrokového krytí jsou 

zpracovány v tabulce 3.5 vycházející z výpočtů přílohy č. 8. Vývoj ukazatelů v čase je 

následně zpracován i graficky viz graf 3.5. 

Tab.  3.5  Ukazatele zadluženosti podniku 

Ukazatele zadluženosti podniku v % 2008 2009 2010 2011 2012 

Míra celkové zadluţenosti 29,26 35,15 21,42 54,07 49,37 

Míra zadluţení vlastního kapitálu (VK) 41,53 54,39 27,84 118,90 97,80 

Úrokové krytí 25,82 55,91 553,24 25,07 5,89 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

Z tabulky 3.5 je patrné, ţe ukazatele celkové zadluženosti podniku IDS dosahují poměrně 

nízkých hodnot aţ na hodnotu 54,07% v roce 2011 a 49,37% v roce 2012, díky navýšení 

úvěrového rámce. Průměrná hodnota celkového zadluţení se pohybuje kolem 38%, coţ 

představuje optimální hodnotu. Pro firmu to znamená, ţe z 62% je schopna samofinancovat 

své činnosti.  
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Míra zadluženosti vlastního kapitálu určuje, kolikrát dluh převyšuje hodnotu vlastního 

kapitálu.  Dle doporučení by tento ukazatel a cizí zdroje neměly překročit jeden a půl násobku 

hodnoty vlastního kapitálu. Optimální stav je dosahovat niţší hodnoty cizích zdrojů neţ 

vlastního kapitálu. V roce 2011 společnost měla vyšší cizí zdroje neţ vlastní kapitál  

a dosahovala tak hodnoty 118,90% zadluţení VK. Toto zadluţení bylo způsobeno novým 

úvěrem.  

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje schopnost společnosti splácet úroky. Neboli kolikrát 

jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty výsledkem hospodaření společnosti IDS za sledované 

období. Ţádoucí u tohoto ukazatele je dosahovat vyšších hodnot neţ 8%. Nejlepší hodnoty 

dosáhl podnik v roce 2010 (553,24%), coţ bylo způsobeno nízkými nákladovými úroky. 

Naopak nejkritičtější hodnoty 5,89% dosahoval podnik v posledním sledovaném roce, kdy 

nákladové úroky vzrostly díky úvěru o 1 820 tis. Kč oproti roku 2010. 

Graf 3.5 Ukazatele zadluženosti za roky 2008 - 2012 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

 Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity obecně hodnotí schopnost podniku „točit“ peníze neboli posuzují, jak firma 

nakládá se svými aktivy. V této části budeme pracovat s obratem, který by měl být co nejvyšší 

a dobou obratu, která by naopak měla být co nejniţší (vyjadřována ve dnech). Způsob 

výpočtu ukazatelů je znázorněn příloze č. 8 a výsledky ukazatelů jsou zpracovány 

v následující tab. 3.6, ze kterých vychází grafy 3.6 a 3.7. 
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Tab.  3.6 Ukazatele aktivity podniku 

Ukazatele aktivity podniku 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 1,36 1,23 1,53 1,11 1,14 

Obrat zásob 11,84 27,39 48,03 32,83 20,25 

Obrat pohledávek 2,03 1,94 3,09 1,35 1,68 

Doba obratu zásob (dny) 30,83 13,33 7,60 11,12 18,03 

Doba obratu pohledávek (dny) 180,23 188,27 118,00 270,93 217,75 

Doba obratu krátkodobých závazků (dny) 58,19 81,60 51,14 122,39 97,77 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

Z výsledků tabulky 3.6 je zřejmé, ţe ukazatel obratu celkových aktiv má průměrnou 

hodnotu obrátky 1,27. To znamená, ţe celková aktiva se v trţbách za sledované období 

promítnou 1,27krát. Obrat celkových aktiv udává, kolik korun trţeb připadá na jednu korunu 

zdrojů. Nejvyšší hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2010 díky meziročnímu sníţení aktiv. 

Obrat zásob představuje, kolikrát se přemění zásoby za rok na trţby. Nejvyšší hodnoty tento 

ukazatel opět dosahuje v roce 2010. Společnost v roce 2010 přeměnila zásoby 48,03krát na 

trţby. Poslední z ukazatelů obrat pohledávek vyjadřuje dobu přeměny pohledávky na 

peněţní prostředky. Nejlepších hodnot dosahovala společnost v roce 2010. 

Doba obratu zásob u společnosti IDS dosahuje nejlepších hodnot v roce 2010. Společnosti 

průměrně trvalo 7,6 dne neţ prodala své zásoby. Nejdelší doba obratu zásob byla v roce 2008. 

Bylo zde vypočítáno, ţe společnost drţela peněţní prostředky v zásobách déle neţ 30 dnů. 

Doba obratu pohledávek by měla být co nejkratší.  Ukazatele dosahují ve sledovaných 

letech značně vysokých hodnot, coţ bylo způsobeno postavením společnosti  

IDS při obchodním styku (viz perspektiva interních procesů). Nejvyšších a nejméně 

přijatelných hodnot společnost dosahovala v roce 2011, kdy doba obratu pohledávek činila 

více jak 270 dnů, naopak nejmenší doba obratu pohledávek byla o rok dříve v roce 2010. 

Ukazatel doby obratu krátkodobých závazků by na rozdíl od doby obratu pohledávek měl 

být vyšší. Je to dáno tím, ţe společnost by měla co nejdéle hospodařit se svými peněţními 

prostředky. Nejdelší doba splatnosti závazků byla vykazována v předposledním sledovaném 

roce okolo 122 dnů. 

Následující grafy 3.6 a 3.7 zobrazují vývoj obratů majetku a doby obratu za sledovaná období.  

Jediný výkyv lze sledovat u obratu zásob, kdy je po roce 2010 vidět značný pokles.  
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

Graf 3.7 Ukazatele aktivity - doba obratu za roky 2008 - 2012 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

 Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity měří schopnost firmy splácet své závazky v případě neočekávané situace 

na trhu. Výsledky celkové, pohotové a okamţité likvidity jsou uvedeny v tabulce 3.7, tyto 

výsledky vychází z propočtů přílohy č. 8. Vývoj jednotlivých ukazatelů v čase je znázorněn 

v grafu 3.8. 

Tab.  3.7 Ukazatele likvidity podniku 

Ukazatele aktivity podniku 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková likvidita 4,12 3,28 3,96 2,42 0,38 

Pohotová likvidita 3,59 3,12 3,81 2,33 2,61 

Okamţitá likvidita 0,50 0,81 1,69 0,12 2,80 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 
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K hodnocení ukazatelů likvidity se vyuţívají doporučené hodnoty z literatury. Hodnota 

celkové likvidity by se měla nacházet v rozmezí 1,5 - 2,5. Pohledem do tabulky 3.7 můţeme 

konstatovat, ţe se podniku podařilo doporučených hodnot dosáhnout jen v roce 2011. 

Nejvyšší hodnota 3,96 v roce 2010 udává, kolikrát byla firma schopna uspokojit věřitele 

v případě přeměny oběţných aktiv na hotovost.  

Dalším ukazatelem je pohotová likvidita. Tento ukazatel je očištěn o méně likvidní  

poloţku, kterou jsou zásoby. Pohotová likvidita vyjadřuje kolik korun pohledávek společnosti  

a hotovosti pokrývá 1 Kč krátkodobých závazků. Niţší hodnoty jsou příznivější pro vedení 

podniku neţ pro věřitele. Doporučená výše tohoto ukazatele by se měla pohybovat kolem 

 1 - 1,5, to však IDS nesplňuje v ţádném ze sledovaných roků. 

Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost podniku zaplatit „hned“, proto se tento ukazatel 

povaţuje za nejpřísnější. Doporučené rozmezí ukazatele by se mělo nacházet 0,2 - 0,5. Firma 

toto kritérium splňuje v roce 2008 a 2011. Okamţitá likvidita by měla mít rostoucí trend, coţ 

se společnosti nepodařilo předposlední rok. Náhlý pokles byl způsobený změnou 

krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků. Vývoj všech ukazatelů likvidity 

znázorňuje graf 3.8. 

Graf 3.8 Ukazatele likvidity za roky 2008 - 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

Další moţností jak rychle a snadno získat poměrové ukazatele je vyuţití online“ Kalkulačky“, 

která je popsána ve čtvrté kapitole této práce a znázorněná v příloze č. 9. 
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2. Zákaznická perspektiva 

Hlavním cílem IDS je věnovat pozornost menším zákazníkům. To však neznamená, ţe by se 

těm stávajícím nevěnovala. Společnost IDS nesleduje v této perspektivě ţádné ukazatele, 

proto je zde značný potenciál k vytvoření ukazatelů výkonnosti podniku.  

V rámci této perspektivy budou popsány vztahy se zákazníky, platební schopnost zákazníků, 

reklamace a obraty zákazníků za poslední tři roky. 

Společnost spolupracuje z 95% s firmami, které se nachází na trhu dlouhodobě. IDS dodává 

své výrobky a sluţby z 85% dalším firmám a z 15% koncovým zákazníkům. 

Během celé existence firmy nevznikly s ţádnou firmou velké problémy aţ na loňský rok. 

Jedna ze společností upadla do insolvence a nebyla schopna splatit své dluhy, a tak 

společnosti IDS vznikla ztráta 3 miliony Kč. IDS spolupracuje i s nadnárodními firmami  

a u nich nepředpokládá takovéto výjimečné situace, jako byla loňská ztráta.  

Loajalita zákazníků je zaloţena na dlouhodobých vztazích, avšak u velkých zakázek 

s investicí více jak 20 milionů Kč rozhoduje vţdy nabízená cena a image firmy.  

Velmi důleţitou části této perspektivy je popis platební schopnosti. Společnost IDS vystupuje 

v rámci zakázek na různých pozicích (viz perspektiva interních procesů obr. 3.2 a 3.3), coţ 

odráţí délku doby splatnosti faktur. U tohoto typu podnikání ţádná ze zúčastněných firem 

nedrţí hotově finanční prostředky. Kaţdá z firem čeká na uvolnění peněţních prostředků 

z konkrétních dotačních programů. Dotace je následně rozdělena dle odvedené práce kaţdé 

z firem. Ani jedna ze společností nemá dostatek peněţních prostředků, aby sama financovala 

výstavbu, proto se vţdy čeká na uvolnění peněz z programů. 

Fakturace společnosti IDS u velkých zakázek probíhá vţdy na konci měsíce, a to tak, ţe co 

bylo během tohoto měsíce na zakázce provedeno, to je také fakturováno. Doba splatnosti 

faktur je stanovena na 60 - 365 dnů. Tato doba se odvíjí od administrativní náročnosti  

a stanovených zákonných lhůt. Průměrná doba pohledávek za období od 2008 - 2012 činí  

195 dnů.  

U menších zakázek se většinou nefakturuje měsíčně, ale aţ po ukončení zakázky. Celková 

fakturace je většinou u zakázek do 5 milionů Kč. Zde je i niţší doba splatnosti, která se 

pohybuje v průměru kolem 90 dnů. 



55 

Společnost IDS nesleduje pomocí ţádného ukazatele počet reklamací, to je také další 

z moţných důvodů, proč ve společnosti zavést nová měřítka. Reklamace jsou postaveny na 

stejném principu, jako získávání peněţních prostředků. Klient reklamuje vţdy generálnímu 

dodavateli a to písemným vyjádřením. Generální dodavatel provede reklamaci vadných 

zařízení nebo jejich částí u dalších dodavatelů spolupracujících na dodávce reklamovaného 

zařízení. Podílející dodavatelé se písemně vyjadřují nadřízenému celku o vzniklé neshodě.  

Reklamace přijaté zahrnují zejména reklamace vad strojů a zařízení. Další reklamace mohou 

vzniknout díky neúplné nebo chybně zpracované realizační dokumentaci nebo chybně 

vystaveným fakturačním dokladům. Dále jsou to reklamace spojené s garantovanými 

parametry strojů, zařízení a děl nebo reklamace projektů pro stavební povolení.  

Přijaté reklamace se evidují a přiřadí se jim pořadové číslo dle knihy přijatých reklamací. 

Stanoví se termín odstranění vady. Bude-li nutné pro odstranění reklamace provést reklamaci 

vadných zařízení nebo jejich části u dodavatelů podílejících se na dodávce reklamovaného 

zařízení, provede odpovědný zástupce reklamaci u příslušného dodavatele.  

Při vyhodnocení reklamací je nutno dbát na zamezení vzniku (opakování) vady do budoucna, 

tj. přijmout opatření k odstranění příčiny vzniklých vad. Opatření, která mohou nastat, jsou: 

 nevybírat a nekupovat u dodavatelů s častými neshodami,  

 provádět zvýšené kontroly projektů a zabudovaného zařízení.  

O odstranění vady je sepsán s objednatelem (investorem) protokol o odstranění vady. 

