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1 Úvod 

 

Žijeme v době, rozvinuté tržní ekonomiky, kdy často nebývá problém vyrobit,  

ale prodat. Je velmi snadné začít a skončit, ale složité udržet se a vyvíjet. Z těchto důvodů 

se pozornost, zakladatelů, akcionářů, manažerů, ale i zaměstnanců a státu ubírá směrem  

k budoucímu vývoji podniku. Vývoj v tom kladném slova smyslu však znamená, 

zlepšování v komplexním měřítku. 

Zlepšovat lze v podniku mnoho faktorů, od servisu, procesů, přes kvalitu, až po vlivy 

na okolí včetně životního prostředí. Jak ovšem takové zlepšení a změřit, jak jej porovnat  

a jak vyhodnotit správný postup pro budoucí vývoj podniku?  

Teorie i praxe nabízí množství možností a souborů ukazatelů jak hodnotit výkonnost 

podniku. Běžně využívanou metodou hodnocení plnění především hospodářských cílů 

společnosti je finanční analýza. Její pomocí lze měřit a porovnávat základní perspektivy, 

jako jsou čas a finance. Skládá se z ukazatelů posuzujících návratnost použitých zdrojů, 

likviditu, aktivitu a zadlužení podnikových činností. Zmíněné ukazatele mají ovšem 

nevýhodu spočívající v jejich neaktuálnosti, protože se jimi měří a porovnává minulé 

období. Dalším omezením je rozsah, jelikož se jedná o ukazatele omezené zdroji 

informací. V případě, že se na podnik budeme chtít zaměřit komplexně, budou tyto typy 

ukazatelů s největší pravděpodobností nedostačující.  Samozřejmě však nelze podceňovat 

vypovídací hodnotu výše zmíněných ukazatelů, protože jsou nedílnou součástí strategie 

téměř každého podniku. Jestliže je cílem získat celkový přehled a nalézt relace mezi 

ukazateli a podnikovou činností je nutné použít komplexní metodu hodnocení efektivity 

podniku. 

Komplexně můžeme podnik hodnotit dle několika metod, jejichž příkladem jsou 

Evropský model podnikatelské úspěšnosti (EFQM), Balanced Scorecard (BSC)  

nebo Benchmarking. Z důvodu časové náročnosti a dostupnosti zdrojů informací byl 

vybrán přístup hodnocení výkonnosti dle metodiky Balanced Scorecard, jejímiž autory 

jsou Robert S. Kaplan a David P. Norton.  

Cílem bakalářské práce je návrh prvků strategického řízení a zhodnocení výkonnosti 

podniku na základě metody Balanced Scorecard, která byla vybrána z důvodu všestrannosti 
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a návaznosti na aplikaci strategie do praxe, což je velmi důležitý faktor a současně velký 

problém mnoha společností.  

V rámci bakalářské práce, bude charakterizována teorie strategie podniku, následně 

ukazatele jednotlivých hodnot efektivity až po jednotlivé kroky metody Balanced 

Scorecard s aplikací na konkrétní společnost. Výstupem by pak mělo být, komplexní 

zhodnocení společnosti, včetně navržení prostoru k optimalizaci.  

Metodou BSC chceme dosáhnout v rámci strategie vyšší flexibility  

a konkurenceschopnosti. V rozvinuté tržní ekonomice, kdy se nevyhneme situacím 

převyšující nabídky nad poptávkou, cenovým válkám a tvrdému konkurenčnímu boji,  

se může stát kvalitní strategie a její efektivní aplikace obrovskou výhodou. 
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2 Strategické řízení malého a středního podniku 

Novodobé pojetí strategického řízení se začalo více prosazovat od 80. let 20. stol., 

jako odezva na dosavadní vnímání strategie, které bylo chápáno jako příliš mechanické  

a témata jako lidské zdroje, technologie a organizace jako celku byly doposud do té doby 

ve strategickém pojetí opomíjeny.  Strategické řízení je prováděno top manažery  

a obsahuje činnosti zacílené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním 

organizace, jejími strategickými cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi organizací  

a vnějším prostředím, v němž organizace působí, jak uvádí Grasseová (2012).  

V následující kapitole budou uvedeny základy strategického řízení, které plynule 

přejdou do teoretické části výkonosti podniku. Tato část popisuje jednotlivé přístupy 

k hodnocení efektivity, včetně rozklíčování postupu výpočtu u poměrových ukazatelů. 

2.1 Pojem strategického řízení 

Význam strategického řízení spočívá především v tom, že zahrnuje nejdůležitější 

rozhodnutí manažerů vrcholové úrovně. Strategický management je chápán jako souhrn 

manažerských rozhodnutí, určující dlouhodobou výkonnost organizace. To zahrnuje 

všechny základní manažerské funkce. Strategické řízení musí podléhat plánování, 

organizovaní, vedení a kontrole. V rámci všech těchto funkcí pak probíhá analyzování, 

rozhodování a implementace a koordinace. V současné době se strategické řízení rozšířilo  

i v neziskových organizacích a veřejné správy.  

Předtím než se seznámíme s problematikou strategického řízení, je nutné objasnit, 

jednotlivé pojmy související s touto oblastí. Není možné říci, že charakteristiky uvedených 

pojmů jsou jediné správné, jelikož vždy záleží na souvislostech a účelu, využití daného 

pojmu. Je však nezbytné si uvědomit, že pokud jsou pojmy jako poslání, vize, strategické 

cíle či strategie zainteresované strany využívány například při strategickém plánování 

organizace, musí být chápány všemi zaměstnanci dané organizace ve stejných 

souvislostech. Níže je vysvětleno pojmosloví.  

Systém managementu (řízení) – soustava procesů a postupů používaných s cílem 

zajistit, aby organizace plnila požadovaná zadání a dosahovala svých cílů.  Poslání (Mise) 

– vyjadřuje důvod existence dané organizace. Popisuje, proč organizace působí a jaký má 

účel. Vize – realistická představa o budoucím profilu společnosti (zpravidla 

v dlouhodobém časovém horizontu). Souvislosti této představy jsou dány posláním 
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organizace.  Hodnota – znak, který je člověkem nebo organizací uznávaný.  Lze rozlišit 

dle povahy na finanční, sociální, kulturní a morální hodnotu. Znalosti – informace 

s návodem na použití. Informace jsou data zanesená do určitého kontextu a perspektivy  

a data jsou holá fakta.  Proces -  soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících 

činností, které dávají přidanou hodnotu vstupům. Rozdělujeme je do kategorií dle 

důležitosti: hlavní, řídící a podpůrné.  

Obr. 2.1 Schéma procesu 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Zainteresované strany -  jsou osoby nebo skupiny, které mají zájem na výkonnosti 

nebo úspěchu firmy, např. zákazníci / občané pracovníci, společnost, inspekční orgány, 

média, dodavatelé, vláda a další.  Strategické cíle – skutečné schopnosti, které musí být 

dosaženy celkově, nebo v nějaké kombinaci z důvodu dosažení nějakého zásadního, 

souhrnného výsledku (dopadu) pro docílení poslání nebo vize organizace.  Specifické cíle 

– prostředky, díky nimž organizace realizuje své poslání a vizi. Je založena  

na požadavcích hlavních zainteresovaných stran (primárních externích zákaznících)  

a podporována kompetentními politikami (koncepcemi), plány, cíli, záměry a procesy. 

Zpravidla jde o prostředky, metody, procesy a zdroje vyžadované celkově nebo v nějaké 

kombinaci pro dosažení strategických cílů, včetně jejich případné změny.  Kritické 

faktory úspěchu  - zásadní podmínky, které musí být splněny, abychom dosáhli daných 

strategických cílů.  

Dle Hanzelkové (2013) pojem strategie úzce souvisí s dlouhodobými cíli, které firma 

sleduje. Všeobecně můžeme říci, že cíle jsou požadované budoucí stavy společnosti nebo 

její části, kterých má být dosaženo, resp. firma se je snaží naplnit prostřednictvím své 

existence a svých činností. Ve strategii by jednotlivé cíle měly být vyjádřeny způsobem 

SMART, kde každé písmeno akronymu vyjadřuje požadovanou vlastnost cíle: 
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 S (stimulating) – cíl musí stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků. 

 M (measurable) – dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné. 

 A (acceptable) – cíle by měly být akceptovatelné pro všechny důležité 

stakeholders, tj. pro všechny činitele, kteří mají něco společného se společností. 

Patří zde zejména vlastníci, zaměstnanci, odbory, zákazníci, dodavatelé, 

konkurenti, orgány státní a místní správy. 

 R (realistic) – reálně a dosažitelné. 

 T (timed) – určené v čase. 

Total quality management – (TQM – celkový management kvality)  - filozofie 

managementu zacílená na zákazníka, která používá analytické nástroje a týmovou práci. 

Vyžaduje zapojení všech pracovníků, usilující o trvalé zlepšování hlavních činností.  

Cyklus PDCA, tzv. Demingův cyklus – postoj k řízení procesu zlepšování, jež vychází  

ze čtyřfázového cyklu, jehož neustále opakování zajišťuje trvalé zlepšování.  

 Plan – (plánování – projektová fáze) 

 Do – (realizace – prováděcí fáze) 

 Check – (přezkoumání – kontrolní fáze) 

 Act – (zavedení opatření – realizační fáze) 

Výkonnost vyjadřuje výši dosažených výsledků osobou, týmem, organizací  

nebo procesem. Zdroje – jsou zde zahrnuti pracovníci, materiál, technologie, finanční 

prostředky a další faktory, které se vyžadují pro implementaci strategií nebo procesů. 

Náklady na tyto zdroje jsou zpravidla vyjádřeny formou rozpočtu.  

2.2 Efektivita podniku 

Efektivitu neboli výkonnost popisuje Wagner (2009) jako pojem, který je často 

užíván v každodenním jazyce bez ohledu na jeho jasnou definici. Čím častěji určitý 

pojem – mnohdy v rozdílných souvislostech – užíváme, tím více se stává běžnou součástí 

našich očekávání, že i naši partneři, se kterými při společné komunikaci tento pojem 

využíváme, vědí, co je vlastně jeho významem a rozumějí, co jím chceme projevit.  

Význam aplikovaného pojmu nám přitom může při komunikaci docela snadno 

uniknout. Pokud k takové situaci dojde, je to v lepším případě škoda a naše komunikace 

se zdržuje nutností si daný pojem znovu objasnit, v horším případě znamená nepochopení 
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a výrazné omezení smysluplnosti naší komunikace, v důsledku toho potom i racionality 

společné činnosti. 

Z tohoto důvodu se pojem výkonnost užívá v různých okruzích od sportu  

po světovou ekonomiku. Ve všeobecném pojetí, výkonnost znamená charakteristiku, 

popisující způsob, potažmo průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává danou činnost,  

na základě podobnosti s referenčním způsobem vykonávání (průběhu) dané činnosti. 

Interpretace této charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného  

a referenčního jevu z hlediska stanovené škály kritérií.   

Následující kapitola uvádí teorii vybraných ukazatelů pro hodnocení efektivity 

podniku včetně vzorců pro výpočet jejich hodnoty.  

2.2.1 Konvenční ukazatele efektivity podniku  

Základem pro hodnocení efektivity podniku je finanční analýza, jejíž pomocí jsme 

schopni posoudit jak minulou, tak aktuální situaci firmy a vyvodit z ní prognózu  

či strategii pro budoucí období.  

Absolutní ukazatele 

,,Absolutní ukazatele používáme zejména k analýze vývojových trendů – horizontální 

analýze a k analýze komponent – vertikální analýze. Horizontální a vertikální analýza jsou 

výchozím bodem rozboru účetních výkazů, měla by pomoci snadněji nahlédnout do výkazů, 

o nichž bychom měli mít již celkem dobrou představu. Oba postupy umožňují vidět původní 

absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech. Představují základní 

východisko analýzy účetních výkazů a slouží nám k prvotní orientaci v hospodaření 

podniku. Upozorňují na problémové oblasti, které je potřeba podrobit podrobnějšímu 

zkoumání.‘‘ 
1
 

Jedná se tedy o stavové a tokové veličiny, mezi které patří rozvaha, výkaz zisků  

a ztrát, výkaz cash flow. 

Poměrové ukazatele 

Nývltová (2010) definuje ukazatele jako jednu z nepoužívanějších metod finanční 

analýzy. Výpočet se provádí dělením jednotlivých položek, mezi kterými existuje určitá 

vazba. Můžeme je rozčlenit do těchto čtyř skupin: 

                                                 
1
  Techniky a metody finanční analýzy. Business Info [online]. 11. 6. 2009 [cit. 2014-03-02]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/techniky-a-metody-financni-analyzy-3384.html#absuk 
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a) ukazatele likvidity, 

b) ukazatele rentability, 

c) ukazatele zadluženosti, 

d) ukazatele aktivity. 

Ad a) Ukazatele likvidity  

Jejím výpočtem zjistíme, jak rychle jsme schopni splatit krátkodobé závazky. 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) – je pokládána za nejpřesnější ukazatel 

likvidity, udává schopnost okamžitého splacení závazků, např. pomocí peněz, šeků,  

či krátkodobými cennými papíry. 

 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) – při jejím výpočtu není kalkulováno  

se zásobami. Vyjadřuje výši peněžní hodnoty pohledávek a hotovosti, kterou je pokryta 1 

Kč našich krátkodobých závazků. 

 

Běžná likvidita (Current Ratio) – vyjadřuje výši peněžní hodnoty z našich 

celkových oběžných aktiv, kterou je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků.  

 

Ad b) Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability (Profitability Ratios) patří mezi poměrové ukazatele, bývají 

označovány také jako ukazatele návratnosti, výkonnosti, profitability ratio. Tato skupina 

ukazatelů poměřuje zisk se zdroji.
2
 

                                                 
2
 Ukazatele rentability (Profitability Ratios). Management Mania [online]. 25.02.2014 [cit. 2014-03-04]. 

Dostupné z: https://managementmania.com/cs/ukazatele-rentability 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – vyjadřuje efektivitu vloženého kapitálu  

a očekáváme u ní vyšší výnosy jako například výnosy ze státních dluhopisů. 

