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1 Úvod 

Každý podnik aby obstál na předimenzovaném trhu, by měl analyzovat vnitřní 

a vnější podmínky svého fungování, najít vlastní konkurenční výhodu a pomocí vhodně 

nastavených nástrojů tuto výhodu udržovat a rozvíjet. Vhodným způsobem, jak všechny výše 

uvedené kroky realizovat, je tvorba a implementace podnikové strategie.  

Komplexním přístupem k  vytvoření podnikové strategie je metodika Balanced 

Scorecard, která pracuje na čtyřech základních perspektivách. Metoda měří výkonnost 

organizace pomocí souboru provázaných ukazatelů. Výhodou této metody je individuální 

přístup a možnost výběru vlastních ukazatelů. 

Předmětem zkoumání diplomové práce je podnik Woco STV s.r.o. nacházející se ve 

Zlínském kraji ve Vsetíně. Jedná se o společnost podnikající v oblasti automobilového 

průmyslu, se zaměřením na vývoj a výrobu produktů pro ovládání a kontrolu funkčních prvků 

v automobilech. 

Cílem práce je zhodnotit výkonnost podniku Woco STV s.r.o. pomocí aplikace 

metody BSC. Metoda umožňuje komplexně hodnotit výkonnost podniku prostřednictvím 

finančních a nefinančních ukazatelů. Uplatnění dané metody může podniku pomoci 

identifikovat faktory, které snižují výkonnost podniku. Pro případné nežádoucí vlivy budou 

navržena možná řešení, které by mohly jejich vliv zmírnit. 

 Struktura práce kopíruje metodu BSC rozdělenou do čtyř perspektiv: finance, 

zákazník, interní podnikové procesy, učení se a růst. Nejprve je hodnocena výkonnost 

podniku podle finanční perspektivy, uplatňováním vybraných zástupců ukazatelů finanční 

analýzy. Pro analýzu zákaznické perspektivy jsou použity podíly zákazníků na tržbách. Interní 

podnikové procesy jsou hodnoceny celkovými vnitřními ztrátami z nekvality. Perspektiva 

učení se a růstu je zkoumána pomocí ukazatelů míry fluktuace a produktivity práce. 

Pro každou z perspektiv jsou stanoveny strategické cíle, kterých chce podnik 

v budoucnu dosáhnout. Jednotlivé perspektivy nefungují odděleně, ale vzájemně se ovlivňují, 

proto je nutné je propojit. Pomocí strategické mapy je vytvořen mechanismus, který umožňuje 

vedení podniku propojovat a strategicky řídit jednotlivé úrovně organizace, tak aby bylo 

dosaženo vyšší produktivity a ekonomické prosperity. 
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2 Teoretická východiska metody Balanced Scorecard 

V teoretické části diplomové práce jsou objasněny základní pojmy a teoretické 

poznatky související s hodnocením výkonnosti podniku. Jedná se především o definování 

nového provozního prostředí a způsobu stanovení strategických cílů v organizaci. Následně je 

zde objasněna podstata metody Balanced Scorecard, kterou se práce zabývá a její vymezení 

do základních perspektiv, tvořící rámec celé metody. Závěr kapitoly je věnován přínosům 

metody, které daná metoda podniku přináší. 

2.1 Nové provozní prostředí 

Provozní prostředí je tvořeno činiteli působících na výrobek po celou dobu jeho 

životnosti. Autoři Kaplan, Norton (2000) definují tzv. „nové provozní prostředí”, které je 

vychází z následujících provozních předpokladů:  

 křížové funkce, 

 spojení se zákazníky a dodavateli, 

 segmentace trhu, 

 globalizace,  

 inovace, 

 znalostní pracovníci. 

Křížové funkce 

Každý podnik se snaží nalézt svou konkurenční výhodu, která jej zvýhodní oproti 

ostatním podnikům. Dříve podniky uplatňovaly svou konkurenční výhodu zaměřením se na 

funkční dovednosti jednotlivých útvarů podniku (nákupu, výroby, marketingu apod.) Díky 

této specializaci může podnik čerpat značné výhody, avšak každá taková výhoda je 

vyčerpatelná. Za určitý čas její maximalizace přinese obrovský pokles efektivnosti a zvýší 

dobu odezvy mezi procesy. Dnešní podniky pracují s integrovanými procesy, které přesahují 

obvyklý rámec podnikových funkcí. Křížové funkce kombinují výhody specializace funkcí 

s rychlostí, efektivností a kvalitou procesů v podniku.  

Spojení se zákazníky a dodavateli 

Pokročilé informační technologie umožňují podnikům propojení dodávkového, 

výrobního a expedičního procesu. Uplatňuje se princip tahu a řízení výroby objednávkami od 
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zákazníků. Takhle propojený systém vede k výraznému zlepšení všem jednotkám zapojených 

v hodnotovém řetězci, ať už jde o snížení nákladů, zvýšení kvality a zvýšení rychlosti odezvy. 

Segmentace trhu  

V minulosti nedocházelo k tak velké diferenciaci produktů jako dnes, typická byla výroba 

jednoho levného standardizovaného výrobku. Dnes je situace opačná, podniky nabízejí 

výrobky a služby, které odpovídají požadavkům zákazníkům a jsou tedy přizpůsobeny tržním 

segmentům.  

Globalizace 

Hranice státu jsou překonávány a nejsou již překážkou k uzavírání mezinárodního 

obchodu a spolupráce. Se zavedením nových výrobků a služeb jsou spojeny značné investice, 

pro jejichž návratnost je potřeba získání zákazníků po celém světě. 

Inovace  

V podmínkách současného konkurenčního prostředí je význam inovací podstatný. 

Pro dosažení dlouhodobé prosperity podniku je potřeba nepřetržitého zlepšování výrobních 

procesů a vlastností produktů, tak aby byly stále konkurenceschopné. Zásadní význam mají 

inovace v technologicky rychle se vyvíjejícím prostředí. V takových podmínkách musejí být 

podniky odborníky v predikci budoucích potřeb zákazníků a vyvíjet produkty tak, aby udržely 

tempo s konkurencí. 