Reklamace vydané zahrnují reklamace vad dodaných strojů, zařízení a materiálu, reklamace 

montáţí dodávaných dodavateli, reklamace chybně a neúplně zpracované realizační 

dokumentace zpracované dodavatelem na základě smlouvy nebo v rámci dodávky, reklamace 

neúplně (chybně) dodané průvodní technické dokumentace v rozporu s kupní smlouvou, 

chybně vystavených fakturačních dokladů nebo neúplně (chybně) zpracovaný projekt pro 

stavební povolení.  

Kaţdá vydaná reklamace je opatřena pořadovým číslem dle knihy evidence a obsahuje 

především předmět reklamace, odvolávku na uzavřenou příslušnou smlouvu vč. termínu 

poţadovaného odstranění vady. Za průběh a vyřízení reklamace odpovídá pracovník, který 

reklamaci uplatnil. 
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Vyhodnocení reklamací přijatých a vydaných se provádí jen 1x ročně, provádí pověřený 

pracovník obchodním ředitelem. Vyhodnocení je předkládáno poradě vedení k projednání.  

Další důleţitou oblastí, kterou je nutné v rámci zákaznické perspektivy monitorovat a na 

základě výsledků vyhodnocovat, jsou obraty zákazníků. Obraty zákazníků IDS byly 

sledovány od roku 2011 do 2013. Tato data poskytnou základnu pro sestavení  

Paretova diagramu (graf. 3.10). Diagram zobrazuje podíl zákazníků přinášející největší obrat 

společnosti za poslední tři roky. Veškerá data vycházejí z grafů uvedených v příloze č. 10. 

Jména spolupracujících firem jsou nahrazeny fiktivním pojmem „zákazník“ + číslo. Hlavním 

důvodem tohoto označení je udrţení anonymity firem. Obraty zákazníků jsou z 15% tvořeny 

koncovými zákazníky. 

Celkový obrat společnosti v roce 2011 vytvořilo 46 zákazníků ve výši 424 325 212 Kč. 

Nejdůleţitějším zákazníkem dle výše obratu je Zákazník 44, který vytvořil společnosti obrat 

ve výši 44 769 524 Kč, coţ představuje asi 10,5 % celkového obratu sledovaného roku.  Další 

významní zákazníci jsou Zákazník 36 s obratem 31 429 596 Kč, Zákazník 43 s obratem  

30 311 015 Kč a Zákazník 42 s obratem 21 600 001 Kč. Tito čtyři významní zákazníci se 

podílejí na celkovém obratu roku přibliţně 30 %.  

Druhý graf uvedený v příloze č. 10 zobrazuje vývoj obratů za rok 2012.  Celkový obrat 

poklesl oproti předchozímu roku o 23 586 341 Kč a sníţil se také počet zákazníků o tři. 

Nejvýznamnější zákazníci jsou Zákazník 41 s obratem 67 421 304 Kč, Zákazník 39 s obratem 

49 517 494 Kč, Zákazník 67 s obratem 30 138 956 Kč a Zákazník 43 s obratem  

27 376 646 Kč. Tito zákazníci ve sledovaném období vytvořili 44 % obratu společnosti. 

Poslední sledovaný rok dosáhl nejvyšší výše obratu 485 619 762 Kč s celkovým počtem 

zákazníků 38. Nejdůleţitějším zákazníkem společnosti je Zákazník 66 s celkovým obratem  

84 019 289 Kč. Další Zákazník 53 s obratem 53 285 709 Kč. Třetí nejvýznamnější je 

Zákazník 40 s výši obratu 45 919 653 Kč, který významně spolupracoval se společností jiţ 

v předcházejícím roce s obratem 11 211 988 Kč. Čtvrtý Zákazník 38 vytvořil obrat 

společnosti 35 231 864 Kč. Výše zmínění zákaznici vytvořili obrat ve výši 44 %.  

Graf 3.9 zobrazuje vývoj zákaznických obratů za roky od 2011 do 2013. Nejvyšší obrat byl 

v roce 2013 a naopak nejniţších hodnot společnost dosáhla v roce 2012, coţ bylo způsobeno 

niţším počtem nabídek a jejich niţší výnosností. Průměrný obrat za sledovaná období činil  

436 894 615 Kč.  
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Graf 3.9 Obraty zákazníků 2011 - 2013 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

Na základě dat přílohy č. 10 byl sestaven Paretův diagram, zobrazující podíl zákazníků 

přinášející největší obrat společnosti za poslední 3 roky. 

Ze znázorněného Paretova diagramu (viz graf 3.10) je jasně vidět, ţe 18 zákazníků vytvořilo v 

období od 2011 do 2013 70% veškerého obratu společnosti.  

Nejvýznamnějším zákazníkem je Zákazník 66, který za sledovaná období dosáhl obratu ve 

výši 106 249 694 Kč, coţ v konečném důsledku představovalo 8,11% celkového obratu.  

Tohoto zákazníka můţeme povaţovat za stálého, díky opakované spolupráci s IDS za 

sledované období. 

Dalšími zákazníky, kterým by se měla věnovat větší pozornost, jsou: Zákazník 41, 39 a 40. 

Bylo by ţádoucí sledovat celkové obraty a četnosti nákupů u stávajících zákazníků, za účelem 

zkvalitnění sluţeb a prohloubení vztahů s těmito klíčovými zákazníky. 
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Graf 3.10 Paretův diagram 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

3. Perspektiva učení se a růstu 

Vedení společnosti IDS projednává, schvaluje a vyhodnocuje na poradách vedení rozvoj  

a vzdělávání zaměstnanců 1x ročně. Odborná příprava je realizována na základě  

„Plánu vzdělávání zaměstnanců“. Plán určuje základní akce, termíny a formy jednotlivých 

stupňů vzdělávání. 

Kaţdý ze zaměstnanců musí absolvovat vstupní školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP). Úkolem vstupního školení je seznámit nové zaměstnance se základními 

předpisy o BOZP. Školení musí absolvovat všichni nově přijímaní zaměstnanci, včetně 

zaměstnanců přijímaných na dobu určitou a brigádníků. Školení u externích školitelů zajišťuje 

vţdy asistent ředitele. Společnost zajišťuje i periodické školení BOZP, jehoţ cílem je 

udrţovat vědomosti zaměstnanců v této oblasti. Školení se opět musí účastnit všichni 

zaměstnanci firmy. Školení je prováděno 1x za dva roky.  

Vzdělávání v rámci „Plánu vzdělávání zaměstnanců“ zahrnuje i školení orientující se na 

oblast ţivotního prostředí.  Kaţdý vedoucí pracovník je odpovědný za úplnost a rozsah 
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vzdělání svých podřízených v oblasti environmentálního školení. Pracovníci jsou minimálně 

seznámeni s významnými environmentálními aspekty, dopady a příslušnými předpisy. 

Firma poskytuje svým zaměstnancům i řadu dalších kurzů v podobě zlepšování jazykových 

dovedností nebo školení týkající se staveb. Na základě prošlých školení a kurzů je následně 

hodnocena přínosnost ve formulářích. Tyto formuláře však pro firmu nemají velkou 

vypovídací schopnost, protoţe údaje absolventů kurzů jsou velmi jednoduché a strohé. Další 

informace týkající se spokojenosti zaměstnanců s kurzy jsou součástí zaměstnanecké 

perspektivy. 

Školení a kurzy financuje společnost z vlastních zdrojů, z dotací úřadu práce nebo jiných 

dotačních titulů Olomouckého kraje. Další z moţností získání peněţních prostředků je vyuţití 

dotací z EU v rámci operačního programu - „Operační program Lidské zdroje  

a zaměstnanost“ (OP LZZ). Veškerá školení probíhala bez spolufinancování ze strany 

zaměstnance, aţ na jednu výjimku. Dvěma členům managementu firma přispívala k moţnosti 

získat titul Master of Business Administration (MBA).  

Společnost IDS má v rámci interních předpisů stanoven docházkový systém, platný pro 

všechny zaměstnance.  Pevná pracovní doba, kdy jsou ve společnosti všichni zaměstnanci 

(mimo pracovníků na sluţební cestě), je stanovena od 8:00 do 14:00. Pracovní doba kaţdého 

zaměstnance začíná a končí pípnutím kontrolního čipu. Při sluţebních cestách v délce trvání 

do osmi a půl hodiny se do pracovní doby započítává délka sluţební cesty zkrácená  

o přestávku.  

Zastupitelnost zaměstnanců je určena interním sdělením. V dokumentu interního sdělení je 

přesně nadefinováno, kdo je zastupován kým. Zastupitelnost osob je dána jejich kvalifikací, 

odborností a znalostmi. 

V rámci této perspektivy je nutné popsat sloţky mezd a prémií společnosti. Smluvní částka 

mzdy je u inţenýrských nebo kancelářských pozicí stanovena ve fixní výši, navíc dle 

hospodářských výsledků společnosti a pracovních výkonů jedince je přiznávána prémie  

20% smluvní částky. U montérských profesí je výše prémiové sloţky do 5%. Společnost 

nemá stanoveny měřítka hodnocení výkonů pracovníků, tudíţ se dá tvrdit, ţe hodnocení není 

ničím podloţeno. 

Společnost za celou dobu existence vyplácí kaţdému zaměstnanci a kaţdý měsíc výše 

uvedenou prémii, coţ je způsobeno také tím, ţe se společnosti po celou dobu daří. Vedení 
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společnosti v této prémii vidí i jakousi finanční pojistku v případě nějaké nenadálé události 

(porušení kázně, věcná škoda, atd.). Zaměstnanci však tuto prémii mylně povaţují za fixní 

sloţku mzdy. Další z benefitů, který je zaměstnancům poskytnut, je 13 plat. Výše toho platu 

je odvozena od předpokládaných výsledků společnosti v daném roce.  Mimo to, je ve 

výjimečných případech vyplácena prémie za mimořádné výsledky. Mezi tyto mimořádné 

výsledky se řadí:  

 schopnost jedince uspořit firmě reţijní náklady, 

 nadmíru úspěšně realizována zakázka,  

 zaměstnanec svojí vlastní iniciativou získá pro společnost zakázku, 

 mimořádné pracovní nasazení a výkon v měsíci.  

 

4. Perspektiva interních procesů 

V rámci hodnocení perspektivy interních procesů je nutné popsat postavení společnosti IDS 

při zakázkách, popis přípravy zakázky a informační systém společnosti. Jednotlivé kroky 

obsaţené v této perspektivě, by měly vést k uspokojení přání zákazníka.  

Jak jiţ bylo zmíněno výše (cenová politika), společnost nevystupuje při své obchodní činnosti 

vţdy na stejné úrovni. Pozice společnosti se liší dle velikosti zakázky, nabízené ceny a 

postavení firmy na trhu (viz obrázek 3.2 a 3.3). 

Obr.  3.2 Hierarchie postavení IDS u malých zakázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 
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U menších zakázek (investice do 20 milionů Kč) se z 90 % případů IDS nachází v pozici 

„generálního“ dodavatele. Investor osloví generálního dodavatele, který byl vybrán na 

základě učiněné nabídky v konkurenční soutěţi. Tento hlavní dodavatel vodohospodářského 

celku v rámci svých kompetencí najme další subdodavatele potřebných částí pro realizaci 

projektu. Celá tato hierarchie je znázorněna na obrázku výše, spolu s příklady moţných 

spolupracujících společností. 

U velkých zakázek (investice nad 20 milionů Kč) společnost vystupuje jako dodavatel / 

subdodavatel technologické strojní části nebo jako jeden z členů sdružení. Pro lepší ilustraci 

jsou pozice IDS znázorněny v obr. 3.3. 

Obr.  3.3 Hierarchie postavení IDS u velkých zakázek 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů 

Pozice společnosti u velkých zakázek můţe mít 3 varianty, oproti jednoduššímu modelu u 

zakázek menších. Všechny modely začínají u investora. Investorem je vţdy obec nebo 

sdruţení obcí, které označujeme jako VaK (vodovody a kanalizace), ti 

disponují infrastrukturou obce.  

První z variant zobrazuje pozici IDS jako subdodavatele. Investor na základě nabídek vybere 

stavebního dodavatele, který je rovněţ generálním dodavatelem (např. SKANSKA). Na 

základě rozhodnutí generálního dodavatele je vybrán subdodavatel technologické strojní části 

(např. IDS), který osloví subdodavatele technologické elektro části (např. ELPREMO). 
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V některých případech IDS není zainteresována do tohoto procesu dalším výběrem 

subdodavatele, ale přenechává výběr generálnímu dodavateli.   

Pozice IDS je v druhé variantě odlišná. IDS je členem sdruţení vystupující jako jeden 

generální dodavatel. Sdruţení je sloţeno z dodavatele stavební a strojní části (např. sdruţení 

firmy SKANSKA a IDS). Dále si generální dodavatel najme subdodavatele elektro části.  

Poslední varianta je obdobná jako ta první, jen s tím rozdílem, ţe v první fázi je najata 

společnost IDS pro realizaci strojní části zakázky. IDS v této variantě nemá ve svém portfoliu 

jedinečnou technologii, která bude nutná k výstavbě, tak si najme další firmu  

(např. ENVI-PUR), která tuto technologii ve svém portfoliu má. 