 

Rentabilita aktiv (ROA) – vyjadřuje efektivitu generování zisku, bez ohledu na původ 

zdrojů tvorby tohoto zisku.  

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) – rentabilita investovaného kapitálu 

neboli výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu měří, kolik provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním podnik dosáhl z jedné koruny, kterou investovali 

akcionáři a věřitelé.
3
 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Dle Kislingerové (2010), ukazatel určuje, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč 

tržeb. ROS by měla dosahovat plánované hodnoty, měla by v čase růst, resp. by neměla 

v čase klesat.
  

 

Ad c) Ukazatele zadluženosti 

 Většina podniků využívá k financování svých aktiv jak vlastní, tak především cizí 

kapitál. Ukazatele zadluženosti nám udávají rozsah zatížení aktiv externími zdroji (např. 

bankovními úvěry). 

                                                 
3
 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed). Management Mania 

[online]. 16.05.2013 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/rentabilita-

investovaneho-kapitalu 
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                 ý
           (2.6) 

 
      

    

     
           (2.7) 



13 

 

Celková zadluženost – vyjadřuje takzvané věřitelské riziko. Procentuální vyjádření 

krytí majetku společnosti externími zdroji. 

 

Zadluženost vlastního kapitálu – říká nám, kolikrát dluh převyšuje hodnotu vlastního 

kapitálu. 

 

Úrokové zatížení – vyjadřuje míru zisku odvedeného nákladovými úroky.  

 

Ad d) Ukazatele aktivity  

 Doba obratu aktiv (Assets Turnover Ratio) - je pojem, který označuje efektivnost 

využívání celkových aktiv. Obrat aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden 

rok.
4
 

 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) - je pojem, který označuje průměrný počet 

dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby (suroviny, materiál) 

nebo do doby jejich prodeje (zásoby vlastní výroby).
5
 

 

                                                 
4
 Obrat aktiv (Total Assets Turnover Ratio). Management Mania [online]. 10.05.2013 [cit. 2014-03-04]. 

Dostupné z: https://managementmania.com/cs/obrat-aktiv 
5
 Doba obratu zásob (Inventory Turnover). Management Mania [online]. 14.05.2013 [cit. 2014-03-04]. 

Dostupné z: https://managementmania.com/cs/doba-obratu-zasob 
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Doba splatnosti závazků (Creditiors Payment Period) - obvykle se nepoužívá zkratka, 

je pojem, který označuje dobu (ve dnech), po kterou zůstávají krátkodobé závazky 

neuhrazeny (podnik využívá bezplatný obchodní úvěr).
6
 

Doba splatnosti pohledávek - (Average Collection Period, DSO – Day’s Sales 

Outstanding) - označuje kolik dní trvá, než jsou pohledávky převedeny na peníze 

(inkasovány).
7
 

 

Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají aditivní nebo multiplikativní metodou 

vrcholový ukazatel. Cílem těchto soustav je popsat vzájemné závislosti jednotlivých 

ukazatelů a následná analýza složitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy. Každá změna 

byť jen jediného ukazatele se pak projeví v celé pyramidě.  

Poprvé byl model aplikován ve společnosti Du Pont de Noeurs a stále je považován  

za nejcharakterističtější pyramidový model právě Du Pont rozklad. Du Pont rozklad  

je zaměřen na rozklad rentability vlastního kapitálu a vymezení jednotlivých položek 

vstupujících do tohoto ukazatele. 

                                                 
6
 Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period). Management Mania [online]. 

07.05.2013 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/doba-splatnosti-kratkodobych-

zavazku 
7
 Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period). Management Mania [online]. 30.04.2013 

[cit. 2014-03-04]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/doba-splatnosti-pohledavek 
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Obr. 2.2 Du Pont rozklad 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Pravá strana Du Pont rozkladu ukazuje pákový efekt tedy opačné hodnoty k equity 

ratio. Z existence tohoto ukazatele je zřejmé, že budeme-li ve větším rozsahu využívat cizí 

kapitál, můžeme za určité situace dosáhnout vyšších hodnot rentability vlastního kapitálu. 

Kladné působení zadluženosti se projeví jen tehdy, bude-li firma v rámci své produkce 

generovat takový zisk, který by vykompenzoval vyšší nákladové úroky. 

Z nákresu vyplývá, že vrcholový ukazatel je možno dále klasifikovat. Ani v takové 

formě však ještě není rozklad hotov. Čistý zisk je možno dále rozložit na rozdíl tržeb  

a celkových nákladů, do kterých můžeme zahrnout například úroky, odpisy, ostatní 

náklady, ale také daň ze zisku. Podobným způsobem lze rozložit ještě celková aktiva, o 

nichž už víme, že jsou složeny ze stálých aktiv, oběžných aktiv a ostatních aktiv (každou 

tuto položku můžeme dále strukturovat).  

Obdobným způsobem lze pracovat s rozkladem rentability celkového vloženého 

kapitálu (ROA). Ukazatel ROA je, však již obsažen v Du Pont rozkladu a není tedy nutné 

jej znovu rozkreslovat. Obvykle se však udává rozklad rentability vlastního kapitálu bez 

uvedení rentability celkového vloženého kapitálu (i když ukazatele, které vstupují do ROE, 

odpovídají právě tomuto ukazateli) jako součin tří ukazatelů: Rentability tržeb (možná lépe 

ziskové rozpětí – pracujeme totiž s čistým ziskem), obratu celkových aktiv a finanční páky 

(opačná hodnota k equity ratio). Příkladů vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele  

by se v praxi dala najít celá řada. Lze se však říci, že vzhledem k tomu, že jedním  

ze zásadních cílů firem je generování zisku, pak podrobnější analýza ukazatelů rentability 
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právě pomocí pyramidových ukazatelů, na nichž je vliv změn nejvíce patrný, je pro většinu 

cílových skupin finanční analýzy nejzajímavější, jak uvádí Růžičková (2008).   

2.2.2 Novodobé pojetí 

Zhodnocení situace společnosti pouze dle tradičního pojetí není v současné době 

dostatečné. Je třeba se tedy zaměřit i na moderní metody monitorování stavu naší firmy. 

Nejčastěji používanými nástroji tohoto novodobého pojetí jsou: 

MVA (Market Value Added) – tržní přidaná hodnota představuje rozdíl mezi tržní 

hodnotou podniku a kapitálem, který jsme do něj vložili, tedy rozdíl mezi částkou, kterou 

by vlastníci a ostatní investoři získali prodejem svých podílů a pohledávek, a hodnotou,  

jíž do společnosti vložili.
8
 

EVA (Economic Value Added) – ekonomická přidaná hodnota. Ukazuje nám 

finanční výkonost podniku. Představuje rozdíl mezi dosaženým čistým provozním ziskem 

(NOPAT) a celkovými náklady na kapitál (výnosem požadovaným investory).
9
 

CFRI - CF výnosnost investice (Cash Flow Return on Investment), většinou  

se používá zkratka CFROI, označuje provozní výkonnost podniku, jíž by podnik dosáhl  

v případě, že by bez dodatečných investic po dobu životnosti provozních aktiv vytvářel 

provozní cash flow v totožném objemu, kterého dosahoval ve sledovaném období.
10

 

2.2.3 Komplexní přístupy k hodnocení výkonosti podniku  

Základem pro souhrnné ukazatele nejsou jen všestranné zaměření, nejedná se tedy 

pouze o ekonomické ukazatele. Jejich hodnocení tedy spočívá i v hodnocení procesů, 

zákaznické spokojenosti a dalších kritérií. Jako hlavní představitele lze uvést metodu 

EFQM (Evropský model úspěšnosti) a Balanced Scorecard, která je hlavním tématem této 

práce. 

Metoda EFQM - Model excelence EFQM 

Model excelence EFQM vychází z přístupu TQM - Total Quality Management.  

Při jeho aplikaci je uplatňováno sebehodnocení organizace ve všech oblastech její činnosti. 

                                                 
8
 MVA (Market Value Added). Bussiness center [online]. [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pojmy/p1976-MVA.aspx 
9
 EVA (Economic Value Added). Business center [online]. [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pojmy/p1737-EVA.aspx 
10

 CF výnosnost investice (Cash Flow Return on Investment - CFROI). Management mania [online]. 

12.06.2013 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/cfroi 
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Toto sebehodnocení je rozděleno do devíti kritérií, podle nichž se procesy a činnosti  

v organizaci porovnávají s nejúspěšnějšími organizacemi - "Best in class" (benchmarking). 

Model EFQM je dynamickým modelem (a analytickým nástrojem), který se zaměřuje 

na růst školy. Vytváří dimenzi k jejímu zlepšování a integruje do sebe různé prvky řízení. 

Přidanou hodnotou použití modelu excelence EFQM je provedení systematické, komplexní 

analýzy, představující sebehodnocení podle prověřeného modelu. Na základě analýzy  

lze stanovit potřebné prostředky "léčby".
11 

Metoda Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard (BSC) poskytuje manažerům instrumentaci, kterou je nezbytná  

 pro orientaci na budoucí konkurenční úspěch. Dnešní organizace soutěží v komplexním 

prostředí, takže přesné pochopení jejich cíle a formu metody dosažení těchto cílů je velmi 

důležité. Balanced Scorecard překládá poslání dané organizace a strategie do komplexního 

souboru ukazatelů výkonnosti, které poskytují rámec pro strategické měření a systému 

řízení. Balanced Scorecard zachovává důraz na dosažení finančních cílů, ale také obsahuje 

ovladače výkonu těchto finančních cílů. Scorecard měří výkonost organizace napříč čtyřmi 

balančními perspektivami: finanční, zákaznická, vnitřní obchodní procesy a učení a růstu. 

BSC umožňuje společnostem sledovat finanční výsledky a současně monitorovat vývoj  

v budování kapacit a pořízení nehmotného aktiva, které potřebují pro budoucí růst,  

jak uvádí Norton a Kaplan (1996). Metodika BSC bude detailněji charakterizována  

v samostatné kapitole 3. 

2.3 Analýza konkurenčních sil – Porterův model 

Dle Grasseové (2012) je stanoven předpoklad, že ziskovost odvětví závisí na pěti 

dynamických faktorech, které ovlivňují ceny, náklady a investice firem v daném odvětví. 

Literatura uvádí, že dříve než podnik vstoupí na trh daného odvětví, je vhodné 

analyzovat základních ,,pět skupin sil‘‘, které vypovídají o atraktivitě daného odvětví. 

Porterův model pěti sil je znázorněný níže na obrázku (Obr. 2.3). Model vychází  

z předpokladu, že strategická pozice podniku působícím v určitém prostředí je dána 

především působením pěti základních činitelů. Model zdůrazňuje všechny základní části 

odvětvové struktury, které mohou být v daném segmentu hnací silou konkurence. Je třeba 

                                                 
11

 Model Excelence EFQM: llllll. Metodický portál [online]. 28. 12. 2012 [cit. 2014-03-04]. Dostupné 

z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/921/MODEL-EXCELENCE-EFQM.html/ 
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vzít v úvahu, že v jednotlivých segmentech nebudou mít všechny z těchto pěti faktorů 

totožnou důležitost. Každé odvětví je jedinečné a má svou vlastní strukturu. Systémový 

rámec pěti faktorů umožnuje podniku, proniknutí do struktury daného segmentu a přesně 

definoval faktory, jež jsou pro konkurenci v tomto odvětví rozhodující. Tento model patří 

mezi často používané nástroje analýzy oborového okolí (mikrookolí) podniku. 

Organizace musí tedy analyzovat vliv pěti činitelů na ziskovost, kterými jsou: 

Hrozba silné rivality 

Odvětví není příliš atraktivní v případě, že na něm již působí velké množství silných 

konkurentů. Rivalita v odvětví se stupňuje, pokud daný segment stagnuje nebo  

se zmenšuje, jelikož firmy mohou získat vyšší podíl na trhu jedině na úkor konkurenčních 

společností. Následujícím faktorem působícím na rivalitu v segmentu jsou vysoké fixní 

náklady, jelikož společnosti jsou pod velkým tlakem, aby naplňovali své kapacity  

i v případě, že by to mělo za následek snížení cen. To může vést k cenovým válkám.  Mezi 

faktory, které zhoršují rivalitu, patří také obrovský zájem společností setrvat na trhu, jejich 

vysoký počet a malé rozdíly mezi produkty. Musíme si odpovědět na otázku: Jak lze zvýšit 

naši konkurenceschopnost. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Ohrožení ze strany nové konkurence závisí především na vstupních bariérách  

do daného odvětví, což je často spojováno s existencí a působením některého 

z následujících šesti faktorů: úspory z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, přístup 

k distribučním kanálům, očekávaná reakce zavedených firem, legislativa a vládní zásahy, 

diferenciace výrobků. Atraktivita trhu tedy spočívá především na výšce vstupních  

a výstupních bariér. Z hlediska ziskovosti odvětví je nejzajímavější trh, jehož vstupní 

bariéry jsou nízké a výstupní vysoké. V období rozvoje odvětví na něj podniky mohou 

lehce vstoupit, ovšem později při zhoršení podmínek je problematické z trhu odejít. 

Následkem je pak nadvýroba a nízké výnosy pro všechny firmy v odvětví. Musíme  

si odpovědět na otázku: Jak můžeme zvýšit bariéry pro vstup do odvětví. 

Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků 

Substituty jsou podobné produkty, které mohou sloužit podobnému nebo stejnému 

účelu jako produkty z daného odvětví. Segmenty jsou nezajímavé v případě, že existuje 
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reálná nebo potenciální hrozba zastupitelnosti výrobků. Substituty určují potenciální ceny  

a zisk na trhu. Podnik se pak musí zaměřit na sledování vývoje cen u substitutů. V případě, 

že dojde ke zlepšení technologií pro výrobu substitučních výrobků, ceny a zisk na trhu 

klesnou. Musíme si odpovědět na otázku: Čím můžeme snížit hrozbu substitutů. 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Trh není přitažlivý, jestliže zákazníci mají velkou nebo rostoucí moc při vyjednávání. 