Znalostní pracovníci 

Od konce dvacátého století roste význam automatizace, dochází k růstu produktivity, 

což vedlo k postupnému snižování počtu manuálních pracovníků a zároveň docházelo k růstu 

počtu pracovníků specializujících se na analytické funkce. Dochází k zapojování tradičních 

pracovníků vykonávajících obslužné pracovní úkony do zlepšování výroby, služeb, kvality, 

zkracování provozního cyklu apod. Lidský kapitál se stává rozhodujícím faktorem při 

zajištění úspěšnosti podniku, proto je důležité rozvíjet potenciál všech zaměstnanců. Pro 

zajištění konkurenceschopnosti podniků je důležité neustálého zlepšování, jako jsou např. 

TQM, dodávky JIT, zajištění štíhlosti výroby a celého podniku apod. 
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2.2 Podstata Balanced Scorecard 

Autoři Kaplan a Norton (2000) přišly v roce 1990 s poznatky o tom, že dosavadní 

přístupy měření výkonnosti podniku, vycházející ze základních účetních výkazů, jsou 

v současných podmínkách podnikání již nedostačující. Proto přišly s novým přístupem měření 

výkonnosti organizace a definovali novou metodu, kterou nazvali Balanced Scorecard (dále 

jen BSC). Metoda BSC převádí poslání a strategie podniku do souboru měřítek, které 

srozumitelně posuzují jeho výkonnost. Jedná se o systém vyvážených ukazatelů výkonnosti 

podniku, který se skládá ze čtyř perspektiv – finanční, zákaznické, interní (procesní) 

a růstové. Tyto čtyři perspektivy vytvářejí rámec metody BSC (viz obr. 2.1). 

Obr. 2.1 Balanced Scorecard – čtyři perspektivy. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Kaplan, Norton (2000) 

Podle Kaplan, Norton (2000) je metoda BSC vyváženým souborem měřítek 

výkonnosti podniku. Kromě tradičních finančních měřítek, je metoda doplněna o další 

nefinanční měřítka, tzv. „hybné síly”, které umožňují dosažení finančních výsledků. Jinými 

slovy jsou to nehmotná aktiva, která zajišťují budoucí růst podniku. Na obrázku 2.1 jsou 
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zobrazeny jednotlivé perspektivy BSC, které hodnotí podnik ze čtyř různých úhlů. Pro každou 

z těchto oblastí jsou vymezeny konkrétní cíle, měřítka, záměry a iniciativy, které vycházejí 

z poslání a strategie podniku. Díky komplexnímu souboru ukazatelů může management 

podniku sledovat, jak společnost vytváří hodnotu pro současné ale i budoucí zákazníky, 

kvalitu lidských zdrojů, systémů a způsobů práce, které zvyšují budoucí výkonnost. Metoda 

tedy zachycuje klíčové aktivity, které přidávají hodnotu, pomocí finančních ukazatelů sleduje 

krátkodobou výkonnost, rovněž ale odkrývá hodnototvorné hybné síly, které vedou 

k dlouhodobým příznivým finančním výsledkům a lepší konkurenceschopnosti organizace. 

2.2.1 Finanční perspektiva 

Kaplan, Norton (2000) hovoří o důležitosti zachování finančních měřítek, díky nimž 

jsou posuzovány ekonomické dopady realizovaných akcí. Pomocí finančních ukazatelů je 

sledováno zavedení podnikové strategie a následně vyhodnocováno zda při realizace dochází 

k výrazným zlepšením. Pro sledování finanční výkonnosti je potřeba si stanovit finanční cíle, 

kterých má být dosaženo. Nejčastěji se finanční cíle týkají ziskovosti, které jsou nejčastěji 

měřeny pomocí velikosti provozního zisku – NOPAT (vzorec 2.1), rentabilitou celkového 

investovaného kapitálu – ROCE (vzorec 2.2), ekonomicky přidanou hodnotou – EVA (vzorec 

2.3) apod. Finančním cílem však nemusí být dosažení ziskovosti, dalším finančním cílem 

může být tvorba cash-flow, nebo nárůst prodeje.  

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 × (1 − 𝑡)       (2.1) 

kde:  EBIT je provozní zisk 

 t – sazba daně 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 + 𝑉𝐾        (2.2) 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐶        (2.3) 

kde:  NOPAT – provozní zisk 

WACC – průměrné náklady kapitálu 

C ‒ výše dlouhodobě investovaného kapitálu 
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Marinič (2008) hodnotí finanční stránku podle vytváření trvalé hodnoty podnikem. 

Pomocí tržní hodnoty firmy – MVA (vzorec 2.4) se určí postavení podniku na kapitálovém 

trhu. Akcionáři pak upřednostňují velikost ekonomicky přidané hodnoty (EVA), která je pro ně 

důležitější. Finančních cílů je pak dosaženo zvyšováním produktivity práce, snižováním 

nákladů, efektivnějším využitím výrobních kapacit a zdrojů, zvyšováním celkové výkonnosti 

firmy. Dalším ukazatelem pro sledování finanční výkonnosti je ukazatel CEVA – čistý peněžní 

tok ekonomické přidané hodnoty (vzorec 2.5). Výhodou tohoto ukazatele je, že odstraňuje 

nedostatky provozního zisku, zároveň i slabiny ukazatele EVA.  

𝑀𝑉𝐴 = 𝑃 − 𝐵𝑉          (2.4) 

kde:  P ‒ tržní hodnota akcií (počet akcií × cena akcie) 

BV – účetní hodnota vloženého vlastního kapitálu 

𝐶𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝐶𝐹 − 𝐺𝐴 × 𝑊𝐴𝐶𝐶         (2.5) 

kde:  NCF ‒ čisté provozní cash flow 

GA ‒ hrubá aktiva 

WACC – průměrné náklady kapitálu 

Knápková, Pavelková a Šteker (2013) rozlišují základní metody tradičních přístupů 

finanční analýzy. Jedná se o analýzu: 

 absolutních ukazatelů, 

 tokových ukazatelů, 

 rozdílových ukazatelů, 

 poměrových ukazatelů, 

 soustav ukazatelů, 

 souhrnných ukazatelů. 