Popis přípravy zakázky 

Poté co je společnost vybrána k realizaci zakázky, je zaloţen list zakázky. Ten obsahuje 

rozhodující údaje o zakázce. List zakázky je evidován v obchodním, technickém  

a ekonomickém úseku.  Dalším krokem je kontrola dokumentů a přezkoumání poţadavků  

a dokumentů zákazníka. Stěţejními doklady jsou: nabídka, objednávka, smlouva o dílo, kupní 

smlouva a výzva k předloţení návrhu smlouvy.  

Následuje vstupní porada, kterou svolává obchodní manaţer, případně obchodní ředitel. 

Porada je vedena za přítomnosti obchodního manaţera, obchodního ředitele, manaţera 

nabídek, manaţera elektro zakázky, případně manaţera rozpočtů a technického ředitele.  

Účelem vstupní porady, kterou řídí obchodní manaţer je zkontrolovat příchozí dokument  

od zákazníka po obsahové a cenová stránce s nabídkou. Obchodní manaţer na poradě přebírá 

od střediska přípravy staveb kompletní dokumentaci zakázky. Tato dokumentace je dále 

rozdělena na části strojní pro technického zástupce a elektro části pro manaţera zakázky 

elektro.  

Po vstupní poradě navazuje přezkoumání dokumentace po technické stránce. V případě, ţe 

jsou veškeré dokumenty bez výtek, přechází se k návrhu smlouvy, kterou vystavuje 

odpovědný obchodní manaţer nebo zákazník.  Je nutné přezkoumání po stránce věcné, 

cenové a termínové, kterou provádí obchodní manaţer nebo obchodní ředitel. Kdyţ je vše 

v pořádku, stvrdí se návrh podpisy odpovědných osob a je zaslán zákazníkovi.  
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Dalším krokem je práce technického a konstrukčního charakteru. Tyto práce zadává 

obchodní manaţer do technického úseku formou písemného poţadavku, který je předán 

technickému řediteli.  

Následuje příprava zakázky - objednávky, kdy odpovědná osoba musí zajistit objednávku 

veškerých strojů, zařízení a sluţeb pro zakázku v souladu s uzavřenou smlouvou. Po přípravě 

objednávek následuje příprava zakázky - projekty. Coţ zahrnuje projekt na stavební 

povelení a realizační projekt. Nejdůleţitější částí je realizace zakázky. K tomu, aby byla 

úspěšná, je nutné připravit staveniště, převzít dodávky materiálu na stavbě, montáţ, 

individuální a komplexní zkoušky a předání. Dále zajištění správnosti a úplnosti účetních 

a daňových dokladů, odstranění vad a nedodělků, zkušební provoz, případné řešení reklamací, 

vyhodnocení zakázky a archivace.  

Jednou z dalších částí je monitoring spokojenosti zákazníka. V rámci interních materiálů je 

uvedeno, ţe je spokojenost zákazníka měřena pomocí dotazníku a ty jsou projednávány na 

poradě vedení. V praxi však tyto dotazníky nejsou vyuţívány, ale spokojenost zákazníka je 

sledována odpovědnou osobou za realizaci zakázky.  

Posledním krokem je přezkoumání činností, zahrnující aktivity střediska přípravy a realizace 

zakázek. V rámci interních prověrek jsou přezkoumávány činnosti dle směrnice  

„Interní prověrky“ a následné opatření k nápravě a preventivní opatření. 

Společnost vyuţívá ve firmě informační systém ABRA rozšířený o modul ABRARO, ve 

kterém se vytvářejí rozpočty. Dále by měl být modul vyuţíván k poskytování informací 

ohledně průběhu zakázek. Problém nastává v tom, ţe daný systém není ve společnosti plně 

automatizovaný. Automatizace modulu by společnosti přinesla propojení rozpočtů a zakázek, 

podle kterých by se mohly vytvářet automaticky poptávky a objednávky dle poloţek rozpočtu. 

V praxi společnost vytváří objednávky mimo systém na interním disku. Kaţdá zakázka je 

vedena pod konkrétním číslem na centrálním disku, který je dostupný všem zaměstnancům. 

Jednotlivá zakázka má své označení, adresář a obsahuje informace od vstupu do zakázky aţ 

po konečnou fakturaci, která probíhá v ABŘE.  Informační systém společnosti je postaven na 

prolínání dvou linií ABRA-ABRARO a sledování zakázek na centrálním disku. 
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5. Perspektiva spokojenosti zaměstnanců 

Společnost IDS v poslední době nesleduje spokojenost zaměstnanců. Poslední průzkum, který 

byl společností prováděn, probíhal před skoro deseti lety. Z toho důvodu bylo ţádoucí sestavit 

dotazníkové šetření, které by odráţelo současnou spokojenost a kulturu společnosti. 

V příloze č. 11 jsou znázorněny otázky a následné vyhodnocení otázek dotazníku. Dotazník 

byl vytvořen pomocí webové aplikace Survio.com. Velkou výhodou tohoto online dotazníku 

je okamţité vyhodnocení otázek po odeslání dotazníku respondentem. 

Vytvořený dotazník po doporučení vedení IDS byl rozeslán mezi zaměstnance pomocí 

internetového odkazu přes intranet. Dotazník byl zaměstnancům dostupný po dobu dvou 

týdnů. Z celkového počtu 72 zaměstnanců, bylo vyplněno jen 26 dotazníků, coţ představuje 

36,11%. Tento výsledek je neuspokojivý.  

Moţnou příčinou nízké návratnosti dotazníků, je zřejmě přisuzování malé váhy důleţitosti ze 

strany zaměstnanců. Další příčinou můţe být nedostatek času, neochota projevit své názory, 

nepochopení otázek nebo neobeslání pracovních montérských pozic. 

Aplikace Survio.com nabízí uţivatelům souhrnný přehled a vyhodnocení jednotlivých otázek, 

které jsou součástí přílohy č. 11. 

Dle statistiky respondentů odkaz navštívilo 57 jedinců ze 72. Dotazník vyplnilo  

26 zaměstnanců, sedm dotazníků nebylo dokončených a 24 jich bylo pouze zobrazených. 

Celková úspěšnost toto šetření z 57 návštěv byla 45,61%. Časová náročnost dotazníku byla 

pro 75% v rozmezí 2-5minut. Respondentům bylo poloţeno celkem 23 otázek ze čtyř oblastí 

týkající firmy IDS. Všechny otázky byly postaveny na výběru ze čtyř moţností. 

První část dotazníkového šetření se týká spokojenosti zaměstnanců s pracovním zařazením, 

materiálovým vybavením, délkou pracovní doby, platovým ohodnocením a celkovou firemní 

kulturou. 

První poloţená otázka se týkala spokojenosti zaměstnanců se zaměstnáním u společnosti 

IDS. Více jak 75% dotázaných je spokojeno se zaměstnáním. Ţádný z pracovníků není 

nespokojen, coţ také nasvědčuje tomu, ţe většině pracovníků vyhovuje pracovní zařazení a 

materiálové vybavení. Další část se věnuje firemní atmosféře a kultuře společnosti. Přes 

57% zaměstnanců je spokojeno s nastavenou firemní atmosférou a kulturou, ale 27% 

zaměstnanců se přiklání k odpovědi spíše spokojen. Délka pracovní doby během týdne 
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vyhovuje 42% zaměstnanců společnosti, ale naopak nespokojeno je 35% dotázaných 

pracovníků. Značná nespokojenost zaměstnanců se projevila u platebního ohodnocení. 

Většina dotázaných je spíše spokojena nebo nespokojena s platovým ohodnocením. Coţ 

představuje více jak 61% zaměstnanců, a to i přes fakt, ţe jsou zaměstnancům kaţdý měsíc 

vypláceny odměny ve výši aţ 20% fixní části platu. 

Další část dotazníkového šetření se týká poskytování informací zaměstnancům o vizi 

společnosti, strategických záměrech, cílech a finančních výsledcích.  

Hlavní cíl a vize společnosti IDS je známa 85% zaměstnancům. Bylo by ţádoucí, aby byl 

kaţdý zaměstnanec pravidelně seznamován s cíli a hlavně znal vizi společnosti. Podotázky 

této části se zaměřují na spokojenost zaměstnanců se směrem společnosti, kterým se doposud 

ubírá. Ţádný ze zaměstnanců není vyloţeně velmi spokojen ani nespokojen se směrem, 

kterým společnost míří. Z odpovědí, je jasně vidět, ţe by si někteří zaměstnanci dovedli 

představit i jiný vývoj společnosti neţ ten dosavadní. Jednou z šancí jak zlepšit tento stav, je 

aktivní vyuţívání zlepšovacích návrhů ze strany zaměstnanců. Více jak polovina dotázaných 

zaměstnanců má pocit nízké informovanosti týkající se strategie a cílů. Vyskytují se zde 

dokonce pracovníci, kteří nejsou vůbec spokojeni s předávanými informacemi. Spokojenost 

zaměstnanců s poskytováním informací ohledně finančních výsledků je v tomto případě  

o něco vyšší neţ u strategie a cílů. Opět se zde vyskytují zaměstnanci, kteří nemají představu 

o finanční situaci podniku. 

Druhá polovina dotazníku je věnována vztahům na pracovišti. Tato část začíná otázkou, zda 

se pracovníci cítí ve stresu a pod neustálým tlakem. Vyhodnocená data jasně ukazují, ţe 

65% pracuje ve stresu a pod tlakem, 30% dotázaných zaměstnanců stres nepociťuje.  Vztahy 

spolupracovníků jsou ve valné většině bezproblémové a 92% pracovníků má pocit uznání 

svými kolegy. Z dotázaných 26 respondentů má 25 pocit, ţe se mohou obrátit na svého 

kolegu v případě potřeby. Jen jeden pracovník takovýto pocit spíše nemá.  

Poslední část dotazníku je věnována vzdělávání zaměstnanců. Otázky jsou zaměřeny na 

školení a kurzy. První otázka z tohoto bloku se týká toho, zda zaměstnavatel posílá své 

zaměstnance na školení či kurzy. 90% dotázaných se účastní školení a kurzů, pomocí kterých 

si rozvíjí své pracovní schopnosti. Ţádný z respondentů neodpověděl, ţe by nebyl posílán na 

školení. Všichni zaměstnanci, kterým je nabídnuta moţnost účastnit se školení a kurzů, ji 

vyuţijí. Jeden z dotázaných není vůbec spokojen s náplní školení a kurzů, na rozdíl od 80% 

většiny, která spokojená je. 
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Většina odpovědí byla poskytnuta muţi a pracovníky pracující ve společnosti IDS více jak 

šest let. Celková spokojenost zaměstnanců se pohybuje kolem 70%, ţádný z pracovníků není 

nespokojen, coţ se také odráţí na minimální fluktuaci pracovníků. 

Společnost nespolupracuje s externími pracovníky ani brigádníky. IDS se potýká 

s problémem nedostatku technicky vzdělaných jedinců. Avšak poptávka po administrativních 

a ekonomických pozicích enormně převyšuje nabídku.  

6. Perspektiva životního prostředí 

Činnost společnosti IDS je velmi spojena s ţivotním prostředím, proto je ţádoucí s touto 

perspektivou pracovat. Do této perspektivy bývá často zařazována i společenská 

odpovědnost firem, které se budeme také věnovat.  

Ochrana životního prostředí společnosti IDS 

Společnost má stanoven environmentální postup stanovující zásady pro výkon pracovních 

činností ve společnosti. Cílem je sniţování zátěţe na ţivotní prostředí, eliminace úniku látek 

z výrobních zařízení do prostředí a dále uplatňování zásady trvalého a dokumentovaného 

sniţování negativních dopadů pracovních postupů, včetně provozních poruch a havarijních 

stavů zařízení. Společnost zabezpečuje vazby, procesy a činnosti v souladu s poţadavky 

integrovaného systému managementu dle ISO 9001, ISO 14000 a ČSN OHSAS 18001.  

Další část této kapitoly se bude zaobírat popisem systému ochrany ţivotního prostředí spolu 

s popisem ochrany ovzduší, vody, půdy, ochrany před hlukem, havarijními řády společnosti, 

preventivní údrţbou a nakládaní s odpady. 

 Popis systému 

Systém ochrany ţivotního prostředí (dále EMS - Enviromental Management System), spočívá 

v systematicky se opakujících postupech, které začínají stanovením environmentální politiky 

organizace, pokračují plánováním opatření ke zdokonalování systému environmentálního 

řízení technologických procesů, zaváděním přijatých opatření do praxe, prováděním 

pravidelných kontrol, stanovením a vyhodnocováním nápravných opatření a opakovaným 

přezkoumáváním funkčnosti celého systému na různých úrovních vedení. 