V tomto případě se zákazníci snaží snižovat ceny, vyžadují lepší kvalitu a více služeb, staví 

konkurenty proti sobě, čímž se snižuje zisk prodávajícího. Síla zákazníků se zvyšuje, 

jestliže jsou koncentrováni a organizováni (např. do nadnárodních skupin jako je třeba 

VW), jestliže výrobek pro ně tvoří výraznou část jejich nákladů, jestliže výrobky nejsou 

diferencované, dále pak pokud jsou náklady spojené se změnou nakupovaného produktu 

pro zákazníka nízké a v neposlední řadě pokud je zákazník vzhledem ke svým nízkým 

ziskům citlivý na cenu. Prodávající může reagovat tím, že se zaměří na klientelu, která 

disponuje menší vyjednávací schopností nebo změní dodavatele. Ještě lepší ochranou  

je ovšem vyvinutí špičkové nabídky, která se neodmítá. Musíme si odpovědět na otázku: 

Jak můžeme snížit vyjednávací sílu zákazníků? 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů. 

Odvětví je neatraktivní v případě, že dodavatelské firmy mohou zvyšovat ceny  

či snižovat kvalitu a kvantitu dodávek. Síla dodavatelů roste s jejich koncentrací v případě, 

že dodavatelé vyrábějí produkty, které se nedají nahradit, jestliže dodávaný výrobek tvoří 

zásadní vstup odběratele, pokud se dodavatelé mohou integrovat. Nejlepší obranou  

je budování vztahů s dodavatelem a dalších dodavatelských cest. Musíme si odpovědět  

na otázku: Jak můžeme snížit vyjednávací sílu dodavatelů? 
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Obr. 2.3 Pět sil formujících strukturální atraktivitu odvětví 

 

Zdroj: internet. 

2.3.1 Shrnutí 

Porterův model je výhodný především pro zhodnocení trhu, či tržního segmentu  

a mapuje tedy aktuální situaci. Díky své komplexní povaze, poskytuje ucelený pohled  

na tržní situaci a patří mezi nejužívanější metody ve své kategorii. Mnohým společnostem 

se může zdát výroba či uvedení nového produktu na trh atraktivní, ale tuto tezi může 

podporovat pouze jedna část modelu a druhá může vypovídat o opaku. Komplexní  

tak může být základem pro strategické rozhodnutí, které, může firmu uchránit  

od případného neúspěchu a ušetřit jak kapitál, tak čas investovaný do vývoje nového 

produktu.  

V praktické části model hodnotí aktuální situaci tržního prostředí v odvětví, v němž 

působí analyzovaná společnost. Porterův model definuje konkrétní soudobé konkurenty, 

základní bariéru vstupu nové konkurence, možnosti substituce stávajících produktů, vlivy 

konkurentů a dodavatelů. 
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3 Charakteristika metodiky Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard (BSC) byl vytvořen jako směr, nebo spíše pohled na měření 

výkonosti podniku, ale během krátké doby přešel ve strategický nástroj řízení výkonosti. 

Koncepce BSC není pouze soubor ukazatelů efektivity pro čtyři hlediska, ale také 

umožnuje převést strategické zaměření do konceptu provázaných cílových  

a výkonnostních ukazatelů.  Milníkem v tomto přechodu byla změna původního čtyř-

kvadrantového modelu na strategickou mapu, kterou lze definovat jako výchozí prvek 

BSC. 

Balanced Scorecard představuje strategický nástroj formulace, implementace  

a monitorování strategie na základě stanoveného strategického zaměření tím,  

že ve stanovených perspektivách pomáhá stanovit specifické cíle, ukazatele, jejich 

plánované a cílové hodnoty a přiřadit strategické akce (Grasseová, 2012). 

Jinými slovy je Balanced Scorecad realizace, ilustrace a sledování strategií. Cílem 

BSC je maximálně zvýšit pravděpodobnost pro realizaci určitého strategického cíle,  

jak uvádí literatura. 

Obr. 3.1 Základní vztahy metody BSC 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

3.1 Hlediska Balanced Scorecard  

Základem metody BSC jsou čtyři základní perspektivy, které jsou počtem i obsahem 

pro všechny jednotky organizace totožné. Těmito hledisky jsou finanční, zákaznické, 
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interních podnikových procesů a hledisko učení se a růstu. Právě tyto čtyři hlediska patří 

ke kreativním prvkům přístupu Balanced Scorecard. Faktický přistup k daným 

perspektivám při stanovování cílů, ukazatelů a strategických kroků podporuje různorodé 

myšlení při odvozování a sledování dosahovaných cílů. Je však možné rozsah perspektiv 

měnit a upravovat dle požadavků a povahy organizace. Zůstává však požadavek 

vyváženosti jednotlivých skupin ukazatelů. 

Následující kapitola uvádí charakteristiku a základní otázky k jednotlivým 

perspektivám, s důrazem na komplexnost, provázanost a vyváženost hledisek, jež jsou 

zásadní pro vytvoření soudržného systému cílů.    

3.1.1 Hledisko finanční 

Budování Balanced Scorecard musí být podpořeno podnikatelskými jednotkami  

a s cílem propojit své finanční cíle do korporátní strategie. Finanční cíle definují cíl jako 

takový společně s ohledem na opatření ve všech ostatních hlediscích metody BSC. Každé 

zvolené opatření by mělo být součástí vazby k příčině a následku, vztah potom vyústí  

ve zlepšení finanční výkonnosti. Balanced Scorecard by měl sledovat proces tvorby 

strategie, počínaje dlouhodobým horizontem finančních cílů, a pak jejich propojení  

do posloupnosti akcí, které musí být přijaty finančními procesy, zákazníky, vnitřními 

procesy, zaměstnanci a musí systému dodat požadovaný dlouhodobý ekonomický výkon. 

Pro většinu organizací mohou finanční témata znamenat zvýšení příjmů, zvýšení nákladů  

a produktivity, zvýšení využití výrobních prostředků a snížení rizika poskytnout potřebné 

vazby ve všech čtyřech Scorecard perspektivách. 

 Mnohé korporace používají stejné finanční cíle pro všechny své divize a obchodní 

jednotky. Například může být každá obchodní jednotka požádána, aby bylo dosaženo 

stejné 16% návratnosti kapitálu, který byl stanoven pro celou společnost. Může však nastat 

situace kdy jednotlivé korporátní divize plní stejný cíl, ale jejich výsledky nejsou 

z nějakého důvodu srovnatelné. Když tedy začnou manažeři rozvíjet finanční perspektivu 

pro jejich Balanced Scorecard, obchodní jednotka by měla stanovit odpovídající finanční 

metriky pro jejich strategii. Finanční cíle a opatření musí hrát dvojí roli: definují finanční 

výkonnost očekávanou od strategie a slouží jako konečné cíle pro vize a opatření všech 

ostatních Balanced Scorecard perspektiv, jak uvádí Norton a Kaplan (1996). 
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Do finančního hlediska tak spadají i výše uvedené poměrové ukazatele, tedy ukazatele 

likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity. Tyto ukazatele budou konkrétně rozvedeny 

v praktické části.  

3.1.2 Hledisko zákaznické 

V zákaznické perspektivě  Balanced Scorecard, společnosti identifikují zákaznické  

a tržní segmenty, ve kterých se rozhodli konkurovat. Tyto segmenty představují zdroje, 

které přinesou část příjmů z finančních cílů společnosti. Hledisko zákazníka umožňuje 

společnostem přizpůsobit jejich základní výstup, tedy míru uspokojení, loajalitu, 

uchovávání, získávání a zisku, vzhledem k cílovému zákazníkovi a tržním segmentům. 

Toto jim také umožňuje určovat a měřit explicitně návrhy hodnot, které budou dodávány 

cílovým zákazníkům a segmentům trhu. Návrhy hodnot představují činitele, ukazatele 

vedení, pro výsledná opatření. V minulosti společnosti mnohdy soustředili své vnitřní 

schopnosti, na výkon produktu a inovace technologií. Ale společnosti, které nerozuměli 

potřebám zákazníka, nakonec zjistili, že konkurenti je mohli překvapit nabídkou produktů 

nebo služeb více odpovídající preferencím jejich zákazníků. Nyní společnosti přesouvají 

těžiště své činnosti směrem k zákazníkům. Mise a vize mají za cíl stát se '' číslo jedna v 

generování hodnoty pro své zákazníky'' a chtějí se stát ''dodavatelem číslo jedna pro své 

zákazníky.'' Kromě obecné nemožnosti všech společností být dodavatelem číslo jedna pro 

své zákazníky, zároveň nikdo nepřišel s řešením, které by bylo zaměřeno za zaměstnance a 

současně uspokojilo potřeby zákazníků. Je zřejmé, že pokud podnikatelské jednotky 

dosahují dlouhodobé vynikající finanční výkonnosti, musí vytvářet a dodávat výrobky a 

služby, které jsou ceněné jejich zákazníky.  

Mimo usilování o uspokojení zákazníků, vedení obchodní jednotky musí, z pohledu 

zákazníka na Balanced Scorecard, přeložit své poslání a strategické prohlášení  

do konkrétního trhu a cílů zákaznicky orientovaných cílů. Společnosti, které se snaží být 

čímkoliv pro všechny, obvykle skončí tím, že nejsou nic pro nikoho (Norton a Kaplan, 

1996). Podniky musí identifikovat segmenty trhu svých stávajících i potenciálních 

zákazníků a vybrat segmenty, ve kterých se rozhodnou soutěžit. Určení hodnoty návrhů, 

které budou zvoleny pro cílové segmenty, se stávají klíčem k rozvoji cílů a opatření  

pro zákaznickou perspektivu. Z tohoto důvodu, zákaznická perspektiva Scorecard překládá 

poslání dané organizace a strategie do konkrétních cílů, cílových zákazníků a tržních 

segmentů, které mohou být komunikovány skrze organizaci (Norton a Kaplan, 1996). 
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3.1.3 Hledisko interních podnikových procesů 

Grasseová (2012) definuje toto hledisko takto. Základní teze této perspektivy,  

je definice stanovení cílů tykajících interních procesů, které bychom měli stanovit 

v souvislosti se splněním cílů předchozích dvou perspektiv.  

Procesní hledisko určuje nezbytné výstupy a výsledné výkony procesů, díky kterým 

lze dosáhnout zákaznických a finančních cílů. Současně se nejedná o kompletní sumarizaci 

procesů ve společnosti, ale o zacílení se na procesy, jež mají při realizaci strategie zásadní 

význam. Jedná se tedy o klíčové procesy, jak uvádí. 

V každém podniku lze nalézt minimálně tři základní procesy, které lze porovnávat 

z hlediska výkonu. Jedná se o procesy v managementu a prodejním segmentu, výrobní 

procesy a procesy vývojové, spojené návrhy nových produktů či služeb. Tyto procesy lze 

porovnávat dle různých kritérií počínaje náklady na tyto procesy, přes časovou náročnost 

až po kvalitu výstupů.  

Tyto procesy jsou pro chod podniku nesmírně důležité, protože každý z nich  

má ať už přímou, tak nepřímou vazbu na výstup z podniku. Běžnou praxí dnešních 

organizací jsou procení audity. Tyto audity mohou mít povahu interní či externí a jsou 

schopny v podniku hodnotit jak jednotlivá oddělení, tak komplexně, např. logistický audit.  

3.1.4 Hledisko učení se a růstu 

Základní otázka tohoto hlediska zní: Jaké cíle týkající se našich potenciálů bychom 

měli stanovit, abychom dokázali reagovat na současné a budoucí výzvy?  

Cíle perspektivy učení se a růstu mají úlohu podporovat a rozvíjet infrastrukturu 

nezbytnou pro strategii. Zdroje této perspektivy jsou zaměstnanci, know-how, inovační 

schopnost, tvůrčí vlastnosti, technologie, informace včetně IT technologií. Tento potenciál 

není pouze způsob jakým realizovat soudobou strategii, ale vytváří prostor a předpoklad 

pro úspěch budoucího vývoje a zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti.  

Měřítky v tomto případě jsou např. produktivita zaměstnanců, jejich spokojenost  

a trvalá udržitelnost. Tyto odvětví nejsou pouze doménou oddělení pro řízení lidských 

zdrojů, ale také organizací výroby a motivací ze strany celého managementu podniku. 

Přímý vliv na toto hledisko má i takzvaná fluktuace zaměstnanců. Jsou to právě 

zaměstnanci, kteří vytvářejí přidanou hodnotu produktu a jsou přímo odpovědní  

za výsledky organizace. Z tohoto důvodu je pro podnik velmi negativním vlivem odchod 
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fundovaných pracovníků, proškolených, znalých produkce a problematiky odvětví. 

V neposlední řadě, mohou podniku ovlivnit faktory, jako je únik interních informací, 

náklady na zaškolování nových pracovníků, dočasná nestabilita oddělení spojená s 

příchody a odchody zaměstnanců, nehledě na náklady spojené s těmito procesy 

(Grasseová, 2013). 

3.2 Aplikace Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard v organizaci by měla zajistit vzájemné provázání cílů a v rámci 

korporátní strategie. Finanční cíle reprezentují centrum, od kterého se odvíjí měřítka a cíle 

dalších třech hledisek uvedených výše. Nesložitější disciplínou pro vytváření a následnou 

implementaci Balanced Scorecard, je segment v oblasti péče o klienty. Rozvoj v oboru  

a stoupající know-how jsou zásadní dispozicí pro zvýšení výkonosti organizace, který však 

mnohdy nelze jednoduše zajistit, jak uvádí Norton a Kaplan (1996).  

Vlastní aplikace metody je popsána několika autory v různých variantách. Následující 

definice se budou týkat těch nejčastěji používaných.  

3.2.1 Definice Strategie  

Určení cílů a vizí společnosti může být v mnoha organizacích poměrně kontroverzní 

téma, protože strategie by neměla být pouze záležitostí vrcholového managementu.  