Při zpracovávání finanční analýzy se vychází z údajů obsažených v účetních 

výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow). Z těchto výkazů jsou pak čerpány 

hodnoty, které jsou potřeba k výpočtu absolutních ukazatelů. Jednotlivé ukazatele jsou 

rozlišovány podle jejich vztahu k účetním výkazům. Stavoví ukazatelé zobrazují stav 

k určitému časovému okamžiku a vycházejí z údajů obsažených v rozvaze. Tokoví ukazatelé 
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vycházejí z dat z výkazu zisku a ztráty a zobrazují stav za určitý časový interval (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

Odečtením stavových ukazatelů jsou získány rozdílové ukazatele. Ty jsou vypočítány 

tedy jako rozdíl konkrétní položky aktiv s konkrétní položkou pasiv. Další skupinou ukazatelů 

jsou poměrové ukazatele, které tvoří nejvíce zastoupenou skupinu ukazatelů. Vzorec jejich 

výpočtu je stanoven jako poměr hodnot dvou položek obsažených v účetních výkazech. Díky 

těmto ukazatelům je umožněno provádět časová srovnání. Poměrové ukazatele patří mezi 

nejpoužívanější ukazatele v podniku, jelikož umožňují rychle zhodnotit její finanční situaci. 

Jejich další využití je uplatňováno k sestavování regresní a korelační analýzy (Růčková, 

2015). 

Sdružením výše uvedených ukazatelů vznikají soustavy ukazatelů, které nazýváme 

řetězci. Takové skupiny ukazatelů nejsou spojeny matematickými vazbami a mají vlastní 

ekonomickou interpretaci. Dále existují pyramidové soustavy ukazatelů, které se skládají 

především z poměrových ukazatelů, které pojí matematické vazby (Růčková, 2015). 

V pojetí Knápková, Pavelková, Šteker (2013) jsou poměrové ukazatele rozlišeny do 

následujících skupin: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele kapitálového trhu. 

Ukazatele rentability (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) měří schopnost podniku 

vytvářet zisk prostřednictvím investic vloženého kapitálu. Hodnotí tedy, zda podnik svou 

činností vytváří nové zdroje. V překladu rentabilita znamená výnosnost vloženého kapitálu. 

V čitateli se vždy nachází položka zisku a ve jmenovateli druh kapitálu. Hodnoty těchto 

ukazatelů jsou nejvíce sledovány akcionáři a potencionálními investory. Mezi nejčastěji 

používané ukazatele patří: rentabilita tržeb (Return On Sales - ROS), rentabilita aktiv 

(Return On Assets – ROA), rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity – ROE), 

rentabilita investovaného kapitálu (Return On Invest – ROI).  
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𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
           (2.6) 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
         (2.7) 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
         (2.8) 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
          (2.9) 

Ukazatele aktivity (Růčková, 2015) měří schopnost podniku využívat finanční 

prostředky vložené do podnikání. Dále sledují vázanost jednotlivých složek kapitálu v dílčích 

složkách aktiv a pasiv. Nejčastěji jsou vyjádřeny počtem obrátek jednotlivých složek položek 

(aktiv, pasiv) nebo dobou obratu aktiv, pasiv. Díky ukazatelům aktivity jsme schopni 

zhodnotit, jak je hospodařeno s jednotlivými položkami aktiv a jaký vliv mají na rentabilitu 

a likviditu podniku.  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
                            (2.10) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 ×  360               (2.11) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360                      (2.12) 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 360              (2.13) 

Ukazatele zadluženosti poměřují míru rizika, které podnik nese při dané struktuře 

vlastního a cizího kapitálu. Čím je zadluženost podniku vyšší, tím je i vyšší riziko že nebude 

schopen plnit své závazky. Nemůžeme však říci, že je pro podnik nejvýhodnější nulová 

zadluženost a to z důvodu toho, že cizí kapitál je podstatně levnější než kapitál vlastní. Jelikož 

úroky z  cizího kapitálu zmenšují daňové zatížení podniku (Knápková, Pavelková, Šteker, 

2013). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
               (2.14) 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
                      (2.15) 



13 

 

𝐾𝑟𝑦𝑡í 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 𝑉𝐾 =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
            (2.16) 

𝐾𝑟𝑦𝑡í 𝑑𝑙. 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ. 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑖 =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝑑𝑙.𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
        (2.17 

Ukazatelé likvidity (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) vyjadřují, jak je podnik 

schopen plnit své závazky. V čitateli jsou zobrazeny prostředky, kterými lze platit, a ve 

jmenovateli pak položky, které je musí podnik zaplatit. Doba likvidnosti je tedy doba 

přeměnitelnosti na peníze. Jsou rozlišovány tři stupně likvidity: I. stupeň – okamžitá likvidita, 

II. stupeň - pohotová likvidita, III. stupeň – běžná likvidita. 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
               (2.18) 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦+𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝐹𝑀

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
             (2.19) 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
             (2.20) 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 Č𝑃𝐾 𝑛𝑎 𝑂𝐴 =  
𝑂𝐴−𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑂𝐴
              (2.21) 

Ukazatelé finanční analýzy jsou slučovány do soustav ukazatelů, pomocí kterých je 

rovněž hodnocena finanční situace podniku. Mezi nejznámější skupinu ukazatelů patří 

pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE). Princip rozkladu spočívá 

v tom, že vrcholový ukazatel je postupně rozložen na jednotlivé dílčí ukazatele. Díky tomuto 

rozkladu pak můžeme sledovat vliv dílčích ukazatelů na konečnou hodnotu vrcholového 

ukazatele. Pyramidový rozklad ukazatele ROE je uveden na obr. 2.2. 
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Obr. 2.2 Pyramidový rozklad ROE 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Strouhal, Židlická a Cardová (2014) 

Finanční perspektiva se v zásadě zabývá důležitými finančními otázkami, které musí 

řešit management podniku. Jedná se například o rozhodování o velikosti a druhu investic, 

řízení a vyvažování rizika apod. Zásadní otázkou pak je, jaká jsou očekávání našich akcionářů 

a jak dosáhneme zvýšení hodnoty podniku, kterou akcionáři požadují? Účelem finanční 

strategie je samozřejmě zvyšování hodnoty podniku, ale také docílit efektivní alokace zdrojů 

a vytvoření správné synergie mezi dalšími třemi perspektivami (Kaplan a Norton, 2006).  