Celý systém environmentálního řízení vede k trvalému a neustálému zlepšování, tzn. 

sniţování všech vlivů a dopadů činností, sluţeb a výrobků na ţivotní prostředí. 
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 Ochrana ovzduší 

Ochrana ovzduší společnosti je definována Zákonem o ovzduší ve znění pozdějších změn 

a doplnění. U provádění stavebních prací společností IDS nevznikají v ovzduší škodliviny 

v měřitelném mnoţství.  Mohou se vyskytovat malé nevýznamné zdroje případných emisí, 

jakými je prašnost vznikající při manipulaci se sypkými materiály, zejména v letním suchém 

období. Společnost nepouţívá ţádné nebezpečné chemické látky a přípravky. 

 Ochrana vod 

Stejně jako ochrana ovzduší je ochrana vod definována Zákonem o vodách ve znění 

pozdějších změn a doplnění. 

Základní povinností v oblasti ochrany vod je: 

 zabránit nadměrné neodůvodněné spotřebě vod, 

 chránit povrchové i podzemní vody před znečištěním, 

 zabránit jakýmkoliv únikům nebezpečných látek do vod a půdy, v případě úniku je 

ihned odstranit. 

V areálu společnosti IDS je přísně zakázáno, mimo určené prostory, mýt motorová vozidla  

a měnit provozní kapaliny. 

 Havarijní řád ochrany podzemních vod 

V areálu společnosti nejsou skladovány ţádné nebezpečné látky, které by mohly narušit 

ţivotní prostředí. Na stavbách jsou případné nebezpečné látky (benzín, nafta,  

penetrační nátěr, atd.) skladované v nepropustných obalech. Nádoby musí být vhodně 

označené identifikačním lístkem a skladované tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. 

 Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady je definováno Zákonem o odpadech ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Společnost se snaţí maximálně omezovat vznik odpadů. Cílem je odpady nezávadně 

likvidovat a snaţit se je maximálně vyuţít jako druhotné suroviny, coţ představuje významný 

přínos pro ochranu ţivotního prostředí. Všechny tyto kroky přispívají k šetření prvotními 

surovinami a energetickými zdroji a zároveň sniţují mnoţství škodlivin vypouštěných do 

jednotlivých sloţek ţivotního prostředí. V případě nemoţnosti společnosti vyuţít odpady 
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k druhotnému zpracování, je kaţdý zaměstnanec povinen likvidovat odpady s ohledem na 

ţivotní prostředí.   

 Ochrana půdy 

Ochrana půdy je definována Zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších změn a doplnění.  Pro všechny zaměstnance společnosti platí zásada prevence  

a minimalizace úniků škodlivých látek do půdy a zákaz ukládání odpadu mimo určená místa.  

 Ochrana před hlukem 

Ve většině případů společnost při zhotovování stavebních zakázek neidentifikuje ţádné zdroje 

hluku. Společnost provádí řízenou preventivní údrţbu strojů z pohledu hlučnosti. V případě 

zvýšení hlučnosti některého stroje nebo zařízení, je nutno provést kontrolu popřípadě opravu.  

 Preventivní údržba zařízení 

Společnost pravidelnou preventivní údrţbou plánovanou vedením společnosti předchází 

vzniku poruch a havárií, které by mohly mít negativní dopad na zdraví pracovníků a ţivotní 

prostředí. 

Společenská odpovědnost společnosti IDS 

IDS je v místě sídla společnosti velmi známá. Společnost utvořila spolu s dalšími firmami 

z regionu spolek, který přispívá určitou výší peněţních prostředků do grantového programu 

regionu. Tato částka je vyuţita na kulturně společenské akce probíhající v této lokalitě. Dále 

poskytují menší sponzorské dary na sportovní aktivity, plesy, odborné semináře a konference. 

Společnost IDS je pravidelným partnerem Světového dne vody, který probíhá kaţdý rok 

kolem 20. března. 

Pracovníci společnosti se pravidelně účastní 30 veletrhů a konferencí během jednoho roku. 

Společnost IDS se pravidelně účastní veletrhu v Trenčíně s názvem AQUA a veletrhu v Praze 

s názvem VOD-KA (vodovody-kanalizace). 

V rámci vzdělávání společnost spolupracuje s místními školami, především středním 

odborným učilištěm. Svojí aktivitou a podporou společnost nabádá ţáky uţ základních škol, 

aby při rozhodování o výběru střední školy, právě zvolili odborné učiliště, hlavně obor 

zámečník nebo svářeč.  
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Dále společnost spolupracuje s nedalekou průmyslovou školou a VUT Brno, fakulty strojního 

inţenýrství. Studentům jsou nabízeny moţnosti praxí, stáţí a moţnosti tvorby bakalářských  

a diplomových prací. 

3.4 Identifikace kritických faktorů úspěchu (CSF) 

K tomu, aby byla společnost úspěšná a plnila své strategické cíle, musí mít správně 

formulovány kritické faktory úspěchu. Kritické faktory úspěchu společnosti jsou důleţitým 

pojítkem k nalezení vítězných klíčových ukazatelů společnosti. Identifikace kritických faktorů 

úspěchu společnosti je zaloţena na analýzách strategických dokumentů a podnikatelského 

prostřední společnosti, které byly učiněny v předcházejících kapitolách práce.  

Tato část práce je jedna z nejdůleţitějších, protoţe zde budeme navrhovat a pracovat 

s kritickými faktory úspěchu, ze kterých postupnými kroky získáme nový hodnotící systém 

výkonnosti podniku. Pro lokalizaci několika vybraných kritických faktorů úspěchu vyuţijeme 

metody mapování vztahů CSF pomocí „příčina - následek“ a kříţovou kontrolou faktorů 

úspěchu podle toho, kolik ovlivňují hledisek Balanced Scorecard. 

3.4.1 Faktory úspěchu společnosti IDS 

Předtím neţ budou identifikovány kritické faktory úspěchu, je nutné nalézt faktory úspěchu 

společnosti. Jelikoţ společnost IDS v rámci své činnost sleduje primárně finanční ukazatele, 

vzniká zde velký potenciál k navrţení nových ukazatelů výkonnosti podniku a s tím 

spojených faktorů úspěchu.  

Následující část bude popisovat faktory úspěchu dle Parmenterova rozdělení. Během 

zpracování praktické části práce, uţ byly navrhnuty moţné faktory úspěchu, které by se 

mohly stát základem pro nalezení vítězných ukazatelů výkonnosti podniku IDS. 

1. Finanční perspektiva 

V rámci této perspektivy si společnost klade za cíl dosahovat co nejvyššího provozního zisku, 

obratu a přidané hodnoty. 

 Provozní zisk - sledování tohoto ukazatele ovlivňuje jak vedení, tak společníky firmy. 

Výše provozního zisku určuje další vývoj společnosti. Spolu s provozním ziskem 

společnost sleduje i rentabilitu trţeb. Průměrná výše rentability trţeb se od roku  
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2008 - 2012 pohybovala kolem 3,3%. Bylo by ţádoucí dosahovat hodnot  

kolem 5%.  

 

 Výše obratu - ţádoucí je nesledovat jen zisk. Další moţností je monitorovat výši 

obratu za sledované období. Vyššího obratu by společnost chtěla dosáhnout díky, nové 

strategii zaměřené na menšího investora. Kaţdý obchodní zástupce společnosti se 

bude věnovat jen svému teritoriu, cíleně se zaměřovat na zákazníka a přizpůsobovat 

průběh zakázky jeho přáním. Vedení společnosti se domnívá, ţe tento přístup přispěje 

k získání nových menších investorů a tím i vyššího obratu společnosti. 

 

 Přidaná hodnota - se ve společnosti chápe jako hodnota přidaná při zpracování. 

Moţným ukazatelem sledování přidané hodnoty je rozdíl mezi trţbami a náklady za 

nákup materiálu a sluţeb při realizaci zakázky. 

 

2. Zákaznická perspektiva 

Pozornost v této perspektivě je věnována především schopnosti firmy získat menší investory a 

udrţet si stávající zákazníky. Jedním z faktorů, který lze sledovat, je i zmíněný ukazatel 

v popisu finanční perspektivy, doba splatnosti pohledávek. 

 Získání menších investorů - cílem společnosti je přesměrovat své aktivity k získání 

menších investorů, a tak se stát méně závislými na dotacích z EU. Dalším 

předpokladem je získat menší investory k většímu objemu zakázek a vyššímu obratu.  

 

 Udržení stávajících zákazníků - společnost IDS poskytuje svým zákazníkům 

značnou péči a snaţí se přizpůsobovat jejich přáním. Z Paretova diagramu je patrné, ţe 

18 nejdůleţitějších zákazníků vytvořilo v období 2011 - 2013 70% obratu společnosti. 

Stálý a spokojený zákazník pro společnost představuje dobré reference a hlavně stálý 

příjem.  

 

 Včasné uhrazení pohledávek - jako důleţité se jeví sledovat doby splatnosti faktur. 

Průměrná doba pohledávek je 195 dnů, ale ve výjimečných případech se objevují 

faktury s dobou splatnosti i jeden rok. Nejvyšší pohledávky měla společnost v roce 

2011 ve výši 346 621 tis. Kč 
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3. Učení se a růst 

Hledisko učení se a růstu zohledňuje dosaţenou kvalifikaci zaměstnanců. V rámci 

vzdělávacích programů se IDS snaţí tuto kvalifikaci zvyšovat. Dále hledisko zohledňuje 

schopnost pracovníků se zastupovat v neočekávaných situacích a vytvářet stabilní tým 

pracovníků. 

 Vyšší kvalifikace zaměstnanců - je velmi ţádoucí u všech zaměstnanců společnosti. 

Získávání nových informací, znalostí a zkušeností z kurzů a školení společnosti, 

přinese mnoho pozitivního nejen pro zaměstnance samotného, ale také pro společnost 

jako celek.   

 

 Vyšší adaptabilita zaměstnanců - přináší společnosti obrovské úspory nákladů, 

spojené s opakovaným školením zaměstnanců. Zaměstnanci se stávají všestrannými, 

dokáţou v neočekávaných situacích zastoupit svého kolegu.  

 

 Stabilní tým - přináší společnosti úspory nákladů spojené s minimální fluktuací. 

Společnost má pevně uspořádaný a kvalifikovaný tým pracovníků v přátelském 

prostředí utuţující týmovou práci. 

 

4. Interní procesy 

Hlavní náplní společnosti u tohoto hlediska je zaměřit se na minimalizaci provozních nákladů, 

dohlédnout na úplnost a včasnost realizovaných zakázek, eliminovat dopady a vznik 

reklamací. 

 Nižší provozní náklady - jsou pro společnost velmi důleţité. Společnost IDS se 

potýká s problémem vysokých mzdových a administrativních nákladů. Jeví se jako 

účelné sledovat tyto provozní náklady a snaţit se je sniţovat. 

 

 Včasné a úplné dodávky - cílem je pečlivě, úplně a správě vykonávat všechny 

činnosti spojené s realizací zakázky. Ve stanovený termín předat zakázku investorovi 

a zamezit všem neočekávaným situacím, které by mohly vést k následné reklamaci, ze 

strany zákazníka. Je ţádoucí monitorovat dobu a úplnost plánované a skutečné 

předávky. 
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 Eliminace reklamací - společnost nemá stanoven ţádný ukazatel ke sledování 

reklamací. Pokud chce vedení znát počet reklamací vydaných nebo přijatých, musí 

nahlédnout do evidence reklamací v informačním systému. Je potřebné kontrolovat 

reklamace interní, externí, vydané a přijaté a následně zabránit vzniku těchto 

reklamací. S tím souvisí i pravidelné hodnocení dodavatelů se záměrem zamezit 

vzniku dalších reklamací. 

 

5. Spokojenost zaměstnanců 

Společnost nemá vytvořen kontrolní systém na měření spokojenosti zaměstnanců. Na základě 

tohoto nedostatku bylo vytvořeno dotazníkové šetření. U toho hlediska je ţádoucí sledovat 

výši odměn poskytovaných zaměstnancům, vývoj spokojenosti zaměstnanců v různých 

oblastech  

a celkovou kulturu společnosti. 

 Výše odměn - je u společnosti IDS stanovena ve fixní výši, závislá na hospodářských 

výsledcích firmy. THP pracovníkům je přiznávána prémie ve výši 20% a 5% 

montérským profesím. Další prémiové sloţky jsou zaměstnancům přiznávány 

například za nadstandardní nasazení v měsíci nebo schopnost zaměstnance ušetřit 

náklady společnosti. 

 

 Udržení spokojenosti zaměstnanců - celková spokojenost společnosti je více neţ 

ţádoucí, coţ se také projevuje minimální fluktuací společnosti, přátelskými a 

bezproblémovými vztahy, dobrou komunikací a prací v týmu. 