Na tvorbě strategie a hlavně na její realizaci se podílejí totiž všechny jednotky organizace. 

Pro specifikaci konkrétní strategie je vhodné použít Porterovu analýzu, jejíž popis byl 

uveden v první polovině teoretické části.  

3.2.2 Cíle a jejich určování 

Je nezbytné odvodit strategické cíle pro každou perspektivu Balanced Scorecard.  

Při samotné definici těchto cílů je však nezbytné, více zaměřit pozornost na koncepci akcí 

pro úspěšné plnění cílů a méně přemýšlet o jejich měřitelnosti. (Fotr, Vaclík 2012). 

Dále je nutné zamyslet se nad cílem z několika hledisek. Prvním z nich by měl být 

jeho význam pro danou organizaci. Zvyšování zisku a obratu společnosti bude jistě 

management přiřazovat vyšší prioritu, než rozšiřování stravovacího portfolia ve firemní 

jídelně. Druhou vlastností cíle by měla být jeho transparentnost, měl by tedy být  

pro všechny jednotky spojené s jeho plněním jasný a kroky k jeho dosažení jednoznačné. 

Posledním atributem je střízlivý počet sledovaných cílů. Metoda BSC je metodou 

komplexní, jak bylo již zmíněno v její definici a příliš mnoho spolu méně souvisících cílů 
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by mohlo vést k případnému neúspěchu v její implementaci. Literatura uvádí jako ideální 

počet cílů pro každou perspektivu číslo čtyři. Metodu je samozřejmě možno opakovat  

a zaměřit se tak na oblasti, které nebyly předmětem strategické analýzy BSC. 

3.2.3 Strategická mapa – vztah příčin a následků 

Grasseová (2012) uvádí, že strategická mapa vyjadřuje způsob, jakým organizace 

generuje hodnotu. Strategická mapa souží jako zobrazení strategie, protože ukazuje 

souvislosti a provázanost všech čtyř perspektiv v jednom zobrazení. Strategická mapa  

je vyobrazením řetězce příčin a následků tím, že zohledňuje souvztažnost mezi cíli. 

Alternativa, jež nemá vliv na ostatní cíle, je tedy naprosto vyloučená.  

Výhodou strategické mapy je jednoznačné a velmi přehledné znázornění jednotlivých 

vazeb mezi specifickými cíli strategie. Transparentnost a znalost těchto vazeb a významů 

jednotlivých cílů vyžaduje společné pochopení strategie jednotlivými manažery a tím 

zefektivňuje jejich spolupráci. Zákonitosti strategické mapy jsou postaveny na základě 

početních a logických vztahů, jimiž jsou propojeny jak dané cíle, tak jejich ukazatele. 

Změní-li se jedna hodnota, většinou nelze přesně určit přesnou prognózu vlivu na cílové 

hodnoty navazujících cílů. Původem je sama podstata logiky strategické mapy,  

která nezohledňuje v řetězci příčin a následků veškeré faktory, které na cíl působí. 

Strategická mapa tedy nereflektuje ani faktory externího prostředí, ani vývoj základních 

operačních cílů. Obrázek strategické mapy pro komerční sektor znázorňuje výše uvedenou 

definici.  
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Obr. 3.2 Strategická mapa 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Nortona a Kaplana (2004). 

3.2.4 Stanovení kritérií  

Díky výběru vhodných kritérií je možné sledovat průběh plnění akčního plánu 

strategie. Jednotlivá měřítka potom přesně definují strategický cíl, díky nim celý 

strategický plán získává hmatatelnou podobu. Pro každou z perspektiv je žádoucí určit 

několik kritérií, protože určením pouze jednoho ukazatele by mohlo být netransparentní. 

Na druhou stranu je však nežádoucí volit příliš mnoho ukazatelů. Charvát (2006) definuje 

kritéria, která znesnadňují výběr kritérií takto: 

 Lze pomocí kritéria určit úroveň plnění strategického cíle? 

 Lze pomocí kritéria upravit chování zaměstnanců do preferované podoby?  

 S jakou přesností reflektuje kritérium daný cíl?  

 Lze přesně interpretovat dané kritérium?  

 Do jaké míry lze výsledek ovlivňovat v souvislosti s lidským faktorem?  
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 V jakém časovém horizontu lze měřítko ovlivnit (dlouhodobě >2 roky, 

krátkodobě (1 rok). 

3.2.5 Vymezení cílových hodnot 

Cíl by měl být reprezentován nějakou hodnotou. Tato hodnota dále určuje vlastní 

kroky vedoucí k realizaci daného cíle (strategická akce, controlling plánu). Báze tohoto 

cíle je potom definována hodnotou na konci horizontu strategického plánu (např.  

po čtyřech letech). Následně se strategie dělí do takzvaných průběžných strategických cílů, 

které jsou definovány v kratším období (např. jeden rok), jak uvádí Fotr a Vaclík (2012). 

Hodnota by měla být pro podnik výzvou, nikoli však nedosažitelná a cíl, včetně 

postupu plnění strategických akcí, které jsou pánovány v souvislosti se strategickým 

plánem podniku, dle slov Nortona a Kaplana (2004). 

3.2.6 Určení strategických akcí 

Dle Fotra a Vaclíka (2012) jsou strategické akce organizovány skrze interní procesy 

organizace. Výsledkem těchto procesů je plnění strategických cílů. Procesy a jejich 

realizace jsou přiřazeny kompetentním pracovníků, či útvarům, které jsou odpovědné  

za plnění procesního chodu. Povaha samotného procesu nemusí spadat do standardní 

činnosti  

a souběžně je nutné brát ohled na plánované využití vstupů. Při definici strategických akcí 

je nutné brát v potaz níže uvedené aspekty: 

 Plánování strategických akcí mnohdy neprobíhá ve finanční perspektivě, 

probíhá v ostatních perspektivách BSC, z nichž je možno finančních cílů 

dosáhnout. 

 Sledování přebytků v plnění akčního plánu. 

 Plánování akcí je jak časové, tak objemové (v peněžní hodnotě)  

 Diverzifikace akcí z pohledu priorit 

 Přesná definice strategické akce skrze propracovanou dokumentaci 

 

 



29 

 

4 Analýza výkonnosti a strategického řízení vybraného podniku 

Náplní následující kapitoly je představení konkrétní společnosti, zvolené  

pro komplexní analýzu. Informace a vstupní data pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, 

oblasti citlivých interních informací jsou na teoretické bázi vzhledem ke strategii 

společnosti. Zvolená metoda BSC však bude fyzicky implementována v reálném podniku 

s konkrétními výstupy pro management firmy. Kapitola obsahuje zvolené teoretické 

postupy uvedené v teoretické části. 

4.1 Informace o společnosti a analýza současné situace  

Komplexní analýza bude provedena na vybrané společnosti se sídlem 

v Moravskoslezském kraji. Firma spadá do nadnárodní skupiny a na tuzemském trhu 

působí od roku 1994 a je stabilní dodavatel průmyslových podniků na tuzemském trhu 

v segmentu strojních dílů a komponentů. Počátek činnosti byl lokalizován v Opavě roku 

1990 jako člen skupiny původní značky s více než 100 letou tradicí. Během let ve vybrané 

společnosti shlédla skupina potenciál a v roce 2004 došlo k fúzi, při které došlo  

ke sjednocení firemní kultury včetně názvu, pod jednu značku. V současné době tedy firma 

nese sdružený název obou společností. Dynamický růst impéria dále podpořila akvizice 

další skupiny v odlišném produktovém segmentu, díky tomuto kroku vnikla v nedaleko 

původního závodu další výrobní hala se zaměřením na vysokotlaké a hydraulické hadice.  

Obr. 4.1 Sídlo společnosti  

 

Zdroj: internet. 
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Společnost vyrábí celou řadu dopravníků v různých provedeních, na individuální přání 

zákazníka. Díky variabilitě produktů leze dopravníky doplnit o různé podstavy,  

nebo je nachystat pro implementaci do komplexnějších soustav. Dopravníkové systémy 

jsou čistě produktem společnosti, jsou zde tedy použity pouze vlastní komponenty  

a komponenty stavebnicového systému.  

4.2 Pásový dopravník 

 

Zdroj: internet. 

Na výše uvedeném obrázku můžeme vidět pásový dopravník, jehož variabilita  

a obrovská. Lze jím přepravovat kusově materiál o teplotách +10 až +120 °C, měnit výšku, 

rychlost a sklon dopravníku, kumulaci přepravovaného materiálu, provádění 

technologických operací přímo na dopravníku a mnoho dalších. 

Mezi další produkty společnosti patří různé pohonné systémy, normované díly jako 

jsou upínací prvky, silentbloky, úhlové klouby, dále hydraulické hadice, koncovky, pístní 

tyče a tak dále. Vybraná společnost má pro tuzemský trh i řadu výhradních zastoupení  

jako jsou například značky Ergoswiss, Erwin Halder KG, GATES, COMINTEC a mnoho 

dalších.  

4.1.1 Stávající ukazatele efektivity  

Analyzovaná společnost využívá standardní ukazatele efektivity pro měření výkonu 

firmy, jako jsou: rozvaha, výkaz zisku a ztát, cash flow. Obsah níže  uvedené tabulky 4.1 

znázorňuje vybrané hodnoty použité pro výpočty ukazatelů. Jednotlivé výkazy v plném 

rozsahu jsou uvedeny v příloze. 
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Tab. 4.1 Vybrané ukazatele 

Rok 2010 2011 2012 

Finanční majetek 12845 56286 47019 

Zásoby 45280 45535 69441 

Krátkodobé závazky 27404 34072 24864 

Oběžná aktiva 99051 144855 161855 

Celková aktiva 164910 210009 251317 

EAT 16730 46524 42296 

Daň z příjmu za běžnou činnost 4209 11399 11435 

Nákl. Úroky 194 121 13 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 17311 39033 49268 

Cizí kapitál 28468 35045 26235 

Vlastní kapitál 136377 174801 225057 

Tržby + Výkony 239159 340148 411590 

Odložený daňový závazek + krátkodobé 

závazky 27994 35019 26235 

Pohledávky 40926 42936 45395 

Zdroj: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, analýzy cash flow ve vlastním zpracování. 

Z uvedených ukazatelů můžeme pozorovat nárůst v oblasti hospodářského výsledku 

společnosti a finančního majetku společnosti, což je velmi pozitivní. Negativně je možno 

pozorovat mírný nárůst pohledávek a nárůst pohledávek o zhruba 34%, což je způsobeno 

rozšířením výroby a produktového portfolia. Podíl cizího kapitálu ve společnosti  

je poměrně stabilní a v posledním sledovaném období je možno pozorovat jeho snížení 

oproti předešlým rokům. Další vývoj a změny v jednotlivých ukazatelích můžeme 

pozorovat v následujících kapitolách.  

4.1.2 Vize  

Standardní výkazy a ukazatele byly doposud pro firmu dostačující, ale vzhledem 

k rozšíření výroby má společnost tendenci rozšiřovat i své působení na trhu. Z tohoto 

důvodu je nezbytné nahlížet na společnost a její profil na trhu nejen z pohledu financí  

a finančních ukazatelů, ale komplexně. Toto je důvodem aplikace metody Balanced 

Scorecard, která požadovaný pohled na aktuální situaci firmy poskytuje.  

4.1.3 Analýza konkurenčních sil – Porterův model 

Praktická část Porterova modelu uvedená v této části, vychází z teoretického základu 

předeslaného v kapitole 2.3. Následně tedy budou analyzovány jednotlivé síly. 
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Hrozba silné rivality 

Tato síla reflektuje atraktivitu odvětví působení firem v odvětví a týká se působení 

stávající konkurence na trhu. Níže jsou uvedeny příklady rivalů společnosti. 

CHALLENGE PT (Czech) s.r.o. 

Je nadnárodní společností působící v deseti státech světa a v České Republice  

je lokalizována ve městě Kroměříž. Společnost se zabývá výrobou ozubených hnacích 

segmentů, konkrétně průmyslové řetězy, řetězová kola, dopravní řetězy, řemenové 

převody, klínové řemenice, hřídelové upínání, hřídelové spojky, ložiska, ložiskové 

jednotky a vložky, vibrační řemenice, elektromotory a mnoho dalších. CHALLENGE PT 

funguje podobně jako vybraná společnost na bázi normovaných dílů a dílů na míru, je tedy 

k dispozici katalog standardních produktů, které si lze objednat po internetu. Výhodou 

CHALLENGE PT oproti analyzované společnosti spatřujeme v širším kontinentálním 

záběru, neboť se pobočky nacházejí kromě Ameriky na všech ostatních kontinentech, 

kdežto analyzovaná společnost je ryze Evropskou záležitostí. V rámci České republiky jej 

s dojezdovou vzdáleností cca 100 km lze zařadit jako lokálního konkurenta. Nevýhodu 

CHALLENGE PT můžeme pozorovat v poměrně úzkém portfoliu produktů, analyzovaná 

společnost disponuje dalšími osmi oblastmi produktových řad.  

T.E.A. TECHNIK s.r.o. 

T.E.A. TECHNIK s.r.o. spadá do skupiny T.E.A. Group, která je lokalizována kromě 

České republiky také v Austrálii, Německu, Rusku a U.S.A. Na tuzemském trhu sídlí 

v jihomoravském Brně a jejími produkty jsou ozubené převody, pohybové šrouby, lineární 

vedení, atd. Stejně jako předchozí Challenge funguje na bázi katalogu normovaných dílů 

ovšem bez možnosti individuálního řešení pro své zákazníky. Konkurovat mohou 

především cenou, rychlostí dodávek a flexibilitou zákaznického servisu.  

Metal - PS spol. s r. o. 