Pro lepší přehlednost je celkový systém BSC uspořádán do pyramidy podle Marinič 

(2008). Na obrázku 2.3 jsou vidět ukazatelé rozdělené do čtyř perspektiv – finance, zákazník, 

vnitrofiremní procesy a perspektiva růstu. Důležité je si uvědomit, že celý systém je tvořen 

finančními i nefinančními ukazateli. Nefinanční ukazatele nejdou vyjádřit číselně, to však 

neznamená, že takové ukazatele zůstávají opomenuty. Naopak, každý ukazatel má v rámci 

celého systému své místo. Na samotném vrcholu pyramidy je pak ukazatel CEVA – čistý 

peněžní tok ekonomické přidané hodnoty (viz vzorec 2.5), což dokazuje, že výstup systému je 

měřitelný. Pomocí šipek jsou zobrazeny vazby mezi samotnými ukazateli.  
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Obr. 2.3 Model propojení faktorů BSC.  

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Marinič (2008) 

Pro efektivně fungující systém je důležité správné pochopení spojitostí mezi 

jednotlivými ukazateli. Vychází se přitom z jednoduchého vztahu příčina – důsledek. Tento 

vztah pak tvoří sled příčin a důsledků procházející všemi perspektivami BSC. Jak je vidět na 

obrázku 2.3 na vrcholu pomyslné pyramidy se nachází ukazatel CEVA – čistý peněžní tok 

ekonomické přidané hodnoty. Tento vrcholový ukazatel je pyramidově rozložen na dílčí 

ukazatele, které sahají do všech čtyř perspektiv BSC. Ve finanční rovině se nachází dva 

ukazatele, ROA a CF netto. Podrobněji si ukážeme vztah příčina - důsledek na ukazateli ROA 

(rentabilitě aktiv), kde můžeme nejlépe demonstrovat propojenost ukazatelů napříč všemi 

perspektivami. Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy, vyjadřuje tedy výnosnost 

investovaného kapitálu. Za hybnou sílu tohoto měřítka může být požadovaná výše prodeje, 
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která se odráží ve výši dosaženého zisku. Na velikost prodeje mají samozřejmě vliv zákazníci 

a jejich preference. Je proto důležité budovat povědomí o značce u cílových zákazníků. 

Zákaznická perspektiva obsahuje úroveň prodejního servisu a plnění termínu dodávek. 

Spokojení zákazníci požadují vyhovující úroveň prodejního servisu a spolehlivé plnění 

termínů dodávek. Jak tedy zvýšit povědomí o značce? Řešení vede přes zkvalitnění prodeje, 

které je obsaženo v perspektivě vnitrofiremních procesů a je ovlivněno efektivitou a novou 

formou prodeje. Na tyto měřítka působí ukazatele obsažené v poslední čtvrté perspektivě -  

učení se a růstu. Abychom dosáhli zefektivnění prodeje je potřeba rozvíjet kulturu prodeje. 

Pokud se rozhodneme zavést novou formu prodeje, musíme náležitě proškolit a zaučit 

pracovníky. Z toho plyne, že pro dosažení zvýšení povědomí o značce je nutné zkvalitnit 

úroveň prodejního servisu a plnit termíny dodávek. Zvýšení prodeje dosáhneme pomocí 

zkvalitnění interních podnikových procesů. Vše se pak odrazí ve zvýšení finanční výkonnosti 

podniku. Tímto způsobem je tvořen celý řetězec příčin a důsledků, který prochází všemi 

čtyřmi perspektivami BSC (Kaplan a Norton, 2000). 

2.2.2 Zákaznická perspektiva 

Podle Učeň (2008) zákaznická perspektiva určuje, jak podnik prostřednictvím 

zákazníků dosáhne vytýčených finančních cílů. Pro naplnění strategie a cílů podniku je 

pozitivní vnímání zákazníkem nezbytné. Je potřeba přesně stanovit cíle a metriky, abychom 

pochopili co je tou hnací silou, díky které si podnik udrží své zákazníky.  Rovněž je potřeba 

se zajímat, co vše zákazníci vnímají a hodnotí. Zákazníky zajímají např. vlastnosti 

nakupovaného produktu, úroveň vztahu navázaného s podnikem nebo image podniku. 

Příklady cílů a metrik zákaznické perspektivy podniku jsou shrnuty na obr. 2.4 podle Učeň 

(2008). 
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 Obr. 2.4 Strategické cíle zákaznické perspektivy a jejich metriky. 

Cíle Metriky 

Tržní segmentace: 

 Podíl na trhu v definovaných 

segmentech  

 rok R + 1 

 rok R + 2 

 rok R + 3 

 

 Tržní podíly ze stávajících zákazníků 

 Tržní podíly z nových zákazníků 

 Pyramida zákazníků (skutečnost versus 

žádoucí stav) 

 Výnosnost zákazníků podle jednotlivých 

skupin 

 Benchmarking 

Vztahy se zákazníky: 

 

 Spokojenost zákazníků  

 rok R + 1 

 rok R + 2 

 rok R + 3 

 

 Loajalita zákazníků  

 rok R + 1 

 rok R + 2 

 rok R + 3 

 