 

 Udržení pozitivní kultury společnosti - vhodně nastavená kultura společnosti IDS 

má za následek vzbudit v jedinci ochotu pracovat, dosahovat kladných výsledků, 

vzdělávat se a být společnosti loajální. Firemní kultura společnosti je spojena také 

s tím, jak společnost působí navenek. Společnost IDS se primárně orientuje na 

zákazníka, zaměstnance a poté na další zainteresované skupiny. 
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6. Životní prostředí / společenství 

Na perspektivu ţivotní prostředí a společenské odpovědnosti je brán velký zřetel. Činnost 

společnosti je v souladu se ţivotním prostředím a cílem společnosti je sniţovat negativní 

dopady na ţivotní prostředí. Společnost se zabývá ochranou ovzduší, vod, půdy a nakládání 

s odpady. Má vypracovány havarijní plány v případě neočekávané situace, ale za celou dobu 

existence firmy nevznikl problém týkající se znečištění ţivotního prostředí.  

Společnost IDS je ve svém regionu velice známá, díky své společenské odpovědnosti. 

 Sponzorství - IDS přispívá peněţní částkou na kulturu regionu, sponzoruje sportovní 

akce, plesy, veletrhy a konference. Tímto sponzorstvím se snaţí budovat dobrou 

pověst a dostat se do povědomí potencionálních zákazníků. 

 

3.4.2 Kritické faktory úspěchu společnosti IDS 

Abychom byli schopni identifikovat kritické faktory úspěchu, byla vytvořena matice faktorů 

úspěchu. Základem matice bylo zhodnotit faktory úspěchu dle příčiny a následku. Po 

zaznačení příčin a následků do matice v příloze č. 12, byl vypočítán počet vazeb mezi faktory. 

Faktory s největší četností vazeb můţeme povaţovat za před výběr kritických faktorů 

úspěchů, neboť je budeme muset podrobit kontrole dopadu CSF dle šesti hledisek Balanced 

Scorecard. Dle Parmenterova doporučení by kritický faktor úspěchu měl ovlivňovat alespoň 

dvě hlediska. 

Následující tabulka 3. 8 zobrazuje faktory úspěchu s nejvyšší četností vazeb. Tato data 

poslouţila k prvotní selekci kritických faktorů. Jednotlivé vazby mezi těmito faktory jsou 

znázorněny ve strategické mapě kritických faktorů v příloze č. 13.  Parmenter ve své knize 

doporučuje stanovit pět aţ osm CSF. Jelikoţ v našem prvotním výběru je faktorů 11, je 

nezbytné některé faktory ještě vyloučit.  

Pro další práci jsou vybrány faktory reprezentující kaţdou perspektivu. Dále budeme pracovat 

se zvýrazněnými kritickými faktory úspěchu v tabulce 3.8. Dle nejvyšší četnosti to jsou: 

 provozní zisk, 

 včasné a úplné dodávky, 

 udrţení pozitivní kultury společnosti, 

 eliminace reklamací, 



74 

 výše obratu, 

 udrţení spokojenosti zaměstnanců, 

 získání menších investorů, 

 vyšší kvalifikace zaměstnanců. 

 

Tab.  3.8 Identifikace kritických faktorů úspěchu 

Perspektiva Faktor úspěchu Počet vazeb 

Finanční perspektiva Provozní zisk 9 

Finanční perspektiva Výše obratu 7 

Zákaznická perspektiva Získání menších investorů 6 

Zákaznická perspektiva Udrţení stávajících zákazníků 6 

Učení se a růst Vyšší kvalifikace zaměstnanců 6 

Učení se a růst Stabilní tým 6 

Interní procesy Niţší provozní náklady 6 

Interní procesy Včasné a úplné dodávky 9 

Interní procesy Eliminace reklamací 8 

Spokojenost zaměstnanců Udržení spokojenosti zaměstnanců 7 

Spokojenost zaměstnanců Udržení pozitivní kultury společnosti 9 

Zdroj: vlastní zpracování 

Abychom si ověřili, ţe zvýrazněné kritické faktory úspěchu v tabulce 3.8 jsou relevantní, 

musíme je podrobit kříţové kontrole. Kaţdý faktor v tabulce 3.9 byl hodnocen dle svého vlivu 

na perspektivu. Pokud působí na perspektivu je označen symbolem , v případě moţného 

působení je označen „moţný“.  

Tab.  3.9 Křížová kontrola kritických faktorů úspěchu 
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Kritický ukazatel 

Provozní zisk   moţný    

Výše obratu       

Získání menších investorů       

Vyšší kvalifikace zaměstnanců      moţný 
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Hledisko BSC 
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Kritický ukazatel 

Včasné a úplné dodávky moţný      

Eliminace reklamací       

Udrţení spokojenosti zaměstnanců       

Udrţení pozitivní kultury společnosti  moţný     

Zdroj: vlastní zpracování 

Kaţdý faktor na základě kříţové kontroly ovlivňuje více jak dvě perspektivy. Proto všechny 

můţeme povaţovat jako kritické faktory úspěchu, které nejvíce ovlivňují společnost 

k dosaţení vytyčených strategických záměrů. 

3.5 Měřítka výkonnosti dle úrovní řízení 

Velmi důleţitým krokem je vybrat příslušná měřítka, která zlepší výkonnost podniku. 

Parmenter ve svém přístupu vymezil měřítka do čtyř úrovní (viz kapitola 2.3.5, obr. 2.7): 

 týmy, 

 organizace jako celek, 

 útvary, 

 oddělení. 

Vymezení měřítek na tyto úrovně pomůţe společnosti nasměrovat veškeré činnosti tak, aby 

byl vytvořen nový systém měřítek výkonnosti, který propojí kritické faktory úspěchu s cíli 

společnosti.  

Základem této části bude vymezit ukazatele výkonnosti dle úrovní výše. Úroveň „útvary“ 

přejmenujeme na úroveň „úseky“ a „oddělení“ nazveme „střediska“, jak je vymezeno 

v organizační struktuře v příloze č. 1. 

Kaţdé úrovni budou přiřazena měřítka, která buď ve firmě existují, nebo budou ve většině 

případů zvolena nová. Výběr nejvhodnějších měřítek bude podloţen doposud získanými 

informacemi z předcházejících kroků. 

K získání vítězných klíčových ukazatelů (KPI) celé organizace musíme navrhnout ukazatele 

na úrovni týmů. Tyto výkonnostní ukazatele poslouţí jako základna pro stanovení ukazatelů  
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na celkové úrovni společnosti, ze kterých přiradíme ukazatele jednotlivým úsekům  

a střediskům. 

K zajištění schopnosti propojení všech činností vedoucích k dosaţení strategie společnosti, 

bude nutné si rozdělit výkonnostní ukazatele na měřítka výkonnosti (PI) a měřítka  

výsledků (RI). Námi navrhnuté ukazatele by měly být v souladu s kritickými faktory 

úspěchu. Pokud budou ukazatele pokrývat více jak čtyři kritické faktory úspěchu, bude se 

jednat o jeden z klíčových ukazatelů. Klíčový ukazatel je takový, který splňuje Parmenterovy 

charakteristiky ukazatelů výkonnosti.  

Kaţdé měřítko bude zaznamenáno do příslušné databáze měřítek výkonnosti. V databázi bude 

zaznačen název, zda se jedná o nové nebo jiţ sledované měřítko, typ, četnost měření a jakou 

má vazbu na kritické faktory úspěchu a zda se jedná o klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) 

nebo výsledků (KRI). 

3.5.1 Měřítka výkonnosti na úrovni týmů 

Společnost nemá stanoveny ţádné týmy pracovníků, které by mohla na této úrovni hodnotit, 

proto bude nutné si týmy vytvořit. Bylo by ţádoucí sestavit týmy dle oblasti kompetencí 

jedinců, například tým manaţerů marketingu a prodeje, tým techniků a projektantů a tým 

ekonomického aparátu. Na základě tohoto dílčího rozdělení bude jednodušší stanovit 

výkonnostní měřítka, spolu s vazbou na kritické faktory úspěchu. 

Měřítka nebudou stanovována pro kaţdý tým zvlášť, ale budeme pracovat s měřítky 

výkonnosti všech týmů. Všechna měřítka týmů jsou znázorněna v příloze č. 14.  

Z tohoto přehledu plyne, ţe společnost sleduje jen „Počet objednávek“ a to letmým pohledem 

do informačního systému. Na úrovni týmu je nyní nastaveno 14 nových měřítek. Měřítka jsou 

rozčleněna na výkonnostní a výsledkové ukazatele, spolu s doporučenou četností měření. 

Následně je kaţdé měřítko vztaţeno k CSF. Měřítko, které ovlivňuje více jak čtyři CSF, 

můţeme povaţovat dle typu měřítka za klíčový ukazatel výkonnosti nebo výsledků. 

Týmy jsou hodnoceny z valné většiny výkonnostními ukazateli, pomocí kterých můţeme u 

společnosti sledovat výkonnost, aktivitu či přínos jednotlivých týmů. 

V tabulce tab. 3.10 jsou vyznačena ta měřítka, která mají vliv na kritické faktory úspěchu 

společnosti. Klíčový ukazatel je označen symbolem „“. Z celkového počtu měřítek týmů 

jsou stanoveny tři potenciální klíčové ukazatele výkonnosti společnosti.  
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 počet objednávek, 

 skutečné datum versus slíbené, 

 počet přijatých reklamací. 

„Výpadky zaměstnanců“ nemůţeme povaţovat za klíčový ukazatel, i kdyţ má přímou vazbu 

na kritické faktory úspěchu. Je to způsobeno frekvencí sledování, která je stanovena na  

1x měsíčně, coţ nesplňuje podmínku klíčového ukazatele výkonnosti.  

Tab.  3.10 Měřítka výkonnosti na úrovni týmu 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.5.2 Měřítka výkonnosti na úrovni organizace 

Tato podkapitola bude věnována bliţšímu popisu zcela nových měřítek výkonnosti 

organizace. Postup výběru klíčových ukazatelů výkonnosti je zcela shodný, jako výběr na 

úrovni týmu. Měřítka organizace zastřešují všechna měřítka úseků, avšak neslučují měřítka 

týmů. Několik vybraných měřítek výkonnosti týmů se shoduje s měřítky výkonnosti 

organizace. 

Všechna měřítka výkonnosti organizace jsou zaznačena v příloze č. 15. V níţe uvedené 

tabulce 3.11 jsou vybrána měřítka, která působí na kritické faktory úspěchu a mohou se stát 

klíčovými ukazateli výkonnosti. Jiţ zmiňovaná tabulka 3.11 obsahuje mnohem více klíčových 

ukazatelů výkonnosti ve srovnání s tabulkou předcházející 3.10. Většina ukazatelů přílohy  

č. 15 je výkonových neţ výsledkových. 

Klíčová měřítka výkonnosti organizace jsou stejně jako u týmů zkoumána z pohledu četnosti 

měření. Za klíčové je můţeme povaţovat tehdy, pokud četnost měření nepřesáhne týdenní 

interval. Na základě tohoto kritéria, bylo nutné vyloučit některé ukazatele. 
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KLÍČOVÝ 

UKAZATEL

Počet objednávek S PI T     

Skutečné datum dodávky vs slíbené N PI D      

Počet přijatých reklamací, stížností N PI T      

Výpadky zaměstnanců (nemoc, dovolená, jiné 

důvody)
N PI M

      

PI - ukazatel výkonnosti  jiţ sledovaný klíčový ukazatel

 nový klíčový ukazatel

Měřítka výkonnosti na úrovni týmu

Vazba na kritické faktory úspěchu



78 

Název měřítka výkonnosti

Nové / 

Sledované 
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Typ 
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Četnost 
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KLÍČOVÝ 

UKAZATEL

Podíl na trhu N PI M     

Procento nedobytných pohledávek N PI M     

Počet dnů závazků N PI T      

Počet dnů pohledávek N PI T     

Obrat pohledávek S RI M      

Počet přesčasových hodin * N PI M     

Poměr vyřízených objednávek k sumě všech 

objednávek *
N PI M

    

Skutečné datum dodávky vs slíbené **  N PI T      

Spokojenost zákazníků N PI T       

Procento úspěšných nabídek * N PI M     

Počet přijatých reklamací, stížností ** N PI T       

Ztráty - doba nečinnosti, přepracování, 

kvalita (ztráty způsobené vlastní činností i 

ztráty způsobené dodavatel strojních, 

elektrických částí) *

N PI T

     



Poměr nově nabízených produktů (sluţeb) k 

celkové nabídce *
N PI Č

   


Spokojenost zaměstnanců N PI 1 - 2x ročně
     



Procento zaměstnanců, kteří získali v minulém 

měsíci prémie *
N PI M

     

Počet kurzů/ školení * N PI 1x ročně     

PI - ukazatel výkonnosti  jiţ sledovaný klíčový ukazatel

* Měřítko sledované i na úrovni úseků  nový klíčový ukazatel

** Měřítko sledované i na úrovni týmů a úseků

Měřítka výkonnosti na úrovni organizace

Vazba na kritické faktory úspěchu

Po vyřazení zůstalo sedm moţných klíčových ukazatelů: 

 počet dnů závazků, 

 počet dnů pohledávek, 

 skutečné datum dodávky versus slíbené, 

 spokojenost zákazníků, 

 počet přijatých reklamací, 

 ztráty - doba nečinnosti, přepracování, kvalita, 

 spokojenost zaměstnanců. 