Společnost založená v Moravských Pohořelicích původně nabízela pouze povrchové 

opracování kovů. Po šesti letech existence se výroba rozšířila o konstrukční a montážní 

práce včetně kovovýroby. Výrobní program je rozdělen do dvou proudů, kovovýroba  

a dopravníkové systémy, které jsou také doménou analyzované společnosti. Výhody 

společnosti Metal-PS spočívají v tradiční tuzemské značce, na kterou část zákaznického 
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segmentu stále bere ohled, obecné flexibilitě menších firem na českém trhu a malé 

fluktuaci kvalifikovaných zaměstnanců.  

 

 D A S spol. s r.o. 

Česká dynamická společnost s 40ti-letou tradicí se sídlem ve Frýdku – Místku. 

Specializuje se na dopravníkové systémy a zvedací systémy. Společnost disponuje kormě 

divize výroby strojů a linek, také divizemi kovoobrábění, elektromontáže, zámečnictví  

a vývoje produktu. Konkurenční výhoda tedy spočívá v její nezávislosti. Dalšími produkty 

D A S jsou montáže, školení a pozáruční servis, což ocení velká část klientů, vzhledem 

ceně a povaze produktu. Nevýhodou ve srovnání s vybranou společností je absence 

podpory velké skupiny a úzká specializace. 

V soudobém konkurenčním prostředí si stojí analyzovaná společnost dobře, vzhledem 

ke své univerzálnosti a velikosti produktového portfolia. Na tuzemském trhu není firma, 

která by disponovala takto širokým záběrem produktů, které se sice směřují více  

do standardizovaných dílů, ale vzhledem k dynamickému vývoji tohoto trendu je tato 

diverzifikace produktového portfolia dobrým strategickým tahem.  

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstup do odvětví průmyslové výroby strojírenských dílů a systémů není zrovna 

jednoduchá disciplína. Je zde hned několik bariér, kterými jsou konkrétně, kapitálová 

náročnost, know-how, konkurenční boj. Každá z těchto bariér je níže detailněji popsána. 

Kapitálová náročnost 

Vztáhneme-li veškeré souvislosti k produktovému portfoliu analyzované společnosti, 

je pro vstup nové společnosti na trh nezbytné mít dostatek místa pro umístění 

zpracovatelských strojů, kompletačních hal a skladovacích prostor. Analyzovaná 

společnost funguje jak na principu vlastní výroby tak normovaných dílů a výhradního 

zastoupení, takže velikost skladů je klíčová, pokud má firma v úmyslu být flexibilní. První 

kapitálovou bariérou je tedy výstavba závodu, či zakoupení vhodných prostor pro výrobní 

závod. 

Další kapitálovou bariérou je bezesporu nákup zpracovatelských strojů. Vzhledem 

k nutnosti dodržování maximální kvality a přesnosti u pohonných dílů a lineárních vedení 
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je nezbytné investovat značnou část kapitálu do strojového parku společnosti. S těmito 

investicemi by se dali také spojit nemalé náklady na kvalitní software, který je potřebný při 

navrhování dopravníkových systémů, nehledě na firemní software a jiné IT technologie. 

Jednoznačně je tedy kapitálová náročnost paří k jedné z bariér pro vstup nových 

konkurentů na daný segment trhu. 

Know-how 

Strojírenská výroba, zvláště pokud je záměrem organizace stát se dodavatel  

do automobilového průmyslu je určitá míra fundovanosti. Od segmentu dodavatelů  

pro automobilový průmysl není zrovna jednoduché se dostat, zato je velmi snadné skončit 

a špatná pověst se nadále může projevit v budoucím vývoji podniku. Segment přesné 

výroby choulostivých dílů dodavateli z hlediska kvality zkrátka nic neodpustí a z tohoto 

důvodu je nezbytné mít k dispozici kvalitní pracovníky, kteří dokáží generovat korektní 

výstup.  

Jednou ze zásadních části know-how, když pomineme top management, spočívá 

v administrativní části. Konkrétně ve vývoji produktu, v případě, že je produkt špatně 

navržen a dojde až k zákazníkovi, kde se shodou okolností implementuje do sériové 

výroby, může to mít nedozírné následky, nejen v podobě zhoršené pověsti, ale i nákladů 

spojených s reklamačním řízením. Neshodný díl je nutné zachytit v rámci závodu 

systematickou kontrolou kvality, tedy pracovníky na vývojovém oddělení a ve výrobě. 

Ovšem obě tyto pozice či jejich kombinace vyžadují určitou míru know-how. 

Konkurenční boj 

V předchozím bloku byly zmíněny příklady firem působících na trhu v současnosti.  

Ze zaměření zmíněných firem jednoznačně vyplývá užší specializace a normovaná výroba  

či distribuce. Na konkurenční boj se tedy můžeme zaměřit i z hlediska bariér pro vstup  

a například z pohledu produktového portfolia.  

Stávající konkurence s úzkým zaměřením je specializovaná na daný produkt  

a disponuje dlouholetým know-how což generuje úspory z hlediska nákladů i času. 

Konkurenti tohoto typu mají zkušenosti s náročností výroby v daném segmentu a překonat 

jejich vybavení jak strojové, tak co se týče lidského potenciálu je velmi složité.  
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Druhou variantou je distribuce normovaných dílů vlastních nebo renomovaných 

značek. Problematika prosazení se v tomto sektoru spočívá většinou v nízké cenové úrovni, 

malých kvalitativních rozdílech a renomé značky. U standardizovaného dílu, dle dané 

specifikace je velmi složité konkurovat cenou, protože materiálové náklady a technologie 

výrobců bývají velmi podobné, jediný rozdíl je potom v ceně pracovní síly, takže pokud 

potenciální společnost nezvažuje nakupovat produkty například v Číně, těžko nabídne 

svému zákazníkovi zajímavou cenu. Cenové zvýhodnění v tomto případě bývá na úkor 

kvality. Faktor, který je u tohoto typu produktů většinou rozhodující, bývá značka. Pokud 

je díl, byť je vyráběný v jiné destinaci pod záštitou renomované společnosti, lépe  

se prodává, neboť nedůvěra zákazníků není zásadní. Zákazník má od produktu dané 

značky určitou představu a výrobek nové značky, která je pro něj neznámá v něm může 

vzbuzovat rezistentní přístup. 

 Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků 

Jednou největších hrozeb odvětví je nalezení substitutu vyráběného produktu, nicméně 

substituce je přirozený vývoj trhu a právě díky ní vzniká řada nových společností. 

Výrobkové portfolio analyzované společnosti je dobře diverzifikováno a případný pokles 

na jedné straně je možno vybalancovat nárůstem na straně druhé. Substitut v tomto odvětví 

by znamenal alternativní materiál se zachovanými mechanickými vlastnostmi a nižší 

cenou, nebo inovativní myšlenka. V obou případech se informace o novém produktu rychle 

šíří a podniky samotné iniciují vývoj podobného produktu, aby nezaostaly za konkurencí. 

Hrozba substitutů v tomto odvětví není nijak markantní.  

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Pro tuto sílu je zásadní určit si cílové zákazníky a segmenty, protože tyto faktory  

ve velkém měřítku ovlivňují celou společnost. Již v předchozích kapitolách je zmíněn 

význam diverzifikace rizika. V každé společnosti, analyzovanou společnost nevyjímaje, 

existuje seznam top zákazníků, se kterým je vrcholový a minimálně střední management 

srozuměn, ale záleží na rozhodnutí vedení jakou strategii zvolit a na jaký segment  

se zaměřit. V ideálním případě bude vybraná společnosti dodávat více zákazníkům 

v menším objemu a procentuální podíl prodeje se rovnoměrně rozloží mezi více zákazníků, 

což je cílem vedení společnosti. Výsledkem je menší vliv zákazníka na společnost  

a prevence případných výkyvů na trhu.  
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Správný segment trhu je také velmi důležitý, protože analyzovaná společnost  

je dodavatelem jak do automobilového průmyslu, tak ostatních technických odvětví. I v tak 

stabilním průmyslu jako je automobilový, může dojít k markantním výkyvům, což bylo 

patrné i při poslední globální krizi. Zde je tedy nutná intervence top managementu,  

který stanová mantinely pro jednotlivá odvětví, které se následně promítnou do cílů 

společnosti.  

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů. 

V této části může analyzovaná společnost narazit na komplikace. Vzhledem k prodeji 

katalogového zboží a cenám určeným v rámci vnitropodnikové politiky, nelze cenu  

ani v rámci vetší intervence vedení v rámci tuzemského trhu ovlivnit. Dalším faktorem  

je nákup surového materiálu, ať už se jedná hliníkové profily, tak materiálu pro další 

zpracování. Materiál v rámci opakovaných výrob podléhá kvalitativní kontrole a nelze jej 

bez testování nahradit, aby nebyla ohrožena kvalita dodávek. Na trhu navíc neexistuje 

příliš mnoho kvalitních a prověřených dodavatelů, z tohoto důvodu, je manipulace s cenou 

poměrně omezená a organizace spíše podléhá obecnému vývoji cen na trhu. V případě, že 

cena surovin stoupá, nezbývá moc možností, než ji absorbovat dle firemní strategie.  

Buď je navýšení přeneseno dále na zákazníka, nebo ze strategických důvodů absorbována 

analyzovanou společností. Bohužel tato část není příliš ovlivnitelná z pohledu celé 

skupiny. 

Shrnutí 

Z hlediska Porterova modelu pěti sil, se společnost profiluje dobře a má poměrně 

velký potenciál na úspěch. Jednou z mála slabin firmy můžeme spatřovat 

v neovlivnitelných cenách vstupního materiálu, ale tento faktor lze změnit v případě, že by 

firma aktivně vstoupila i na trh výrobců surového materiálu. 

4.2 Aplikace Balanced scorecard ve společnosti 

V následující kapitole je společnost zhodnocena v rámci metody Balanced Scorecard, 

tedy praktickým vyjasněním jednotlivých perspektiv, definicí strategických cílů a strategie 

samotné, strategická mapa, cílové hodnoty, stanovení kritérií a určení strategických akcí. 

4.2.1 Finanční perspektiva 

Z hlediska finanční perspektivy je podnik zhodnocen v kapitole 4.1.1., tedy rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, analýza cash flow, tak jak uvádí zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 
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V této kapitole budou uvedeny další ukazatele, které rozšiřují celkový obraz  

o finanční situaci o vybrané společnosti. Hodnoceny jsou zde tři po sobě jdoucích období  

dle vybraných ukazatelů, uvedených v kapitole 2.2.1.  

Ukazatele likvidity 

Tab. 4.2 Ukazatele likvidity 

  2010 2011 2012 

Okamžitá likvidita  0,47 1,65 1,89 

Pohotová likvidita  1,96 2,92 3,72 

Běžná likvidita  3,61 4,25 6,51 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 Z hlediska likvidity podnik nedosahuje obecně doporučovaných hodnot. Meziročně 

můžeme sledovat nárůst likvidity, při snaze dosáhnout ideálních hodnot by se měl podnik 

zaměřit na efektivnější nakládání s krátkodobými finančními prostředky. Ukazatel 

okamžité likvidity je doporučeno udržovat v rozmezí 0,2 – 0,5, což se v případě 

společnosti podařilo pouze v prvním sledovaném období. Pohotová likvidita by se měla 

pohybovat mezi hodnotami 0,7 – 1,2 a podnik ji nesplňuje ani v jenom z výše uvedených 

období. Doporučené rozmezí pro běžnou likviditu je 1,5 – 2,5 stejně jako u pohotové 

likvidity, ani zde není doporučovaných hodnot dosaženo. Při detailnějším přezkoumání 

výpočtů můžeme vidět, že hodnoty krátkodobých závazků jsou poměrně stabilní.  

Ve výpočtu okamžité likvidity je potom vidět nárůst finančního majetku. Pohotová 

likvidita nám potom ukazuje nárůst jak oběžných aktiv, tak stavu zásob a stejný nárůst 

aktiv můžeme pozorovat i v případě běžné likvidity. Nárůst oběžného majetku  

je především způsobena nárůstem zboží ve skladech, což je výsledkem k rostoucímu 

objemu prodeje a produktového portfolia. 

Výpočty okamžité likvidity:  

                            
      

     
      

 

                            
      

     
      

                            
     

     
      

 

Výpočty pohotové likvidity: 
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Výpočty běžné likvidity: 

                         
     

     
      

 

                         
      

     
      

 

                         
      

     
      

 

Ukazatele rentability 

4.3 Ukazatele rentability 

  2010 2011 2012 

Rentabilita vlastního kapitálu  12,27% 26,62% 18,79% 

Rentabilita aktiv 12,81% 27,64% 21,38% 

Rentabilita investovaného 

kapitálu 15,50% 33,21% 23,88% 

Rentabilita tržeb 96,64% 119,19% 85,85% 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Ukazatele rentabilit jsou jedním z nejsledovanějších parametrů, podávají totiž zprávu 

o schopnosti generovat zdroje z kapitálu do podniku vloženého. Čím je procentuální 

hodnota vyšší, tím lépe. Z tabulky lze pozorovat velmi dobré hodnoty, ve sledovaném 

období podnik dosahoval v roce 2011 a to u všech ukazatelů. I při poklesu hodnot rentabilit 

jsou výsledky v roce 2012 lepší, než v roce 2010 až na ukazatele ROS. 

Výpočty ROE: 
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Výpočty ROA: 

             
                

      
             

 

             
                 

      
             

 

             
                

      
             

Výpočty ROCE: 

              
                

      
             

 

              
                 

      
             

 

              
                

      
             

Výpočty ROS: 

              
     

     
             

 

             
     

     
              

 

              
     

     
             

 

Ukazatele zadluženosti 

Tab. 4.4 Ukazatele zadluženosti 

  2010 2011 2012 

Celková zadluženost  17,26% 16,69% 10,44% 

Zadluženost vlastního kapitálu 0,21 0,20 0,12 

Úrokové zatížení  1,15% 0,26% 0,03% 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Z níže uvedených výpočtů můžeme sledovat míru financování podniku cizími zdroji. 