 Získávání nových zákazníků 

 rok R + 1 

 rok R + 2 

 rok R + 3 

 Spokojenost zákazníků 

 průměrná doba realizace zakázky 

 počet reklamací dle závažnosti k počtu 

dodávek 

 počet servisních zásahů 

 počet dodávek po termínu k celkovému 

počtu dodávek 

 dodací přesnost 

 dodací pohotovost 

 průměrná realizační doba na požadavek 

 Loajalita zákazníků 

 procentuální vyjádřený věk zákazníků ve 

struktuře 

 počet ztracených zákazníků k celkovému 

počtu 

 Získávání nových zákazníků 

 poměr nových zákazníků k celkovému 

počtu 

 tržby od nových zákazníků k celkovým 

tržbám 

 poměr nabídky 

Nabídka hodnot: 

 

 Vlastnosti výrobků a služeb 

 Rozvoj infrastruktury 

 Image 

 Vlastnosti výrobků a služeb 

 vývoj klíčových parametrů vzhledem 

k poptávce 

 průměrná délka vývoje produktu až po 

jeho uvedení na trh 

 externí průzkum 

 benchmarking 

 Rozvoj infrastruktury 

 externí průzkum – dosažitelnost firmy 

zákazníkem 

 reakční doby z kontaktní oblasti 

 Image 

 vývoj vnímané kvality firmy (anketa, 

externí výzkum) 

 hodnocení účasti na zákaznických dnech 

 benchmarking 

Zdroj: Učeň, 2008, s. 36 
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Všechna měřítka jsou volena tak, aby byla v souladu se strategií podniku a umožnila 

tak správné hodnocení výkonnosti v předem definovaných zákaznických a tržních 

segmentech. Důležité je si správně určit klíčová měřítka, tak aby zahrnovala zákaznickou 

spokojenost a loajalitu, získávání nových zákazníků, ziskovost jednotlivých skupin zákazníků 

a jejich podíl na trzích (obr. 2.4). Zákaznická perspektiva je dále doplněna o další měřítka, 

která jsou kritickými faktory pro udržení zákazníka. Ve spojení s těmito faktory se rovněž 

hovoří o hybných silách klíčových měřítek.  Příkladem těchto sil, které mají vliv na udržení 

(respektive ztrátu) zákazníků jsou rychlé dodávky v požadované kvalitě a množství, nabídka 

inovativních výrobků a služeb, které dokáží předpovědět budoucí potřebu zákazníka apod. Při 

stanovování těchto ukazatelů si musíme uvědomit, že všechna měřítka a cíle se vyvíjejí v čase 

a mění podle toho, na jaký tržní segment podnik cílí (Kaplan, Norton, 2000). 

V pojetí Kaplan, Norton (2006) je smyslem zákaznické perspektivy co nejlépe 

formulovat strategii orientovanou na zákazníky, zvyšovat celkovou hodnotu pro zákazníky 

a tak zajistit vysokou budoucí finanční návratnost. Každý podnik usiluje o naplnění potřeb 

svých zákazníků a o vybudování pozitivních obchodních vztahů. Jelikož spojený zákazník se 

vrací a opakuje svůj nákup, ale také se zajímá o další produkty, které podnik nabízí. Tím se 

zvyšují tržby a vylepšuje se tak finanční stránka podniku. Pozitivní ohlasy od spokojených 

zákazníků tvoří právě hodnotu dobrého jména podniku a ta je v dnešní době sílící konkurence 

velice důležitá. 

2.2.3 Interní podnikové procesy 

Ve třetí perspektivě interních podnikových procesů je důležité identifikovat ty 

procesy, které jsou označovány jako „kritické”. Právě takové procesy jsou pro podnik 

důležité, protože zajišťují hodnotové výhody, které jsou přitažlivé zejména pak pro 

zákazníky. Jedná se o stěžejní procesy, které naplňují finanční očekávání akcionářů, jak 

vysvětlují autoři Kaplan a Norton (2000). 

Dále Kaplan a Norton (2006) doplňují perspektivu interních podnikových procesů 

o důležité otázky, kterým vedení podniku musí věnovat pozornost a hledat na ně odpovědi. 

Jsou to otázky typu: Jak dosáhnout úspor z rozsahu, jak správně řídit procesy a jak dosáhnout 

integrace hodnotového řetězce? Co se týká úspor z rozsahu, ty mají příležitost vytvářet 

především velké podniky, malé podniky s menší výrobou nejsou schopny těchto úspor 

dosahovat. Pokud podnik dokáže rozsahem své výroby generovat úspory z rozsahu, zvyšuje 

tak svou konkurenční výhodu a samozřejmě zvyšuje i hodnotu pro akcionáře.  
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Nejdůležitějším krokem při zkoumání perspektivy vnitřních procesů je opět správné 

určení strategických cílů a metrik, které tvoří základní rámec metody BSC. Pro lepší 

přehlednost, jaké ukazatele jsou v rámci této perspektivy sledovány, byl převzat obr. 2.5 

z Marinič (2008).  

Obr. 2.5 Metriky interních podnikových procesů. 

Perspektiva Cíl Ukazatel 

 

 

 

IN
T

E
R

N
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P
O

D
N
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O

V
É

 P
R

O
C

E
S

Y
 

Snížení nákladů Režijní náklady/počet zaměstnanců 

Náklady na nekvalitní výrobky 

Režijní náklady/celkové tržby 

Jednicové náklady/celkové náklady 

Doba zpracování Doba vývoje nového produktu 

Čas trvání rozhodovacího procesu 

Perioda trvání vyřízení objednávky 

Obrat zásob výrobků 

Obrat výrobních zásob 

Zvýšení produktivity práce 

Včasnost dodávky 

Čas trvání dodávky 

IT kapacita 

Podíl nových IT komponentů/celkový stav 

IT kapacita/počet pracovníků 

Nové výrobky Průměrné stáří sortimentu 

Progresivita výrobků 

Zmařený vývoj nových produktů 

Celkové náklady vývoje/objem tržeb 

Životní cyklus výrobků 

Počet nových výrobků 

Zdroj: Marinič, 2008, s. 130 

Na perspektivě interních podnikových procesů lze dobře demonstrovat základní 

rozdíly mezi tradičními přístupy a přístupem BSC sloužící k měření výkonnosti podniku. 