Spokojenost zaměstnanců nesplňuje výše zmíněnou podmínku četnosti měření, ale budeme 

předpokládat týdenní měření v případě právě probíhajícího průzkumu, který je stanoven 

minimálně na 1 - 2 ročně. 

Tab.  3.11 Měřítka výkonnosti na úrovni organizace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5.3 Měřítka výkonnosti na úrovni úseků 

Postup výběru klíčových ukazatelů výkonnosti u měřítek výkonnosti na úrovni úseků je 

shodný jako předcházející výběry. Opět je kaţdý z ukazatelů přezkoumán z vlivu na kritické 

faktory úspěchu a frekvenci měření.  

Společnost IDS se rozděluje na čtyři úseky: obchodní, technický, ekonomický a správní. Pro 

tyto úseky byla vybrána měřítka, která jsou zahrnuta uţ v měřítcích na úrovni organizace. 

Jejich přehled je dostupný v příloze č. 16.  

Klíčové ukazatele výkonnosti úseků jsou znázorněny v tabulce 3.12. V případě vazby 

ukazatele výkonnosti na více jak čtyři kritické faktory úspěchu jej povaţujeme za klíčový.  

Tab.  3.12 Měřítka výkonnosti na úrovni úseků (útvarů) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Po prozkoumání této tabulky vidíme, ţe se zde vyskytují potenciální klíčové ukazatele 

výkonnosti. Je nezbytné vyloučit opět ta měřítka, která nesplňují podmínku frekvence měření. 

Na základě takto učiněného kroku si můţeme povšimnout, ţe nám zbyly klíčové ukazatele 

výkonnosti, se kterými jsme byli seznámeni v předcházející podkapitole: 

 skutečné datum dodávky versus slíbené, 

 počet přijatých reklamací, 

 ztráty - doba nečinnosti, přepracování, kvalita, 

 spokojenost zaměstnanců. 
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KLÍČOVÝ 

UKAZATEL

Počet přesčasových hodin N PI M     

Poměr vyřízených objednávek k sumě všech 

objednávek 
N PI M

    

Skutečné datum dodávky vs slíbené N PI T      

Počet, procento úspěšných nabídek S PI M     

Počet přijatých reklamací, stížností N PI T       

Ztráty - doba nečinnosti, přepracování, 

kvalita (ztráty způsobené vlastní činností i 

ztráty způsobené dodavatel strojních, 

elektrických částí) *

N PI T

     



Spokojenost zaměstnanců N PI 1 - 2x ročně
     



Procento zaměstnanců, kteří získali v minulém 

měsíci prémie *
N PI M

     

Počet kurzů/ školení * N PI 1x ročně     

PI - ukazatel výkonnosti  jiţ sledovaný klíčový ukazatel

 nový klíčový ukazatel

Měřítka výkonnosti na úrovni úseků (útvarů)

Vazba na kritické faktory úspěchu



80 

3.5.4 Měřítka výkonnosti na úrovni středisek 

Společnost IDS má ve své organizační struktuře (viz příloha č. 1) vymezeno osm středisek, 

kterými jsou: realizace staveb, příprava staveb, montáţe, projekce, konstrukce, finanční 

účtárna, informační systém a sekretariát ředitele.  

Kaţdému středisku bylo přiděleno jedno měřítko, určen typ a četnost měření. Navíc byly 

ukazatele středisek přezkoumány z pohledu vazby na kritické faktory úspěchu a mohly se stát 

klíčovými ukazateli podniku. Měřítka všech středisek jsou znázorněna v příloze č. 17. 

V následující tabulce 3.13jsou znázorněna měřítka, která působí na kritické faktory úspěchu, a 

proto jsou i klíčovými ukazateli.  

Jedná se o: 

 dostupnost zboţí vybraných klíčových poloţek, 

 kvalitu výrobního procesu měřenou přepracováním, 

 počet časových plánu nesplněných během týdne. 

Tab.  3.13 Měřítka výkonnosti na úrovni středisek (oddělení) 

PI - ukazatel výkonnosti    nový klíčový ukazatel 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.6 Vítězné klíčové ukazatele výkonnosti 

Tato závěrečná kapitola je zaměřena na výběr klíčových ukazatelů výkonnosti, které byly 

během předešlých kroků identifikovány. Výkonnostní měřítka jsou stanovena na několika 

úrovních: týmů, organizace, úseků a středisek.  

Kaţdé měřítko, které mělo vazbu na kritické faktory úspěchu a četnost měření nebyla delší jak 

jeden týden, je povaţováno za klíčový ukazatel. Klíčové ukazatele rozdělujeme na dva druhy: 

ukazatele výsledků (RI) a ukazatele výkonnosti (PI). 

Název střediska Název měřítka výkonnosti
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KLÍČOVÝ 

UKAZATEL

Příprava staveb
Dostupnost zboží vybraných klíčových 

položek (měreno jako obrátka zásob)
N PI D

   


Montáže

Kvalita výrobního procesu měřená 

přepracováním (kolik položek v procesu 

nemusí být přepracováno %)

N PI T

    



Projekce
Počet časových plánů nesplněných během 

týdne
N PI T

    

Měříka výkonnosti na úrovni středisek (oddělení)

Vazba na kritické faktory úspěchu
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3.6.1 Klíčové ukazatele výsledků (KRI) 

Určení klíčových ukazatelů výsledků přinese společnosti informace o tom, jak si za sledované 

období vedla a zda směřuje k vytyčeným cílům.  Avšak z těchto indikátorů nelze vyčíst, co je 

nezbytně nutné udělat, aby firma dosáhla lepších plánovaných výsledků v budoucnosti. 

KRI se liší od ukazatelů výkonnosti tím, ţe jsou měřena v delším časovém horizontu, 

zpravidla měsíčním a čtvrtletním. Parmenter doporučuje vytvořit 10 aţ 20 měřítek, avšak 

výstupem této práce je stanoveno pět základních měřítek. Hlavním důvodem niţšího počtu 

KRI je skutečnost, ţe Parmenterův přístup předpokládá implementaci metody na větší firmy 

neţ je IDS.   

Celkový přehled všech ukazatelů výsledků (RI) je znázorněn v příloze č. 18 a v tabulce 3.14 

jsou uvedeny jen ty, které jsou klíčovými ukazateli výsledků. 

Tab.  3.14 Přehled KRI 

Sledovaná úroveň Název měřítka Četnost měření 

Tým, organizace, úsek Výše EBITU Týdně 

Tým, organizace, úsek Výše trţeb Týdně 

Organizace Obrat pohledávek Měsíčně 

Organizace, úsek Náklady na vzdělávání 1x ročně 

Úsek Celková přidaná hodnota zakázek Měsíčně 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z uvedeného přehledu je patrné, ke které úrovni je měřítko vztaţeno a jaká je jeho frekvence 

měření. U nákladů na vzdělání je stanovena poměrně méně častá frekvence měření, neţ by 

bylo ţádoucí, ale vzhledem k druhu podnikání IDS je dostačující.   

3.6.2 Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 

Nejdůleţitější částí této práce je identifikovat klíčové ukazatele výkonnosti, které napomůţou 

jak současnému, tak i budoucímu pozitivnímu vývoji společnosti.  

Ukazatele výkonnosti (PI) byly ve většině případů navrţeny zcela nové. Databáze těchto 

ukazatelů zobrazená v příloze č. 19 zobrazuje název měřítka, frekvenci měření, vazbu na 

kritické ukazatele úspěšnosti, a zda se jedná o klíčový ukazatel.  
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KPI jsou nejkritičtější ukazatele zajišťující úspěch organizace. Z tohoto důvodu byly navrţené 

klíčové ukazatele výkonnosti podrobeny kontrole v tabulce 3.15, zda splňují sedm 

charakteristik klíčového ukazatele.  

Z přehledu je patrné, ţe všechny ukazatele splňují zmíněné charakteristiky aţ na „Počet 

časových plánů nesplněných během týdne“. Toto KPI není v souladu s charakteristikou 

„Pozitivního dopadu“. Je zde formulováno jako negace - „nesplněno“. My jej však budeme 

brát jako relevantní měřítko, mající pozitivní vliv na ostatní ukazatele v případě nulových 

výskytů.  

Další zvláštností je ukazatel „Spokojenost zaměstnanců“, kde je stanovena frekvence měření 

na 1 - 2x ročně, coţ nesplňuje základní podmínku klíčového ukazatele. Nicméně budeme 

předpokládat, ţe frekvence měření bude stanovena týdně, za předpokladu právě probíhajícího 

průzkumu.  

Tab.  3.15 Přehled KPI 
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Klíčový ukazatel výkonnosti 

Skutečné datum dodávky vs slíbené        

Počet přijatých reklamací, stíţností        

Počet dnů závazků        

Počet dnů pohledávek        

Ztráty - doba nečinnosti, přepracování, kvalita        

Dostupnost zboţí (zásob) vybraných klíčových 

poloţek 
       

Kvalita výrobního procesu měřená přepracováním 

(kolik poloţek v procesu nemusí být přepracováno %) 
       

Počet časových plánů nesplněných během týdne        

Spokojenost zaměstnanců        

Spokojenost zákazníků        

Zdroj: vlastní zpracování 



83 

Příloha č. 20 udává přehlednou databázi klíčových ukazatelů výkonnosti a výsledků, kde je 

navrhnut: 

 způsob měření klíčového ukazatele,  

 typ měřítka, 

 odpovědná osoba,  

 vyobrazení ukazatele, 

 s četností měření,  

 doporučený cíl výkonnosti,  

 moţná doba shromaţďování informací. 
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4. Shrnutí, návrhy a doporučení  

Náplní první části této kapitoly bude shrnout všechny poznatky, získané v třetí kapitole práce, 

které napomohly k identifikaci klíčových ukazatelů výkonnosti. Další část kapitoly se bude 

věnovat návrhům a doporučením pro vedení společnosti. 

4.1 Shrnutí 

Hlavním záměrem této práce je navrţení nového systému měřítek výkonnosti společnosti, 

zaloţeném na zhodnocení současných měřítek výkonnosti a nynějšího stavu společnosti. 

Pomocí nových měřítek by společnost měla snáze dosáhnout vytyčených cílů a odhalit 

kritická místa (faktory) bránící společnosti v rozvoji. 

K odhalení nových měřítek výkonnosti bylo vhodné na společnost aplikovat nejznámější 

z komplexních přístupů měření výkonnosti firem R. Kaplana a D. Nortona - Balanced 

Scorecard. Problematice BSC se věnuje i D. Parmenter, jehoţ přístup je specifický zaměřením 

se na kritické faktory úspěchu, které pozitivně ovlivňují strategii. Tento přístup je vyuţit 

v diplomové práci. Konkrétní postupové kroky jsou znázorněny v kapitole č. 2 na  

schématu obr. 2.8. 

K objevení kritických faktorů úspěchu společnosti IDS, bylo nutné jako první analyzovat 

současný stav hodnocení výkonnosti podniku. Bylo zjištěno, ţe vedení společnosti do 

nynějška pracuje jen s finančními měřítky. Coţ byl první z důvodů, proč navrhnout nová 

měřítka výkonnosti. Společnost, která chce uspět v dnešním konkurenčním světě  

a zodpovědně, v maximální kvalitě a v dohodnutých lhůtách plnit veškeré poţadavky svých 

zákazníků, musí sledovat i jiná neţ finanční měřítka. 

Finanční reporty IDS s klíčovými daty jsou zveřejňovány 1x měsíčně jen úzkému okruhu 

zainteresovaných osob. Za klíčová měřítka management povaţuje výši obratu, zisku před 

úroky a zdaněním a přidanou hodnotu. Další reporty, kde se sledují výnosy a náklady 

jednotlivých zakázek, výše pohledávek a závazků, přehled rozpracovaných nabídek a vývoj 

předpokládaného obratu, jsou předávány řediteli vţdy 1x týdně na poradě vedoucích 

pracovníků. Management navíc kontroluje vývoj společnosti letmým pohledem do předvah 

aktualizovaných informačním systémem ABRA 3x týdně. Jiné neţ finanční hodnocení 

výkonnosti není v IDS sledováno. Podklady všech finančních měřítek IDS jsou ukotveny 

v informačním systému ABRA a interním disku společnosti. Problém toho informačního 
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systému ABRA je spatřován v prozatímní neprovázanosti s interním diskem, kde se ukládají 

objednávky.  

Na základě hodnocení vnitřních a vnějších faktorů působících na IDS bylo vhodné sestavit 

analýzu silných a slabých stránek, ohroţení a příleţitostí. Uvnitř společnosti bylo 

identifikováno několik silných a slabých stránek. Společnost si staví základy na velmi dobré 

finanční síle, stabilitě a osobitém přístupu k zákazníkovi. Naopak jednou ze slabostí firmy je 

velká závislost na finančních prostředcích získávaných z dotačních fondů. IDS v příštích 

letech očekává situaci, kdy budou dotace pozastaveny, a větší část obratu bude tvořena 

menšími investory. Moţnosti jak zvýšit obrat společnosti, je rozšíření portfolia zákazníků 

z okolních států nebo nabídky z jiných sfér podnikání. 