Na první hled je patrné, že si v tomto směru firma stojí velmi dobře. Hodnota celkové 

zadluženosti by neměla přesáhnout hranici 50%. Analýza poukazuje na to, že podnik,  

je z větší části financován vlastními zdroji. Hodnot mimo doporučený rámec 1-1,2, firma 
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dosahuje v kladném slova smyslu i u zadluženosti vlastního kapitálu a úrokového zatížení, 

tady by hodnota neměla přesáhnout 40%. 

Výpočty celkové zadluženosti: 

                             
     

      
              

 

                             
     

      
              

 

                             
     

      
              

Výpočty zadluženosti vlastního kapitálu: 

                                        
     

      
            

 

                                        
     

      
            

 

                                        
     

      
            

Výpočty úrokového zatížení: 

                          
   

           
             

 

                          
   

           
             

 

                          
  

          
             

 

Ukazatele aktivity 

Tab. 4.5 Ukazatele aktivity 

  2010 2011 2012 

Doba obratu aktiv 248 222 220 

Doba obratu zásob 68 48 61 

Doba splatnosti závazků 42 37 23 

Doba splatnosti pohledávek  62 45 40 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Ukazatele aktivity, jsou nositelem informací o využití investovaného kapitálu. Čím  

je hodnota udávaná ve dnech nižší, tím lépe podnik investice využívá. V případě 
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analyzované společnosti se tento trend projevuje dobrým směrem, jak lze nejlépe vidět 

z výše uvedené tabulky.  

Výpočty doby obratu aktiv: 

                            
      

             
          

 

                            
      

             
         

 

                            
      

             
         

Výpočty doby obratu zásob: 

                            
      

            
        

 

                            
      

            
        

 

                            
      

            
        

Výpočty doby splatnosti závazků: 

                                  
      

            
        

 

                                  
      

            
        

 

                                  
      

            
        

Výpočty doby splatnosti pohledávek: 
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4.2.2 Zákaznická perspektiva  

Zákaznická perspektiva nabízí několik pohledů, např. segmentace zákazníků, 

geografické rozdělení, spokojenost zákazníků, trvalá udržitelnost zákazníků. Tato 

perspektiva je u každého podniku individuální a velmi záleží na ohleduplnosti 

managementu k plnění cílů této perspektivy.  

Segmentace zákazníků 

Segmentací zákazníků rozumíme rozdělení do skupin dle nějakého kritéria. Vzhledem 

velikosti výrobkového portfolia společnosti je velmi složité detailněji rozčlenit zákazníky 

do jednotlivých skupin. Mezi současné zákazníky patří Volkswagen SLOVAKIA a. s., 

SIEMENS Automobilové systémy s. r. o., ŠKODA auto a. s., KIA MOTORS, 

PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH, HYUNDAI MOTOR 

MANUFACTURING CZECH. Tato skutečnost napovídá vysokou míru zaměření  

na automobilový průmysl a tímto je definován první segment. Další segment je možno  

od stávajících zákazníků odvodit, protože společnost Panasonic a Siemens, nejsou 

specializovány pouze automobilový průmysl, ale také na ostatní technická odvětví,  

což je možno uvést jako další segment.  

Jedním z hlavních produktů, jak bylo zmíněno v úvodu, jsou dopravníky, části 

dopravníkových linek a také části pracovišť. Dopravníky naleznou uplatnění  

jak potravinářském průmyslu např. u společnosti Nestlé, tak třeba ve výrobních závodech 

společností v elektrotechnickém průmyslu jako je Asus.  Zatím co pracoviště, pracovní 

stoly a ochranné pomůcky najdou uplatnění ve výrobách s větší přidanou hodnotou,  

např. ve společnosti Isotra, která se zabývá výrobou stínící techniky. Tímto definujeme 

čtyři základní segmenty, na které se analyzovaná společnost zaměřuje: 

 automobilový průmysl - ŠKODA auto a. s, KIA MOTORS 

 elektrotechnický průmysl – Asus, Panasonic 

 potravinářský průmysl – Nestlé, Kraft foods 

 ostatní – Isotra a.s., Climax 

Geografické rozdělení  

Z geografického pohledu má firma silné zázemí v Německu, kde jej můžeme najít 

hned v sedmi lokacích. Mezi další země patří samozřejmě Česká republika s regionálním 

zastoupením i pro Slovensko, dále Polsko, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Holandsko, 
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Bulharko a Rumunsko. Celkem můžeme pobočky nalézt na 14 místech Evropy. Obecným 

trendem dnešní doby je fakt, že dodavatel by měl být z hlediska nákladů co nejblíže svým 

zákazníkům. Tento trend se nejvíce uplatňuje v automobilovém průmyslu a jeho model  

se jeví jako velice efektivní z hlediska časové flexibility a nákladů. Samozřejmě efektivita 

je spojená s frekvencí dodávek a v případě analyzované společnosti se jedná dodávky 

pohonných dílů. Z pohledu dopravníků a pracovních stolů se vyplatí dodávky i na větší 

vzdálenosti. Z hlediska investic, je výstavba nové výrobní haly s totožným produktovým 

portfoliem neefektivní.  

Co se geografického rozmístění týče, je firma vůči svému produktovému portfoliu 

strategicky lokalizována do daných destinací velmi efektivně. Jedinou výjimkou  

je Německo, kde byl založen a kde došlo k největším akvizicím.  

Spokojenost zákazníků 

Spokojenost zákazníků lze monitorovat a hodnotit např. dle dotazníku, firma prodává 

své produkty skrze oddělení přímého prodeje a proto je dotazník ideálním prostředkem  

jak tuto spokojenost monitorovat. Jedná se o jednoduchý a levný nástroj,  

který lze v elektronické nebo tištění podobě rozeslat zákazníkům k vyplnění a následně  

je při osobních schůzkách vybírat, případně podat bližší detaily k jednotlivým bodům. 

Tento postup lze aplikovat jak průběžně v rámci celého roku, tak jednorázově, např. před 

koncem roku, při zdvořilostních návštěvách.  

V dotazníku takovéhoto typu by určitě neměli chybět body jako je kvalita  

a její úroveň, flexibilita, spolehlivost dodávek, přístup k řešení reklamací, inovativní 

přístup, hodnocení obchodního zastoupení, cena. Díky zákaznickému pohledu  

je společnost schopna lépe se přizpůsobit současnému vývoji trhu. Pro pozitivní vývoj 

každé společnosti je nezbytné mít aktuální informace o zákaznických pohledech  

a potřebách, neboť i tyto informace šetří energii a čas.  

Trvalá udržitelnost zákazníků 

Trvalá udržitelnost má velmi úzkou vazbu na spokojenost zákazníků. Z tohoto 

pohledu je nezbytné vybudovat se zákazníky určitý vztah, který přispěje k oboustranné 

spokojenosti. Takový to vztah následně absorbuje případné budoucí neshody a zrychluje 

celý proces dodávek a vývoje produktu. Právě vývojové hledisko je jednou z klíčových 

oblastí trvalé udržitelnosti, neboť dnešní prostředí je velmi inovativní a plné změn, série  
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se zkracují, produktové portfolio roste a konkurence také. Je tedy nutné s dobou udržet 

patřičný krok a být inovativní, přicházet s nápady a aktivně hledat řešení zákazníkových 

problémů.  

Nová myšlenka, produkt či řešení by měl zákazníkovi vždy přinést nějaký benefit. 

V případě, že zákazník spatří ve firmě potenciál s proaktivním přístupem, který ji odlišuje 

od konkurenčních společností, zvyšuje to šanci na úspěšnou budoucí spolupráci  

a tím i rozvoj společnosti jako takové.  

4.2.3 Perspektiva interních procesů 

Souborem analyzovaných interních procesů by měly být takzvané klíčové procesy, 

které mají vazbu na splnění cílů jak finanční tak zákaznické perspektivy. Jejich vazba  

by tedy měla mít primární vliv právě na výše zmíněné cíle. Jako zásadní procesy jsou 

stanoveny následující tři: 

 proces vývoje produktu, 

 proces výroby produktu, 

 proces servisní. 

Proces vývoje produktu  

V tomto bodě je nezbytné držet krok s dobou, společnost má dlouholeté zkušenosti 

s vývojem a uváděním svých produktů na trh. Je však velmi nezbytné v tomto směru 

nezaostat a v rámci vývoje experimentovat s materiály či provedením svých výrobků. 

Odvětví automobilového průmyslu tyto kroky velmi vítá a témata jako optimalizace  

a zlepšení jsou zde stále aktuální. Ze strategického hlediska je tedy žádoucí vyvíjet 

produkci ve spolupráci s konkrétním zákazníkem a implementovat se tak do celého 

procesu. Samozřejmě tím stoupá i pravděpodobnost na dodávky vyvíjeného produktu  

a je možno zde i implementovat vlastní know-how či patenty. Díky kombinaci těchto 

faktorů dostáhneme jakéhosi brick wallingu, čímž znemožňujeme konkurenci kopírování  

či nahrazení našeho produktu něčím jiným. 

Ve vývojovém procesu je také nezbytné, aby měl produkt pro zákazníka kromě řešení 

také benefit v podobě ceny. Cena samozřejmě nemusí být na nějaké dolní hranici 

rentability, měla by udávat korektní hodnotu produktu. Již v počáteční fázi vývoje by měla 

být známa přibližná představa zákazníka. Jen tak bude celý proces vývoje efektivní a žádná 
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ze zúčastněných stran nemůže být nepříjemně překvapena. Tento faktor samozřejmě 

přispívá jak k finanční tak k zákaznické perspektivě.  

Proces výroby produktu 

Samotná výroba produktu je operací na nejednu samostatnou práci, či knihu. Obecně 

však výrobu ovlivňují základní faktory, kterými jsou materiál, lidský faktor, kapitál. 

Během procesu výroby můžeme později narazit na dílčí procesy jako je logistika, 

skladování, expedice.  

Výrobní proces by měl jasně definovat postup produktu jednotlivými výrobními 

kroky, které by měli pramenit z oddělení jako je vývoj a technologická příprava výroby. 

Při výrobě pásového dopravníku je tedy nezbytné zajistit materiál a polotovary skrze 

oddělení nákupu. Následná distribuce k jednotlivým operacím a mezikroků, což v případě 

dopravníku znamení řezání a povrchová úprava hliníkových profilů, kompletace 

pohonného mechanizmu, šití speciálních textilií na pasy dopravníku. Dalším krokem  

je při výrobě takto složitého mechanizmu kvalitativní kontrola, což v našem případě 

znamená kompletace a testování funkčnosti celého mechanismu a následné rozložení.  

Zde je proces poměrně dobřen nastaven a není třeba jej výrazně korigovat. Posledním 

krokem je proces balení a expedice.  

Ve výrobním procesu polotovarů, či hotových výrobků je pro zvýšení efektivity 

optimalizovat výrobní proces jako takový, tzn. počty směn, počty pracovníků, využití 

materiálu a jeho vhodná volba, přiměřená typ volba opracování a vhodný typ balení. 

Všechny tyto faktory lze v menších i větších měřítcích upravovat neustále vzhledem 

k rozsáhlosti výrobního procesu.  

Proces servisní 

V rámci tohoto procesu lze sledovat dva směry, zákaznický servis jako podpora 

prodeje a servis již prodaných produktů. Níže jsou uvedeny detaily ke každému z nich. 

Zákaznický servis jako interní podpora externího prodeje spočívá v kalkulaci 

cenových nabídek, komunikací detailů mezi nákupem, výrobou, vývojem, technologií  

a expedicí. Způsob a provedení této podpory je velmi individuální a každý zaměstnanec 

 jej vykonává dle vlastních metod. Samozřejmě jsou zde definovány pracovní postupy  

a směrnice, které je nezbytné dodržovat, velká část samotné práce na této pozici však 
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vyžaduje individuální přístup a velkou míru orientace na zákazníka. Dalo by se říci,  

že zaměstnanci zákaznického servisu jsou jakýmsi pomyslným mostem mezi oddělením 

prodeje a výroby. Nalézt v tomto procesu nějaké zlepšení je tedy nasnadě.  

Jde o komunikační dovednosti, práci pod tlakem, práci s náročným zákazníkem.  

Tyto disciplíny lze zlepšit například odborným školením zaměstnanců.  

Poprodejní servis můžeme nalézt hned ve dvou směrech, jako servis zákazníka  

a jako servis produktu. Servis zákazníka je většinou úkolem interního a externího prodeje, 

jeho součástí je rozvoj vztahu se zákazníkem, řešení budoucích projektů, komunikace 

ohledně dodávek a starost o bezproblémový chod zakázky. Servis produktu můžeme 

považovat i jako jeden z benefitů, protože dopravníkové soustavy je pro jejich 

bezproblémový chod nutné udržovat v dobré kondici. Analyzovaná společnost poskytuje 

nejen produktové servisní služby, ale i poradenské a školitelské služby. Široká nabídka 

servisních služeb tedy patří mezi silné stránky podniku.  

4.2.4 Perspektiva učení se a růstu 

Jak předesílá teoretická část práce, základní tezí této perspektivy je rozvoj 

zaměstnanců, technologií, inovace, know-how, IT technologie, atd. Díky možnosti rozvoje 

v těchto oblastech má firma větší pravděpodobnost na úspěch v konkurenčním prostředí. 

Vybraná firma má v současné době zhruba 140 zaměstnanců, z nichž je 24% zaměstnáno 

v administrativě a 76% v provozu. Vzhledem otevření další výrobní haly na druhém konci 

obce, kde firma sídlí, jsou otevírány další pracovní příležitosti. V následujícím bloku bude 

pozornost směřována k následujícím tématům: 

 rozvoj zaměstnanců a motivace, 

 IT technologie, 

 proces inovace. 

Rozvoj zaměstnanců a motivace 

Rozvoj zaměstnanců je pro firmu jednou z klíčových záležitostí. Vzhledem  

ke složitosti produktů jako jsou dopravníky, nebo ochranné oplocení používané  

u zpracovatelských strojů či linek, vyžaduje vysokou míru fundovanosti zaměstnanců. 