Základní rozdíly jsou dva. Prvním rozdílem je, že tradiční přístupy měří výkonnost pouze 

existujících procesů s cílem jejich zlepšení. Zatímco nový přístup BSC umožňuje daleko širší 

pohled. Nezabývá se pouze existujícími procesy, ale dokáže odhalovat i procesy nové. Díky 

těmto novým procesům může podnik dosahovat finančních cílů a uspokojovat potřeby 

zákazníků, pokud v nich dosahuje skvělých výsledků. Vedení podniku může například odhalit 

potřebu vytvoření nového procesu, který dokáže predikovat budoucí potřeby zákazníků anebo 

vyvíjet nové produkty a služby (Kaplan a Norton, 2000).  

Druhým rozdílem mezi tradičními přístupy měření výkonnosti podniku a přístupem 

BSC je začlenění inovačních procesů. Tradiční systémy měření nekladou inovacím velký 
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význam, spíše se zaměřují na stávající procesy dodávek zboží k zákazníkům. Takové procesy 

vytvářejí pro podnik pouze krátkodobou hodnotu. Jsou to procesy zahrnující činnosti od příjmu 

objednávky až po dodání zboží k zákazníkovi. Všechny takové činnosti jsou bezpochyby nutné 

k zajištění každodenního chodu podniku, avšak z hlediska dlouhodobého růstu nevytvářejí pro 

podnik hodnotu. Naproti tomu, přístup BSC klade inovačním procesům velkou váhu, zaměřuje 

se na vývoj nových produktů a uspokojování potřeb současných i budoucích zákazníků. 

V rámci BSC jsou podrobněji tyto činnosti sledovány, jedná se o tzv. „hybné síly” (viz kapitola 

2.2 Podstata Balanced Scorecard), které zajišťují podniku dlouhodobou finanční prosperitu. 

Vedení mnoha podniků si uvědomilo důležitost  inovačního procesu a vývoje nových produktů, 

které mají pro podnik z dlouhodobého hlediska daleko větší přínos než důkladné řízení 

každodenních operací. Pozitivní ale je, že vedení podniku se nemusí rozhodovat, na které 

procesy se zaměří. Metoda BSC totiž obsahuje jak krátkodobé provozní cykly, tak dlouhodobé 

inovační cykly (Kaplan a Norton, 2000).  

2.2.4 Perspektiva učení se a růstu 

Pro podnik je nezbytné zajištění kapacity pro přežití v dlouhodobém horizontu. 

Čtvrtá perspektiva, učení se a růst, se zabývá kroky, které podnik uskutečňuje pro udržení 

know-how, uspokojení potřeby zákazníků a zajištění efektivity procesů vytvářejících hodnotu 

pro zákazníka. Jedná se o tzv. „znalostní základnu”, která je důležitá pro rozvoj a růst 

podniku a obsahuje základní schopnosti důležité pro rozvoj podniku. Vše je pak propojeno 

s procesy vzdělávání a zjištěné poznatky jsou využívány pak při tvorbě vzdělávacích 

programů pro zaměstnance. (Vodák a Kucharčíková, 2011). 

Čtvrtá perspektiva podle Kaplan, Norton (2000) slouží jako nástroj k zajištění 

podpory růstu podniku. Stejně tak jako předchozí perspektivy i perspektiva učení se a růstu 

obsahuje příslušná měřítka a cíle, kterých chce podnik dosáhnout. Avšak na rozdíl od 

předchozích perspektiv, jsou cíle v této perspektivě trochu odlišné. V perspektivě finanční, 

zákaznické a interních podnikových procesů, jsou cíle formulovány tak, aby jejich dosažení 

zajistilo podniku průlom v jeho výkonnosti. Zatímco perspektiva učení se a růstu slouží spíše 

jako podpůrná základna k dosažení cílů vytýčených v předchozích oblastech. Můžeme si ji 

představit jako podnikovou infrastrukturu potřebnou k dosažení dlouhodobého růstu 

a zlepšování postavení podniku. Podle autorů Fotr, Vacík, Špaček a Souček (2017) lze tuto 

znalostní základnu rozdělit do třech složek (viz obr. 2.6).   
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Obr. 2.6 Struktura perspektivy učení se a růstu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Fotr, Vacík, Špaček a Souček (2017) 

V pojetí Kaplan, Norton (2000) se perspektiva učení se a růstu dělí do třech 

základních oblastí:  

 zaměstnanecké schopnosti, 

 schopnosti informačního systému, 

 motivace, přenesení pravomocí a aktivita zaměstnanců. 

Za posledních 15 let se chápání zaměstnanecké role rapidně změnilo. Za největší 

změnu je považována především automatizace manuální práce. Počítačem řízené stroje 

nahradily každodenní rutinní práce, které do té doby vykovávaly provozní a montážní dělníci. 

Na druhé straně se také změnil i přístup k zákazníkům, došlo k jejich většímu zapojení do 

transakčních procesů díky informačních technologií a komunikačních prostředkům. K dalším 

změnám došlo také v oblasti chápání a potřeby inovací. Je potřeba aby si podnik uvědomil, že 

vykonávání každodenních operací na stejné úrovni nevedou k dlouhodobému růstu podniku. 

Proto je důležité neustále zlepšovat celkovou produktivitu podniku, přicházet s novými 

nápady, zlepšovat procesy, uspokojovat potřeby zákazníků, ale i předpovídat jejich budoucí 

potřeby. Tohle jsou předpoklady, které jsou důležité pro překonání hranic finanční 

a zákaznické výkonnosti. Klíčem k úspěchu jsou právě zaměstnanci a jejich schopnosti, které 

je potřeba správně motivovat a rozvíjet. Největší počet nápadů na zlepšení musejí přicházet 

od zaměstnanců v první linii, protože ti jsou nejblíže interním podnikovým procesům 

a zákazníkům, proto nejlépe vidí, kde se nachází potenciál pro zlepšení (Kaplan, Norton, 

2000). 
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V novějším pojetí Kaplan, Norton (2006) se hovoří o potřebě rozvoje lidského 

kapitálu ve všech podnikatelských jednotkách, jako předpoklad pro vytváření hodnoty. 