IDS do budoucna vidí, velkou příleţitost ve vztahu lidí k ţivotnímu prostředí. Konkrétně, ţe 

stát pomocí legislativních nařízení stanoví další eliminace škodlivých dopadů na ţivotní 

prostředí, hlavně u vodního hospodářství. Pozitiva společnosti nejsou spatřována jen 

v rostoucím tlaku na ekologii, ale také v moţnosti získání nových dotačních programů z EU. 

Tyto programy mohou společnosti zajistit dlouhodobou finanční základu pro další rozvoj. IDS 

nesleduje jen příleţitosti, ale musí hlavně sledovat hrozby, které na podnik působí. Největší 

hrozbou většiny firem je konkurence, nabízející stejné výrobky a sluţby s výrazně niţší 

cenou. Nejen konkurence, ale i nesolventnost zákazníků a nedodrţování nastavených 

podmínek IDS, můţe vést ke zpomalení či poklesu růstu společnosti.  

Tyto informace napomohly sestavit SWOT analýzu, která odhaluje místa, které společnost 

vůbec nesleduje v rámci ukazatelů výkonnosti podniku.  Hlavní nedostatek se jeví v 

pravidelném sledování spokojenosti zaměstnanců a zákazníků. Po identifikaci současného 

stavu a SWOT analýze bylo provedeno hodnocení systému řízení výkonnosti. Toto hodnocení 

je zaloţeno na rozboru šesti perspektiv společnosti: finanční, zákaznické, učení se růstu, 

interních procesů, spokojenosti zaměstnanců a ţivotního prostředí (společenství). 

Z pohledu finanční perspektivy jsou pro firmu nejdůleţitější ukazatele zaměřené na ziskovost. 

Hlavní ukazatel pro IDS je provoní zisk. Značnou důleţitost mu přikládá jak vedení, tak  

i společníci. V rámci finanční perspektivy byla provedena krátká finanční analýza pomocí 

poměrových ukazatelů. Ukazatele rentability, zadluţenosti, aktivity a likvidity byly 

hodnoceny za posledních pět let (vyjma roku 2013).  Ukazatele rentability do roku 2010 rostly 

a poté začínaly klesat. Tento pokles byl způsoben ztrátou několika lukrativních zakázek  

a niţší výnosností ostatních zakázek. Ukazatele zadluţenosti dosahovaly u IDS poměrně 
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nízkých hodnot. Pro firmu to znamená, ţe je z valné většiny schopna financovat své aktivity 

sama. Značnou pozornost je třeba věnovat ukazatelům aktivity, obzvláště době obratu 

pohledávek. Ukazatelé doby obratu pohledávek dosahovaly ve sledovaných letech značně 

vysokých hodnot aţ 270 dnů a přitom nejdelší doba obratu krátkodobých závazků byla  

122 dnů. Ukazatelé likvidit se ve většině případů nevyvíjí dle doporučených rozmezí 

literatury, coţ je způsobeno změnou finančního majetku a krátkodobých závazků. 

V zákaznické perspektivě je připomenut jeden z hlavních cílů společnosti, více se zaměřit na 

menší zákazníky. Hlavní nedostatek je spatřován v tom, ţe IDS v této perspektivě prozatím 

nesleduje ţádné výkonnostní ukazatele. V této části byly popsány vztahy se zákazníky, jejich 

platební schopnost, která ve výjimečných případech dosahuje od 60 - 365 dnů. Potom byly 

určeny postoje firmy k reklamacím a výše obratů zákazníků za poslední tři roky. Obraty 

zákazníků byly zaznačeny do Paretova diagramu, kde je vidět, ţe 18 zákazníků vytvořilo 

v období od 2011 - 2013 70% obratu společnosti. 

Ve třetí perspektivě jsme se věnovali rozvoji a vzdělávání zaměstnanců a jejich schopnost 

zastupovat se v případě výskytu nenadálých událostí. Navíc zde byly zmíněny sloţky mezd  

a prémií a docházkový systém IDS.  

Perspektiva interních procesů byla zaměřena na popis postavení společnosti IDS při 

zakázkách, přípravy zakázky a informačního systému. Informační systém ABRA rozšířený  

o modul ABRARO, který není prozatím plně automatizován, díky nepropojenosti s interním 

diskem.  

Perspektiva spokojenosti zaměstnanců vyţadovala vytvořit dotazníkové šetření (příloha  

č. 11) které by tuto spokojenost změřilo. Dotazník byl rozeslán mezi zaměstnance pomocí 

internetového odkazu přes intranet. Z celkového počtu 72 zaměstnanců, bylo vyplněno jen 26 

dotazníků, coţ představovalo jen 36,11%. Poměrně nízké procento vyplněných dotazníků, 

bylo způsobeno tím, ţe byl tento dotazník pravděpodobně rozeslán pouze technicko 

hospodářským pracovníkům a spokojenost montérských pracovníků nebyla zohledněna.  

Náplní identifikace perspektivy ţivotního prostředí (společenství) byla ochrana ţivotního 

prostředí ze strany IDS a vymezení společenské odpovědnosti společnosti.  

Rozbor dosavadních kroků napomohl identifikovat kritické faktory úspěchu (CSF) 

společnosti IDS, které byly důleţitým pojítkem k nalezení nového systému klíčových 

ukazatelů výkonnosti.  
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Analýza kaţdé z perspektiv napomohla odhalit faktory úspěchu IDS, které byly zaneseny do 

matice faktorů úspěchu (příloha č. 12) a zkoumány dle příčiny a následku a následně podle 

vlivu na hlediska BSC. Za kritické faktory úspěchu IDS byly vybrány: provozní zisk, včasné a 

úplné dodávky, udrţení pozitivní kultury společnosti, eliminace reklamací, výše obratu, 

udrţení spokojenosti zaměstnanců, získání menších investorů a dosahování vyšší kvalifikace 

u zaměstnanců. 

Hlavní část práce spočívala v navrţení ukazatelů výkonnosti dle úrovně řízení. Bylo nezbytně 

nutné dodrţet Parmenterův postup k nalezení měřítek na úrovni týmů, poté organizace a 

následně úseků a oddělení. Dodrţení postupu vedlo k stanovení měřítek, které propojily 

kritické faktory úspěchu se strategickými cíli společnostmi. 

Kaţdé úrovni byla přiřazena buď existující, nebo zcela nová měřítka. U všech měřítek byl 

stanoven typ měřítka (výsledkový, výkonový) a četnost měření. V další fázi bylo měřítko 

podrobeno kontrole vlivu na kritické faktory úspěchu. Měřítko, které ovlivňovalo více jak 

čtyři kritické faktory úspěchu, jsme povaţovali za klíčový ukazatel výkonnosti nebo výsledků 

(přílohy č. 14 - 17). U klíčových ukazatelů výkonnosti musela být navíc splněna další 

podmínka, ţe četnost měření nebyla delší jak týden.  

Závěrečná část byla věnována určení klíčových ukazatelů výsledků, kterými jsou výše EBITu, 

výše trţeb, obrat pohledávek, náklady na vzdělávání a celková přidaná hodnota zakázek. 

Největší pozornost směřovala k navrţení nových klíčových ukazatelů výkonnosti. Kaţdé KPI 

muselo být podrobeno poslední kontrole, splňující sedm charakteristik klíčového ukazatele. 

Vítěznými klíčovými ukazateli výkonnosti společnosti IDS za vyuţití Parmenterova přístupu 

jsou: 

 skutečné datum dodávky vs slíbené, 

 počet přijatých reklamací, stíţností 

 počet dnů závazků, 

 počet dnů pohledávek, 

 ztráty - doba nečinnosti, kvalita, 

 dostupnost zásob vybraných klíčových poloţek, 

 kvalita výrobního procesu měřená přepracováním, 

 počet časových plánů nesplněných během týdne, 
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 spokojenost zaměstnanců, 

 spokojenost zákazníků. 

 

4.2 Návrhy a doporučení 

Na základě informací získaných z analýz a doporučených kroků Parmenterova přístupu byl 

navrţen nový systém ukazatelů výkonnosti podniku IDS. Společnosti je navrţeno sledovat 

deset klíčových ukazatelů výkonnosti spolu s pěti klíčovými ukazateli výsledků, které by 

společnost měly dovést k úspěšné strategii zaloţené na co nejvyšší ziskovosti, dlouhodobé 

existenci a především spokojenosti zákazníků.  

Všechny strategické cíle jsou zaloţeny na tom, být lepší neţ konkurence. Dnešní rychle se 

vyvíjecí doba nedovolí ţádné společnosti, která se chce drţet na špici, „usnout na vavřínech“. 

Klíčovým faktorem úspěchu je neustálé zlepšování všech činností v podniku tak, aby bylo 

dosahováno co nejvyšších synergických efektů. Záměrem managementu by mělo být odhalit 

všechny skryté potenciály firmy a vyuţít je ve svůj prospěch. Pomocí tohoto společnost 

dosáhne konkurenční výhody spolu s maximálním uspokojením svých zákazníků.  

Ke zlepšení těchto klíčových faktorů úspěchu bude dále společnosti navrhnuto několik 

doporučení, zaloţených na podkladech celé praktické části práce. 

Hlavní doporučením a i cílem této práce je pracovat s navrhnutými novými měřítky 

výkonnosti IDS. Předpokladem tohoto tvrzení je fakt, ţe vedení společnosti sleduje jen 

finanční ukazatele a na nefinanční měřítka není brán zřetel. K tomu, aby mohla být měřítka 

plně zavedena a sledována, je potřebné udělat několik kroků.  

4.2.1 Strategie a hlavní cíle IDS 

Prvním krokem je, znalost strategie a hlavních cílů společnosti u všech zaměstnanců. Nejen 

zaměstnanci inţenýrských a administrativních profesí IDS, ale i montérští pracovníci by měli 

mít představu, jakým směrem se společnost ubírá. Z provedeného dotazníkové šetření (příloha 

č. 11) a odpovědí respondentů je patrné, ţe by uvítali vyšší informovanost v této oblasti. 

Jednou z moţností, jak předat informace všem zaměstnancům o plánovaných krocích, akcích 

a cílech IDS, je vydat firemní časopis s těmito informacemi.  
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Návrh firemního časopisu 

Hlavním důvodem navrţení firemního časopisu je předat řadu informací o vývoji společnosti 

zaměstnancům podniku, popřípadě dalším zainteresovaným osobám. Cíle vydávaného 

časopisu by měly korespondovat s cíli společnosti IDS. Distribuce časopisu by neměla 

sdělovat jen pracovní informace, ale také vytvářet prostředí pro budování firemní kultury  

a pocitu sounáleţitosti zainteresovaných osob s podnikem.  

Dalšími tématy časopisu můţe být úvodní slovo generálního ředitele, důleţité změny, 

pozvánky na zajímavé akce, společenská rubrika (výročí zaměstnanců, narozeniny  

a seznámení s novým pracovníkem), reportáţe z firemních akcí (večírky, veletrhy, 

konference) a zábava (kříţovky, sudoku). 

Dle velikosti firmy by bylo ţádoucí vydávat časopis 2x ročně. Grafický návrh by měl 

korespondovat s logem a webovými stránkami společnosti. Na vydání časopisu by se měli 

podílet minimálně čtyři osoby: redakční rada (textař, grafik, fotograf) a šéfredaktor. 

Šéfredaktor by měl být člen marketingového oddělení firmy, který má představu o tom, co je 

důleţité sdělit zaměstnancům nebo obchodním partnerům.  Jelikoţ se společnost IDS řadí 

k menším, tak by bylo v první fázi vhodné vyuţít dobrovolnosti zaměstnanců a jejich ochoty 

podílet se na tomto časopise. V případě pozitivního vnímání časopisu by bylo moţné si 

najmout externí pracovníky, kteří časopis jednou za půl roku vytvoří.  

Konkrétní název časopisu by si mohli stanovit zaměstnanci sami formou ankety, čímţ by se 

posílil vztah pracovníků k firmě. Výrobu časopisu by bylo vhodné nechat na externí firmě, 

která časopisy vytiskne, neţ tisknout časopis na firemní tiskárně.  

Po vydání prvního čísla časopisu je nutné zajistit zpětnou vazbu o pozitivech a negativech 

časopisu.  

4.2.2 Mise a vize IDS 

IDS nemá stanovenu formalizovanou misi a vizi společnosti. Bylo by ţádoucí si je vytvořit  

a zveřejnit na nástěnkách firmy, webových stránkách, účetních závěrkách či v nově 

navrhnutém firemním časopise. 

Moţným návrhem mise by mohlo být: „Naše kvalita a zodpovědnost, přinese Vám 

spokojenost.“ 
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Vize: „S dlouhodobou existencí nestárneme, ale stáváme se rychlejšími, více 

důvěryhodnějšími a více profesionálnějšími.“ 

4.2.3 Zavedení hodnocení výkonnosti podniku - finanční analýza 

Na základě analýzy finanční perspektivy by se mohlo jevit jako ţádoucí vyuţití „Kalkulačky 

finanční situace podniku“, dostupné na webových stránkách http://firmy.finance.cz/uzitecne-

nastroje/financni-kalkulacky/financni-situace-podniku/.  