Nejedná se zde jen o precizní zpracování a 100% kvalitativní výstup, ale jde tady také 

bezpečnost obsluhy strojů a prevenci úrazů, což by žádná ze společností v dnešní době 

neměla podceňovat.  
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Zvyšování a fundovanosti zaměstnanců se zaměřením výrobu lze dosáhnout  

jak interním tak externím školením. Na interní školení v případě firmy můžeme nahlížet  

ze dvou stran. Z pohledu vlastního výrobního závodu, kde lze sdílet interní informace  

a zkušenosti od stávajících zaměstnanců vycházející z jejich praxe. Tento typ zaškolování 

se může týkat jak vstupního zaškolení nového zaměstnance, což je stejně jako u většiny 

společností standardem i ve vybrané společnosti, tak postupného detailnějšího školení 

v průběhu praxe. Takovéto školení lze následně rozšířit o znalosti průběhu práce na jiných 

pracovištích, což má největší efekt v oblasti výroby. Tento krok zvyšuje nejen kvalifikaci  

a hodnotu zaměstnance, ale firma je pak lépe připravená na období dovolených, 

nemocenských, nebo na případný odchod zaměstnance. Z pohledu skupiny lze školení 

provádět o obdobném duchu jako školení vlastního výrobního závodu, s tím rozdílem,  

že můžeme sdílet know-how a úspěchy celé organizace. Cílem těchto školení by mělo být 

zjednodušování procesů a větší efektivita práce. Nejjednodušší cesta je v tomto případě 

převzetí již zavedeného funkčního modelu a aplikace na místní podmínky. Toto není 

samozřejmě vždy možné, ale v mnohých případech to lze. Obraz skupiny potom působí 

celistvě a zvyšuje míru profesionality firmy. Dalším přínosem školení v rámci skupiny  

je jakýsi ‘‘multikulturní mix‘‘. Díky tomuto faktoru získáme mnoho nových nápadů  

a mnohdy i nezasvěcených pohledů na problematiku.  

Jedním z velice důležitých faktorů v oblasti zaměstnanců je jejich motivace  

a hodnocení. Z pohledu managementu je motivace poměrně standardní a větší část 

pohyblivé složky mzdy reflektuje výsledek hospodaření. V oblasti výroby je hodnocení 

nastaveno normovaně a zaměstnanci tedy pracují dle nějakých průměrných časů. 

Společnost však myslí i na bonifikaci nadlimitních výkonů a připravila pro své 

zaměstnance systém odměňování podle jednotlivých stupňů, konktrétně 105%, 110%,  

atd. Této systém však není nastaven příliš šťastně z hlediska kvality. Zaměstnanci mohou  

za vidinou většího výdělku upustit od kvality a bumerangovým efektem nám vzrostou 

reklamační případy, takže by bylo do budoucna dobré odměňování nějak vybalancovat 

s kvalitou. Jen dobře motivovaný a odměněný pracovník podává nejlepší výkony. 

IT technologie 

Z hlediska IT technologií lze poukázat zásadní bod pro každou společnost  

a to je firemní software, který lze označit jako srdce závodu. Analyzovaná společnost 

v roce 2011 investovala 473 000 Kč do softwaru a funguje na online bázi v rámci 
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skladových zásob s mateřskou společností s centrálou v Německu. Nové softwary 

přispívají k rychlejší a efektivnější práci s daty včetně propojení všech oddělení firmy. 

V praxi to znamená přechod od původní verze základního firemního softwaru 

s pomocnými programy a tabulkami Excelu v jednotný systém, který sdružuje všechna 

data a je přístupný kompetentním oddělením.  

Proces inovace 

Díky tomuto procesu je možný rozvoj společnosti a inovace se může týkat všech 

oddělení organizace. Je nutné si však v rámci efektivity stanovit místa s největším efektem. 

Vztáhneme-li si toto na konkrétní příklad třeba z nákupního oddělení, je zřejmé,  

že se strategický nákupčí bude zaobírat vývojem a alternativami hliníkových profilů,  

který je základním materiálem pro zpracování, ve větší míře, než cenou strečové fólie, 

kterou se produkt balí (berme standardní proces, kdy je spotřeba fólie minimální). Klíčová 

místa jsou tedy především v oblasti výroby, nákupu, vývoje a logistiky. V těchto oblastech 

lze inovativním přístupem vygenerovat nejefektivnější úspory.  

4.2.5 Cíle a jejich určování 

Následující kapitola definuje konkrétní strategické cíle, na jejichž plnění se společnost 

v budoucnu zaměří. Jak předesílá teoretická část práce, je nezbytné, aby cílů nebylo příliš 

mnoho a nesnížila se tak efektivita celé metody BSC. Z tohoto důvodu jsou pro každou 

perspektivu definovány tři základní cíle s ohledem na jejich dosažitelnost pro danou 

organizaci, protože právě dosažitelnost a přiměřenost je cestou k úspěchu.  

Strategické cíle finanční perspektivy: 

 zvýšení obratu, 

 efektivnější hospodaření s oběžným majetkem, 

 zvýšení zisku. 

Strategické cíle zákaznické perspektivy: 

 zvýšení podílu na trhu, 

 trvalá udržitelnost, 

 spokojenost zákazníků.  

Strategické cíle perspektivy interních procesů: 
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 zvyšování odbornosti zaměstnanců, 

 zvyšování kvality produktů, 

 zvyšování podílu nově vyvíjených produktů. 

Strategické cíle perspektivy učení se a růstu: 

 snížení fluktuace zaměstnanců, 

 zdokonalení informačního toku, 

 zvýšit míru implementace firemního softwaru skrze organizaci. 

4.2.6 Strategická mapa – vztah příčin a následků 

V rámci metody Balanced Scorecard je nezbytné strategické cíle jednotlivých 

perspektiv uvést do souvislostí. Ke grafickému znázornění vazeb mezi cíli slouží 

strategická mapa, která ukazuje provázanost strategických cílů, definovaných v kapitole 

4.2.5. Strategická mapa je sestavena v souladu s teoretickou částí a na jejím vrcholu jsou 

tedy uvedeny finanční cíle, jež jsou pro fungování organizace klíčové. Z mapy také 

vyplývá skutečnost, že jeden strategický cíl nemusí být ovlivněn jen jedním strategickým 

cílem, ale může být ovlivňován hned několika strategickými cíli současně.   
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Obr. 4.3 Strategická mapa 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

4.2.7 Stanovení kritérií  

Klíčovou tezí této kapitoly je konkrétní definice, ukazatelů pro jednotlivé strategické 

cíle, podle kterých je možné vyhodnotit, zda je cíl plněn, či ve které fázi se jeho plnění 

nachází. Pro některé cíle je možno stanovit několik měřítek, které napomáhají větší 

efektivitě a širšímu přehledu o situaci. Níže jsou uvedeny jednotlivá kritéria pro každou 

perspektivu a strategický cíl. 

Tab. 4.6 Strategické cíle finanční perspektivy 

Strategické cíle finanční perspektivy: 

Cíl  Zvolený ukazatel  

zvýšení obratu 
vývoj tržeb za prodej zboží 

vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a 

služeb 

efektivní hospodaření s oběžným okamžitá likvidita  
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majetkem pohotová likvidita  

zvýšení zisku ROS 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tab. 4.7 Strategické cíle zákaznické perspektivy 

Strategické cíle zákaznické perspektivy: 

Cíl  Zvolený ukazatel  

zvýšení podílu na trhu podíl na trhu 

trvalá udržitelnost výstup z dotazníku  

spokojenost zákazníků výstup z dotazníku  

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tab. 4.8 Strategické cíle perspektivy interních procesů 

Strategické cíle perspektivy interních procesů: 

Cíl  Zvolený ukazatel  

zvýšení odbornosti 

zaměstnanců 

úroveň investic do zvyšování kvalifikace vůči nákladům 

na mzdy zaměstnanců 

zvyšování kvality produktů podíl ceny špatně vyrobených kusů na celkové produkci 

zvyšování podílu nově 

vyvíjených produktů 

podíl nových implementovaných produktů na celkové 

produkci 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tab. 4.9 Strategické cíle perspektivy učení se a růstu 

Strategické cíle perspektivy učení se a růstu: 

Cíl  Zvolený ukazatel  

snížení fluktuace zaměstnanců 
podíl odcházejících zaměstnanců vůči 

celkovému počtu zaměstnanců za rok 

zdokonalení informačního toku 
množství informativních setkání jednotlivých 

oddělení 

zvýšit míru implementace firemního 

softwaru skrze organizaci 
podíl implementace jednotného softwaru v 

jednotlivých odděleních  

Zdroj: vlastní zpracování. 

4.2.8 Vymezení cílových hodnot 

Na základě výpočtů stávajících ukazatelů jednotlivých hodnot lze pro každý 

z ukazatelů definovat cílovou hodnotu, kterou by měl daný ukazatel dosahovat 

v následujícím sledovaném období. V případě analyzované společnosti je to konec roku 

2014. Níže uvedené tabulky zachycují vývoj sledovaných hodnot, v případě ukazatelů, 

které nebyli definovány v teoretické části, také způsoby jejich výpočtů. 
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Tab. 4.10 Strategické cíle finanční perspektivy – hodnoty 

Strategické cíle finanční perspektivy 

 

 

Cíl Zvolený ukazatel 2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota pro 

rok 2014 

zvýšení 

obratu 

vývoj tržeb za prodej 

zboží 221 802 000 300 738 000 361 708 000 431 000 000 

vývoj tržeb za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb 17 311 000 39 033 000 49 268 000 59 000 000 

efektivní 

hospodař

ení 

s oběžný

m 

majetke

m 

okamžitá likvidita 0,47 1,65 1,89 1,60 

pohotová likvidita 1,96 2,92 3,72 3,00 

zvýšení 

zisku ROS 96,64% 119,19% 85,85% 90% 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tab. 4.11 Strategické cíle zákaznické perspektivy - hodnoty 

Strategické cíle zákaznické perspektivy 

Cíl  Zvolený ukazatel  2010 2011 2012 Cílová hodnota pro rok 2014 

zvýšení podílu na trhu podíl na trhu 14,87% 17,32% 18,21% 19% 

trvalá udržitelnost výstup z dotazníku  - - - 30% 

spokojenost zákazníků výstup z dotazníku  82,33% 75,91% 77,16% 80% 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tab. 4.12 Strategické cíle perspektivy interních procesů - hodnoty 

Strategické cíle perspektivy interních procesů 

 

 

 

Cíl Zvolený ukazatel  2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota 

pro rok 

2014 

zvýšení odbornosti 

zaměstnanců 

úroveň investic do zvyšování 

kvalifikace vůči nákladům na 

mzdy zaměstnanců 1,64% 4,85% 5,28% 3,50% 

zvyšování kvality 

produktů 

podíl ceny špatně vyrobených 

kusů na celkové produkci 1,24% 2,43% 1,82% 1,50% 

zvyšování podílu nově 

vyvíjených produktů 

podíl nových implementovaných 

produktů na celkové produkci 

17,50

% 

22,79

% 

24,22

% 26% 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Výpočet úrovně kvalifikace zaměstnanců: 

                           
                                

               
        

 

                                  
   

     
            

                                 
    

     
            

                                 
    

     
            

Výpočet úrovně neshodných kusů: 

                          
                    

                                           
        

 

                                
      

         
            

                                
      

        
            

                                
      

        
            

 

Výpočet úrovně nově vyvíjených produktů: 

                                  
                             

                                           
        

 

                                         
       

         
             

                                         
       

        
             

                                         
        

        
             

 

Tab. 4.13 Strategické cíle perspektivy učení se a růstu - hodnoty 

Strategické cíle perspektivy učení se a růstu 

 

 

 

Cíl Zvolený ukazatel  2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota 

pro rok 

2014 

snížení fluktuace podíl odcházejících zaměstnanců 21,43 4,92 5,71 5% 
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zaměstnanců vůči celkovému počtu zaměstnanců 

za rok 

% % % 

zdokonalení 

informačního toku* 

průměr informativních setkání 

jednotlivých oddělení za rok 7 8 7 9 

zvýšit míru 

implementace 

firemního softwaru 

skrze organizaci** 

podíl implementace jednotného 

softwaru v jednotlivých odděleních  42% 62% 66% 70% 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Výpočet úrovně fluktuace zaměstnanců: 

                               
            

                          
        

 

                                      
  

   
             

                                      
 

    
            

                                     
  

    
            

Tab. 4.14 Míra implementace softwaru 

Oddělení Míra implementace jednotného softwaru 

Obchod 100% 100% 100% 

Nákup 75% 80% 80% 

Finanční 20% 20% 20% 

Vývoj 0% 0% 0% 

TPV 100% 100% 100% 

Výroba 50% 55% 65% 

Sklad 10% 70% 75% 

Logistika 10% 60% 60% 

Expedice 10% 70% 90% 

Průměr 42% 62% 66% 

 Zdroj: vlastní zpracování. 

* průměrný počet schůzek na jednotlivých odděleních 

4.2.9 Určení strategických akcí 

Posledním krokem při aplikaci metody Balanced Scorecard je určit si akční krok, 

skrze který se bude podnik snažit hodnotu ukazatele ovlivnit a posunout ji tak směrem 

k plánovanému výsledku. Následující blok uvádí nástroje, které mohou ovlivnit strategické 

cíle definované v kapitole 4.2.7. 

Finanční perspektiva 
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Zvýšení obratu 

 Cenové zvýhodnění katalogových položek formou množstevních akcí. 

 Podpora vyhledávání zákazníků pomocí call centra. 

Efektivní hospodaření s oběžným majetkem 

 Snížení stavu zásob. 

 Snížení hodnoty krátkodobého finančního majetku. 

Zvýšení zisku 

 Snaha o efektivnější zpracování polotovarů. 

 Tlak na testování alternativních materiálů v oblasti surovin. 

 Tlak na implementaci nových technologií. 

Zákaznická perspektiva 

Zvýšení podílu na trhu 

 Rozšíření produktového portfolia. 

 Zaměřit se na slabá místa odvětví.  

Trvalá udržitelnost 

 Inovativní a vstřícný přístup. 