Přístupy k vzdělávání jsou různé, záleží především na velikosti podniku a také na objemu 

finančních prostředků, který je podnik ochoten do svých zaměstnanců investovat. Obecně 

platí, že velké holdingové společnosti si mohou dovolit investice do vlastních vzdělávacích 

programů a vyškolit si své budoucí zaměstnance. Vlastní způsob vzdělávání pak poskytuje 

podniku řadu výhod, zaměstnanci například lépe rozumí specifikům daného podniku, dokáží 

se lépe adaptovat podnikatelské kultuře a vykonávat svou práci v souladu s firemní strategií.  

Další výhodou je nízká fluktuace zaměstnanců, lidé mají tendence v podniku 

setrvávat a budovat si zde svou kariéru, což snižuje hrozbu odchodu pracovníků ke 

konkurenci a tudíž i ztráty interních informací. Ovšem na tento způsob vzdělávání 

zaměstnanců nemůže každý podnik z důvodů finanční náročnosti přistoupit. Proto je vhodné 

i v holdingové společnosti uplatnit celofiremní systém BSC a řídit tak pracovní síly mezi 

jednotlivými podnikatelskými jednotkami. Pohyb klíčových zaměstnanců uvnitř společnosti 

dává pracovníkům možnost kariérního růstu, a tak zajišťuje jejich udržení v rámci 

společnosti. Mezi ukazatele hodnocení zákaznické perspektivy patří například následující 

ukazatelé. 

𝑀í𝑟𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑘𝑡𝑢𝑎𝑐𝑒 =  
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑜𝑧𝑣á𝑧𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑚ě𝑟ů

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
× 100             (2.22) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑒 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
                (2.23) 

Pro lepší přehlednost se mohou základní poznatky o perspektivě učení se růstu podle 

Kaplan, Norton (2006) shrnout do následujících bodů: 

 budování lidského kapitálu je věcí všech v podniku, 

 vedoucí role připadá útvaru lidských zdrojů, 

 propojení vzdělávacích procesů se strategií podniku zvyšuje hodnotu lidského 

kapitálu, 

 pro lepší přehlednost se vytvářejí strategické mapy, 

 je potřeba neustále nových manažerských procesů, 

 rozvoj nových procesů zvyšuje hodnotu nehmotných aktiv podniku. 
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2.3 Strategické plánování 

Autoři Vodák, Kucharčíková (2011) hovoří o potřebě kvalitní strategie, zejména pak 

v dnešní dynamické době s narůstající globalizační tendencí. Jedním z klíčových prvků účinné 

strategie je zajištění kvalitního lidského kapitálu. V poslední době jsou proto investovány 

značné finanční prostředky do rozvoje potenciálu vlastních pracovníků.  

Podniky obvykle definují svou strategii správně a věří, že chování vycházející z takto 

zvolené strategie jim zajistí úspěšnost. Problém však nastává při zavádění strategie do 

každodenního chodu podniku. Nestačí mít pouze vynikající vizi a strategii, kterou však 

nebude podnik schopen dále uplatňovat. Má-li být strategie úspěšná, musí být vysvětlena 

a naplněna napříč celým podnikem. Dále musí být propojena s cíli všech částí podniku 

a pochopena každým pracovníkem a to nejen na úrovní vrcholového a středního 

managementu. Pro tvorbu a implementace strategie je proto vhodné použít patřičný nástroj. 

Ukazuje se, že takovým vhodným nástrojem je metoda BSC. Tato metoda umožňuje 

efektivní komunikaci při rozhodování o strategii na všech úrovních podniku a napomáhá 

k dosažení vytýčených cílů. (Vodák, Kucharčíková, 2011). 

Samotný název metody „Balanced Scorecard” můžeme přeložit jako systém 

vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku. Čtyři perspektivy BSC zajišťují celkové 

rovnováhu systému. Označení „Balanced”, jak uvádí Lang (2007) znamená vyváženost mezi:  

 krátkodobými a dlouhodobými cíli, 

 minulostí, současností a budoucností podniku, 

 finančními a nefinančními faktory, 

 interními a externími faktory výkonnosti podniku. 

Na první pohled může působit velké množství měřítek v BSC nepřehledně, ale 

správně sestavený BSC napomáhá k dosažení integrované strategii. 

Pro lepší srozumitelnost a pochopení celého systému strategického řízení se vytvářejí 

strategické mapy, které slouží k logickému propojení jednotlivých perspektiv. Smyslem 

strategických map je sjednotit firemní cíle do jednoho souboru, který je pro management 

podniku pochopitelnější a umožňuje naplňovat strategické cíle v souladu s podnikovou vizí. 

Další výhodou uplatňování strategických map je možnost sledování výkonnosti podniku jako 

celku, ale také jeho jednotlivých částí. Díky tomu může vedení podniku rozpoznat, jak se 
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jednotlivé útvary podílejí na celkovém výkonu organizace. Mezi cíli a ukazateli platí kauzální 

vztah, který je uplatňován napříč všemi perspektivami (Fotr, Vacík, Špaček a Souček, 2017).  

Pro sestavení strategických map jsou podle Fotr, Vacík, Špaček a Souček (2017) 

potřeba následující dokumenty strategického plánu: mise (poslání), vize, hodnoty a strategie 

podniku. Mise neboli poslání odráží důvody existence podniku. Obsahuje rámcové představy, 

o které podnik usiluje a kterých chce dosáhnout pomocí uplatňování svých aktivit. Hodnoty 

úzce navazují na poslání podniku a tvoří pravidla, kterými se podnik řídí při realizace své 

podnikatelské činnosti. K firemním hodnotám se také poměřují veškeré manažerské aktivity. 