Pomocí této kalkulačky by společnost rychle, snadno a zcela zdarma získala poměrové 

ukazatele finanční analýzy. Aplikace po zadání konkrétních čísel sama vygeneruje výsledky 

vybraných ukazatelů nebo celé sestavy ukazatelů. Takto rychle získané informace by mohly, 

být měsíčně předkládány nejvyššímu vedení a společníkům IDS.   

Pro hlubší průzkum by společnost mohla vyuţít studenty vysokých škol v rámci zpracování 

bakalářských a diplomových prací. Studentům by byla nabídnuta moţnost zpracovat úplnou 

finanční analýzu včetně kvantitativních metod testování, absolutních a rozdílových ukazatelů, 

poměrových ukazatelů, bonitních a bankrotních modelů.  

Pro názorný příklad je v příloze č. 9 znázorněn výpočet ukazatelů likvidity za rok 2012 

pomocí „Kalkulačky“.  Můţeme konstatovat, ţe jsme dospěli ke stejným výsledkům, a proto 

můţeme tvrdit, ţe po zadání správných a úplných údajů dostaneme data odpovídající 

skutečnosti. Avšak tyto podklady nenahradí sloţitou problematiku finanční analýzy, kterou by 

se měl zajímat odpovědný pracovník společnosti. 

4.2.4 Zavedení hodnocení výkonnosti podniku - spokojenost zákazníků 

IDS ve svých interních předpisech má ukotveno sledovat spokojenost zákazníků. Avšak 

z dostupných zdrojů není spokojenosti zákazníků věnována aţ taková pozornost, která by byla 

ţádoucí. Proto dalším z moţných doporučení je vytvořit krátký dotazník, který po ukončení 

zakázky bude zaslán zákazníkovi k vyplnění. Návrh tohoto dotazníku je součástí  

přílohy č. 21. Nejideálnější formou je vytvořit dotazník v online aplikaci, která společnosti 

umoţní okamţité vyhodnocení dotazníku po vyplnění zákazníkem. Například online aplikace 

Survio.com nabízí uţivatelům 3 moţnosti výběru tvorby dotazníků. Ceník se stručným 

popisem nabízených sluţeb je znázorněn v tabulce 4.1. 
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Tab.  4.1 Ceník online dotazníku 

FREE verze GOLD verze DIAMOND verze 

Zdarma 199 Kč za měsíc 499 Kč za měsíc 

100 odpovědí měsíčně 1000 odpovědí měsíčně 10 000 odpovědí měsíčně 

5 dotazníků 100 dotazníků Neomezený počet dotazníků 

Podrobné reporty Podrobné reporty Vlastní reporty 

25 vzorových dotazníků 500 vzorových dotazníků 500 vzorových dotazníků 

 Větvení dotazníků Větvení dotazníků 

 Export dat do Excelu Export do Excelu, CSV, XML, 

HTML 

 Zabezpečení heslem Zapečení heslem 

  Logo v dotazníku a reportu 

  E-mailové pozvánky 

poznámky: CSV - jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat, XML - značkovací jazyk, 

HTML - značkovací jazyk pro hypertext  

Zdroj:ceník Survio.com 

Další z moţností jak data vyhodnocovat je zapisovat jednotlivé odpovědi do tabulky v MS 

Excelu a poté ručně vytvořit odpovídající grafy.  

4.2.5 Zavedení hodnocení výkonnosti podniku - spokojenost zaměstnanců 

IDS by se měla pravidelně věnovat i spokojenosti zaměstnanců. Nejjednodušší formou je opět 

zpracování dotazníku spokojenosti, jako je tomu v příloze č. 11. Data napomohou společnosti 

vyplnit mezery, se kterými zaměstnanci nejsou spokojeni, coţ můţe vést k přátelštější kultuře 

společnosti a vyšší výkonnosti pracovníků. Dotazník a vyhodnocení můţe být zpracováno ve 

stejném rozhraní jako dotazník u spokojenosti zákazníků, buď online aplikace, nebo ruční 

zadávání dat do MS Excelu. 

K vyšší zainteresovanosti pracovníků do procesů v podniku by bylo vhodné nainstalovat 

schránky se zlepšovacími návrhy a připomínkami. Pomocí nich bude IDS podporovat 

tvůrčí schopnosti zaměstnanců, rozvíjet jejich myšlení o pracovních procesech, díky nimţ 

mohou nalézt nové způsoby zlepšení procesů v podniku. Neboli ve větší míře vyuţít potenciál 

a know-how pracovníků.  

Cenová relace těchto schránek se odvíjí od pouţitého materiálu, avšak cena jedné této 

schránky nepřesáhne více jak několik sto korun.  
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4.2.6 Navržení klíčových ukazatelů výkonnosti podniku 

Všechny výše zmíněné dílčí návrhy by měly společnosti napomoci k dosáhnutí vytyčené 

strategie a cílů. K docílení strategie a cílů společnosti IDS je nutné neustále monitorovat 

klíčové ukazatele výkonnosti, které byly během práce navrţeny.  Přehled těchto klíčových 

ukazatelů výkonnosti je zobrazen v příloze č. 20.  

Kaţdé KPI má stanoven způsob výpočtu, typ měřítka, odpovědnou osobu, doporučené 

zobrazení, četnost měření, doporučený cíl a dobu shromáţdění informací.  

Jako nejvhodnější forma vykazování nového systému klíčových měřítek je tabulkový 

procesor MS Excelu. Hlavní přednost MS Excelu je, ţe dokáţe velké mnoţství dat převést do 

přehledné a jednoduché grafické podoby - grafu.  

Nejen forma, ale i struktura vykazování navrţených ukazatelů IDS musí být dodrţována. 

Způsob moţného vykazování ukazatelů znázorňuje obrázek 4.1.  

Obr.  4.1 Struktura vykazování navržených ukazatelů IDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro vedení společnosti by bylo vhodné prezentovat klíčové ukazatele výsledků na zasedání  

1x měsíčně. Stejně i Top managementu by měl být poskytován přehled vývoje ukazatelů 

výkonnosti. Managementu bude předkládán vývoj měřítek PI a RI v měsíčním intervalu za 

všechny úrovně, navíc s týdenními a denními reporty vývoje klíčových ukazatelů výkonnosti. 

Denní ukazatele je nezbytné aktualizovat denně do osmé hodiny ranní. Dle dostupných 
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informací, je moţno informační systém společnosti nastavit tak, aby byl schopen sám 

aktualizovat některá měřítka. Ovšem odpovědné osoby musí denně kontrolovat, zda výchozí 

data, ze kterých jsou obzvláště denní ukazatelé vytvářeny, jsou relevantní a aktuální.  

Kaţdý zaměstnanec, kterému je přiděleno měřítko, musí sledovat jeho vývoj a činit nápravná 

opatření v případě odchylky od ţádoucího vývoje. Sledování ukazatelů je vhodné pomocí 

intranetu. 

Reporty by měly být vytvářeny v jednoduché formě, aby bylo moţné vyvodit závěr o vývoji 

klíčových ukazatelů bez předešlé analýzy dat. Parmenter doporučuje vyuţít symboly, 

zobrazující vývoj ukazatelů.  Pro ilustraci je v příloze č. 22 znázorněn moţný týdenní report 

klíčových ukazatelů výkonnosti pro Top management.  

Přehlednou formou by měli být informováni o vývoji společnosti i zaměstnanci. Informace 

mohou být zaměstnancům zpřístupněny na intranetu, nástěnkách nebo v nově navrţeném 

firemním časopise.  

Zaměstnanci na niţších pozicích nepotřebují konkrétní data, ale lze vhodně vyuţít grafických 

symbolů u kaţdého z měřítek, reprezentující dosavadní vývoj. V příloze č. 23 je vytvořen 

jeden z moţných výkazů pro zaměstnance. V tomto návrhu výkazu je zaznačena moţná 

formalizovaná verze mise a vize s vývojem kritických faktorů úspěchu IDS.  

Kdyţ se podnik rozhodne pouţívat klíčová měřítka výkonnosti, je nutné KPI zavést v celé 

organizaci. Správně nastavené KPI a KRI pomůţe IDS lépe pochopit a snadněji řídit procesy 

společnosti. 

V případě zájmu vrcholového vedení zavést tento přístup do společnosti IDS je nutné se na 

tento přístup připravit. Základem je vytvoření si dostatečné informační základny, která bude 

zcela zanesena do jednotného informačního systému.  

Vedení společnosti musí přesvědčit kaţdého zaměstnance, ţe kroky nezbytné k implementaci 

tohoto přístupu přinesou pozitivní a ţádoucí změnu pro všechny. Navrţený nový systém 

výkonnostních měřítek podniku je nutné sledovat po dobu minimálně šesti měsíců. Tuto 

zkušební dobu by společnost měla vyuţít k úpravám měřítek v případě potřeby. 
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5. Závěr 

Firmy v podnikatelském prostředí jsou neustále vystavovány změnám, na které musí 

reagovat. Tyto změny přináší i přechod k jiným nástrojům a přístupům pouţívaných například 

pro hodnocení výkonnosti podniku. Jiţ v 90. letech minulého století bylo sledování 

výkonnosti společnosti zaloţené jen na finančních ukazatelích, vycházející z poměrové 

analýzy, povaţováno za zastaralé a nedostačující. Z tohoto důvodu dnes většina společností 

přidává ke svým finančním měřítkům i měřítka nefinanční. Správně nastavený systém měřítek 

pomůţe společnosti rychle rozpoznat odchylky od ţádoucího vývoje a nasměrovat všechny 

činnosti tak, aby byla co nejvíce posílena trţní pozice firmy. 

Cílem práce je tedy navrhnout společnosti IDS nový systém klíčových ukazatelů hodnocení 

výkonnosti podniku, zahrnující nejen finanční metriky, ale i ty nefinanční. Kaţdý ukazatel je 

stanoven tak, aby propojoval strategické cíle společnosti s operativními cíli a vytvořil se 

symetrický, jednoduchý a komplexní soubor ukazatelů měřící výkonnost podniku. K získání 

vyváţeného souboru vzájemně se ovlivňujících měřítek je vyuţit přístup Davida Parmentera 

zaloţeném na metodě Balanced Scorecard, popsaný v teoretické části práce. 

V teoreticko-metodologické části jsou vymezeny základní pojmy, popsány tradiční, moderní  

a komplexní přístupy měření výkonnosti firem. Největší pozornost je věnována popisu 

Parmenterova přístupu, který je aplikován v praktické části.  

Parmenterův přístup je zaloţen na identifikaci kritických faktorů úspěchu společnosti, které 

napomohou stanovit klíčové ukazatele výkonnosti a výsledků. K nalezení kritických faktorů 

úspěchu je nutné provést důkladnou analýzu současného stavu hodnocení výkonnosti  

a strategických záměrů společnosti. Dále je potřebné identifikovat faktory, které jsou 

základem pro sestavení SWOT analýzy a faktory ovlivňující výkonnost podniku dle šesti 

hledisek BSC.  

Samotný výběr ukazatelů výkonnosti je zaloţen na striktním dodrţení pořadí výběru měřítek. 

Nejprve je nezbytné definovat ukazatele PI a RI na úrovni týmů, organizace, úseků  

a středisek. Všechny ukazatele kaţdé úrovně jsou překontrolovány, zda se jedná o klíčová 

měřítka dle charakteristik vymezených v teoreticko-metodologické části. Ta měřítka, která 

splňují kritéria, jsou označena za klíčová. Výsledkem je pět klíčových ukazatelů výsledků  

a deset klíčových ukazatelů výkonnosti.  
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Kaţdému klíčovému ukazateli je navrţen způsob výpočtu, odpovědná osoba, doporučené 

vyobrazení, četnost měření a doporučený cíl ukazatele výkonnosti nebo výsledků. Všechny 

ukazatele předloţené společnosti by měli být po dobu minimálně šesti měsíců sledovány  

a v případě potřeby odstraněny a vyměněny. 

Hlavní přínos Parmenterova přístupu je pro podnik spatřován v tom, ţe dodrţování 

vykazování navrţených ukazatelů správně a včas, napomůţe společnosti sledovat výkonnost 

podniku a především kontrolovat nejkritičtější místa společnosti, bránící dosahování vytyčené 

strategie. Vzhledem k tomu, ţe sledovaná společnost IDS prozatím dostatečně neměří 

výkonnost podniku, je ţádoucí, věnovat návrhům a domněnkám v této diplomové práci 

pozornost.  

 „Věřím, ţe navrţené ukazatele výkonnosti podniku přispějí ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, výkonnosti a dlouhodobé prosperitě společnosti.“ 

Všechny zjištěné výsledky z analýz a učiněné návrhy a doporučení budou předloţeny vedení 

firmy. 
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