 Logistická optimalizace sávajících dodávek. 

Spokojenost zákazníků 

 Školení zákaznického servisu na komunikaci s náročným zákazníkem. 

 Proaktivní přístup. 

Perspektiva interních procesů 

Zvýšení odbornosti zaměstnanců 

 Zvýšení investic proudících do kvalifikačních školené. 

 Zvětšit transparentnost celého procesu. 

Zvyšování kvality produktů 
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 Zvýšit míru zodpovědnosti osádky zpracovatelských strojů za danou produkci. 

 Zvýšit frekvenci výstupních kontrol. 

Zvyšování podílu nově vyvíjených produktů 

 Aktivní přístup oddělení vývoje k veletrhům a školením. 

 Podpora managementu. 

Perspektiva učení se a růstu 

Snížení fluktuace zaměstnanců 

 Vytvoření stabilního týmu ve výrobní sekci. 

 Optimalizace odměňovacího systému. 

Zdokonalení informačního toku 

 Tlak středního managementu na vyšší informovanost na jednotlivých odděleních. 

 Efektivnější předávání informací. 

Zvýšit míru implementace firemního softwaru skrze organizaci 

 Maximální míra implementace jednotného firemního softwaru. 

 Odbourání stávajících pomocných softwarů a tabulkových systémů. 

4.3 Shrnutí aplikace BSC 

Analyzovaná společnost patří mezi malé a střední firmy a svou povahou stále  

se rozvíjející společnosti lze jednotlivé cíle poměrně snadno implementovat. Aplikace 

jednotlivých cílů lze v rámci časové osy sledovat v období jednoho až šesti měsíců. Mezi 

cíle, které je možno aplikovat v krátkém časovém horizontu, je možno zařadit cíle 

zákaznické perspektivy jakou jsou trvalá udržitelnost, spokojenost zákazníků a cíle 

perspektivy učení se a růstu, mezi které patří zdokonalení informačního toku a zvýšit míru 

implementace firemního softwaru skrze organizaci. Do střednědobého a dlouhodobého 

období lze pak zařadit ostatní cíle jimiž jsou efektivnější hospodaření s oběžným 

majetkem, zvýšení obratu a zisku, či zvyšování kvalifikace zaměstnanců, či omezení jejich 

fluktuace.  

Mezi konkrétní témata k detailnímu přezkoumání určitě patří velikost skladových 

zásob a její míra. Pokud je společnost orientována na prodej katalogového zboží s velkou 
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škálou produktů, je nutné držet skladové zásoby, ale otázkou zůstává, zda je míra zásob 

dostatečně vybalancována mezi finanční a zákaznickou perspektivou. Snížením stavu 

zásob se sice mohou zlepšit finanční ukazatele jako je likvidita, ale z hlediska flexibility  

a rychlosti dodávek může být podnik v konkurenční nevýhodě a přicházet o zakázky  

či zákazníky, což bude mít zpětně vazbu na snížení hospodářského výsledku,  

protože se sníží růst obratu.  

Na tomto a dalších příkladech ze strategické mapy lze sledovat provázanost perspektiv 

podniku a lze říci, že komplexní podhled na firmu je pro budoucí rozvoj nezbytný. Výše 

uvedená analýza slouží jako návrh komplexní analýzy pro společnosti a v případě pozitivní 

odezvy vedení, je možno ji použít jako bázi pro jednotlivé perspektivy. Vzhledem 

k rozsahu bakalářské práce se tedy jedná o vymezení směru a identifikaci základních prvků 

z obecnějšího hlediska a při skutečném užití je nutné jít do daleko větší hloubky. 

K podrobnému přezkoumání je nezbytné zapojení celého týmu lidí, který se bude metodou 

a její samotnou implementací zabývat, neboť je analyzována společnost jako celek  

a z hlediska objektivity je vícečlenný tým nezbytný.  
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5 Závěr 

Základní myšlenkou práce je implementace prvků strategického řízení ve vybrané 

společnosti dle metodologického rámce Balanced Scorecard.  

Cílem bakalářské práce byl návrh prvků strategického řízení a zhodnocení výkonnosti 

podniku na základě metody Balanced Scorecard. V rámci teoretické části byly definovány 

pojmy a představeny trendy v soudobém měření výkonu firem včetně Porterova modelu, 

zaměřeného na analýzu tržního prostředí. Dalším blokem teoretické báze je definice 

samotné metody Balanced Scorecard a její východiska. Navazující praktická část  

je zaměřená na konkrétní podnik, jeho představení, seznámení s aktuálními postoji 

k měření výkonosti a zhodnocena dle Porterova modelu. Samotná metoda Balanced 

Scorecard je následně uvedena skrze své čtyři základní perspektivy a poskytuje tak nový, 

komplexní pohled na měření efektivity podniku. Výstupem z těchto perspektiv potom 

definice budoucích cílů podniku a sestavení strategické mapy, jakožto grafického 

znázornění vazeb jednotlivých cílů. Posledním blokem je poté návrh měřítek a kroků, které 

podnik směřují ke splnění definovaných cílů.  

Vzhledem k aktuálnímu pohledu vybrané společnosti na měření výkonosti podniku 

 je metoda Balanced Scorecard rozhodně přínosem, protože poskytuje komplexní pohled, 

který ve firmě nebyl doposud aplikován. Společnost má tendenci dynamického rozvoje  

a proto je z hlediska budoucího vývoje žádoucí oprostit se od jednostranného pohledu  

a zaměřit se na firmu jako na celek. Výsledky práce samozřejmě nejsou nijak zavazující  

a společnost se doporučeními řídit nemusí, poskytují pouze nový pohled, který by mohl být 

v budoucnu přínosem.  
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Seznam zkratek 

BSC   Balanced Scorecard 

CFRI   Cash flow výnosnost investice 

CK   Celkový kapitál 

EAT   Čistý zisk 

EBIT   Provozní hospodářský výsledek 

EFQM   European Foundation for Quality Management 

EVA   Ekonomická přidaná hodnota 

HV   Hospodářský výsledek 

IT    Informační technologie 

MVA   Tržní přidaná hodnota 

PDCA    Demingův cyklus (postoj k řízení procesu zlepšování) 

ROA   Rentabilita aktiv 

ROCE   Rentabilita investovaného kapitálu 

ROE   Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   Rentabilita tržeb 

TQM   Total qality management  

VK   Vlastní kapitál 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1 rozvaha, výkaz zisku a ztráty, analýza cash flow 
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Přílohy 

Tab. 7.1 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, analýza cash flow 

ROZVAHA 

Označení   Aktiva 2010 2011 2012 

    AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D. I) 164910 210009 251317 

B.   Dlouhodobý majetek (B. + I. + B. II. + B. III) 64819 64487 88750 

B. I.   

Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B. I. 1. až B. 

I. 8.) 845 934 1243 

  3. Software 348 821 821 

  4. Ocenitelná práva 142 113 191 

  6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 929 

  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 355 0 0 

B.II.   

Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1 až 

B.II.9) 63974 63553 87507 

B.II. 1.  Pozemky 18848 18848 2110 

  2.  Stavby 50560 48913 51001 

  3.  Samostatní movité věci a soubory movitých věcí 11422 12077 12824 

  7.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 144 382 21422 

  8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotná majetek 0 333 150 

C.   Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C. IV.) 99051 144855 161855 

C.I.   Zásoby (součet C.I.1. až C.I.6) 45280 45535 69441 

C.I. 1.  Materiál 0 434 520 

  2.  Nedokončená výroba a polotovary 0 122 161 

  3.  Výrobky 0 115 306 

  5.  Zboží 45280 44864 68454 

C.II.   Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1. až C.II.7.) 0 0 0 

  8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 

C.III.   Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.) 40926 42936 45395 

C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 40265 42018 44639 

  6. Stát - daňové pohledávky 5 0 3 

  7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 37 186 68 

  8. Dohadné účty aktivní 590 645 622 

  9. Jiné pohledávky 29 87 63 

C.IV.   

Krátkodobé finanční majetky (součet C.IV.1. až 

C.IV.4.) 12845 56384 47019 

C.IV. 1. Peníze 41 98 203 

  2. Účty v bankách 12804 56286 46816 

D.I.   Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3) 1040 667 712 

D.I. 1. Náklady příštích období 1040 667 712 

            

Označení   Pasiva       

    PASIVA CELKEM (A. + B. + C. I.) 164910 210009 251317 

A.   Vlastní kapitál (A.I. + A. II. + A. III. + A.IV. + A. 136377 174801 225057 
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V.) 

A.I.   Základní kapitál (A.I. 1. + A.I. 2. + A.I. 3.) 1000 1000 1183 

A.I. 1. Základní kapitál 1000 1000 1183 

A.III.   

Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku (A.III.1. + A.III.2.) 100 100 257 

A.III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 100 100 257 

A.IV.   

Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.A. + 

A.IV.2.) 118547 127177 181321 

A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 118547 127177 181321 

A.V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ 16730 46524 42296 

B   Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 28468 35045 26235 

B. II.   Dlouhodobé závazky (součet B.II.1. až B.II.10.) 1064 973 1371 

  9. Jiné závazky 474 26 0 

  10. Odložený daňový závazek 590 947 1371 

B.III.   Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.) 27404 34072 24864 

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 13216 15797 11710 

  5. Závazky k zaměstnancům 3109 2900 3825 

  6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 1802 1530 1980 

  7. Stát - daňové závazky a dotace 5436 11100 6526 

  8. Krátkodobé přijaté zálohy 1568 2058 404 

  10. Dohadné účty pasivní 606 151 266 

  11. Jiné závazky 1667 536 153 

C.I.   Časové rozlišení (C.I.1. + C.I.2.) 65 163 25 

C.I. 1. Výdaje příštích období 65 163 25 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Označení        2010 2011 2012 

  I.   Tržby za prodej zboží 221802 300738 361708 

A.     Náklady vynaložení na prodané zboží 142113 185903 233031 

  *   Obchodní marže (I. - A) 79689 114835 128677 

  II.   Výkony (II.1. až II. 3.) 17357 39410 49882 

  II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 17311 39033 49268 

    2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 366 582 

    3. Aktivace 46 11 32 

B.     Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.) 24510 31750 41071 

B.   1.  Spotřeba materiálu a energie 6798 12260 15759 

    2. Služby 17712 19490 25312 

  +   Přidaná hodnota (I. - A + II. - B.) 72536 122495 137488 

C.     Osobní náklady (součet C.1. až C.4.) 48263 60916 78007 

C.   1. Mzdové náklady 35899 45264 58351 

    3.  Náklady na sociální a zdravotní pojištění 12010 15114 18757 

    4.  Sociální náklady  354 538 899 

D.     Daně a poplatky  438 457 890 
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E.     

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 4659 5720 6933 

  III.   

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu (III. 1. + III.2.) 967 689 541 

  III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 570 431 350 

    2. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 397 258 191 

F.     

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

materiálu a majetku (F.1. + F.2.) 232 50 289 

F.   1.  

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 0 14 190 

    2.  Prodaný materiál  232 36 99 

G.      

Změna st. rezervy a opr. pol. v prov. cbl. a 

komlpex nákl. příštích obd.  178 125 927 

  IV.   Ostatní provozní výnosy 2967 3746 5724 

H.     Ostatní provozní náklady 224 669 2110 

  *   

Provozní výsledek hospodaření (zohlednění 

položek + až V.) 22496 58993 54597 

  X.   Výnosové úroky 85 136 293 

N     Nákladové úroky 194 121 13 

  XI.   Ostatní finanční výnosy 2082 2569 2872 

O.     Ostatní finanční náklady 3530 3654 4018 

  *   

Finanční výsledek hospodaření (zohlednění 

položek VI. Až P.) -1557 -1070 -866 

Q.     Daň z příjmu za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.) 4209 11399 11435 

Q.   1. Splatná 3866 11042 10783 

    2. Odložená 343 357 652 

  **   

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (PVH + 

FVH + O) 16730 46524 42296 

  ***   

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (VH 

+ MVH - T) 16730 46524 42296 

  ****   

Výsledek hospodaření před zdaněním (PVH + 

FVH + MVH - R) 20939 57923 53731 

 

 

Analýza cash flow  

položka    Text 2010 2011 2012 

P.    

Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku 

účetního období 27155 12845 60738 

    

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní 

činnosti)       

Z.   Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  20596 57923 53731 

A. 1. Úprava o nepeněžní operace 4481 5882 8264 

A. 1.1. 

Odpisy stálých aktiv (+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. 

pol. k majetku  4659 5720 6933 

A. 1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 178 125 928 
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A. 1.3. 

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčto. do výnosů (-), 

do nákladů (+) -570 -417 -160 

A. 1.5. 

Vyúčtování nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované 

výnosové úroky (-) 109 -15 -280 

A. 1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 105 439 843 

A. * 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

změnami pr. kap. 25077 63775 61995 

A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -17420 -2286 -5746 

A. 2.1. 

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) po čas. 

Rozlišení -19579 -8005 1818 

A. 2.2. 

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 

(+/-) po čas. rozl. 8280 6577 -8781 

A. 2.3. Změna stavu zásob (+/-) -6121 -858 1217 

A. ** 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 

mimoř. položkami 7657 61489 56249 

A. 3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok (-) -194 -121 -13 

A. 4. Přijaté úroky 85 136 293 

A. 5. 

Zaplacení daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé 

období (-) -1012 -5000 -16023 

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 6536 56504 40506 

    Peněžní toky z investiční činnosti       

B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv  -9248 -5394 -29429 

B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 570 431 350 

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -8678 -4963 -29079 

    Peněžní toky z finančních činností       

C. 1. 

Dopady změn dlouhodobých, popřípadě krátkodobých 

závazků na PP a ekv. 0 0 -1032 

C. 2. Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. -12168 -8100 -24114 

C. 2.6. 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. 

Srážkové daně (-) -12168 -8100 -24114 

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -12168 -8100 -25146 

F.   Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -14310 43441 -13719 

R.   Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 12845 56286 47019 

Zdroj: vlastní zpracování. 