Dalším důležitým dokumentem strategického plánování je vize. Vize je důležitá pro 

dlouhodobé plánování rozvoje podniku. Správně formulovaná vize obsahuje budoucí žádoucí 

stav, o jehož dosažení usilují všechny zájmové skupiny. Z vize jsou pak dále odvozovány 

konkrétní strategické cíle, stanovené pro dané období. Poslední položkou strategického plánu 

je strategie podniku. Pomocí strategie je udáván postup realizace změn, tak aby bylo 

dosaženo cílů a byla naplněna vize podniku. Strategie má dlouhodobý charakter a jejím 

hlavním smyslem je sjednocení cílů, činností organizace, přizpůsobování zdrojů 

proměnlivému okolí (především zákazníkům) a naplňování očekávání zúčastněných stran 

(stakeholderů).  

Jestliže má podnik k dispozici všechny výše uvedené prvky strategického plánování, 

může je začít sestavovat do vhodné podoby, která je pro strategické řízení přehlednější 

a srozumitelnější. Právě pro tyhle účely je vhodné použít model BSC, který posuzuje 

výkonnost podniku ze čtyř perspektiv. Jednotlivé perspektivy je potřeba vhodným způsobem 

propojit tak, abychom pochopili vazby mezi jednotlivými ukazateli (Fotr, Vacík, 2017).  

Grasseová a kolektiv (2010) označují jako vhodný nástroj k propojení cílů, procesů 

a systémů strategické mapy. Strategické mapy umožňují vizualizaci celého systému. Jejich 

struktura přesně kopíruje model BSC rozdělený do čtyř perspektiv, ve kterých jsou obsaženy 

ukazatelé a strategické cíle. Strategické mapy umožňují propojení jednotlivých perspektiv. 

Pro lepší přehlednost a pochopení vztahů mezi jednotlivými ukazateli je celý systém 

hierarchicky uspořádán. Tento způsob zobrazení umožňuje sledovat, jak se jednotlivé cíle 

vzájemně podporují tak, aby bylo dosaženo výkonnostních cílů organizace.  

Při rozkladu strategických cílů je uplatňován směr shora dolů. Cíle obsažené ve 

finanční perspektivě jsou pak naplňovány společně s cíli obsaženými v dalších perspektivách.  
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Při sestavování strategické mapy je uplatňován opačný směr, tedy zdola nahoru (Fotr, Vacík, 

Špaček a Souček, 2017). Pro lepší přehlednost jak vypadá struktura strategické mapy, je níže 

uveden obr. 2.7, inspirován podle Bartoňková (2010).  

Obr. 2.7 Struktura strategické mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Bartoňková (2010) 

Na obr. 2.7 je vyobrazena strategická mapa, která kopíruje strukturu BSC, a tak dle 

základních principů metody je rozdělena do čtyř perspektiv: finance, zákazník, interní 

podnikové procesy, učení se a růst. V každé z perspektiv jsou sledovány klíčové ukazatelé, 

korespondující s cíli podniku. Uspořádání ukazatelů je hierarchické a uplatňuje se zde 

pravidlo nadřazenosti výše postavených ukazatelů nad níže postavenými.  
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Účelem strategických map je sledovat vztahy mezi jednotlivými ukazateli. Cílem je 

dosáhnout co nejlepší hodnoty vrcholového ukazatele. Na obr. 2.7 je vrcholovým ukazatelem 

– hodnota podniku pro akcionáře. K tomu abychom dosáhli co nejvyšší hodnoty podniku je 

potřeba nejprve realizovat cíle na nižších úrovních, následně na vyšších úrovních, až 

k samotnému vrcholu pyramidy. Pomocí šipek jsou pak znázorněny vzájemné vztahy mezi 

cíli, společně pak s ukazateli tvoří schéma, které propojuje všechny prvky strategie podniku 

(Bartoňková, 2010). 

Díky strategickým mapám jsou překonávány nedostatky BSC, které plynou 

z nesprávného propojení ukazatelů napříč perspektivami. Strategické plánování a vytváření 

map umožňuje propojení všech čtyř perspektiv a zachovává tak uspořádanost systému, jako 

nezbytný předpoklad pro efektivní řízení podniku (Fotr, Vacík, Špaček a Souček, 2017). 

Autoři Kaplan a Norton (2004) tvrdí, že strategie může být úspěšná pouze tehdy, 

dochází-li k propojení mezi strategickými mapy, perspektivami BSC a strategickým řízením 

organizace. Jako nezbytný předpoklad pro naplnění cílů strategického plánování považují 

správnou implementaci interních podnikových procesů a jejich neustálého zlepšování.  

2.4 Přínosy metody BSC             

Metoda BSC je pro podnik užitečná pouze v případě, že je správně aplikovaná. 

Důležitým předpokladem účinnosti metody je rozpracování jednotlivých prvků systému až na 

nejnižší úroveň, nebo až na úroveň jednotlivých pracovníků. Díky tomuto rozkladu je možno 

identifikovat příležitosti pro zlepšení celkové výkonnosti podniku. Aplikování metody BSC 

poskytuje podniku řadu výhod, mezi které podle Fotr (2012) patří: 

 soustředění se na malý počet klíčových ukazatelů, které mají zásadní vliv na 

celkovou výkonnost podniku, 

  umožnění sjednocení různých podnikových činností do jednoho fungujícího 

systému, 

 univerzálnost metody a její široké uplatnění v globálním měřítku. 

Zároveň Fotr (2012) dodává, že sami autoři metody jsou si vědomi nedostatků, které 

metoda obnáší. Metodu BSC můžeme označit jako „dynamický systém ukazatelů”, tzn. 

systém, který pružně reaguje na měnící se podmínky podnikatelského prostředí. Proto je 

potřeba cíle a ukazatele pravidelně aktualizovat, aby odpovídali aktuálnímu vlivům, kterým je 

podnik vystaven. Další problém může nastat v situaci, kdy pracovníci se zaměřují výhradně 
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jen na prioritní cíle, které jsou v rámci metody sledovány. Dochází pak k tomu, že pracovníci 

přehlídnou skutečnosti, které nejsou na první pohled tak viditelné, ale později se mohou mít 

stěžejní vliv na výkonnost podniku.  

Abychom lépe pochopili, jak může být metoda BSC pro podnik prospěšná, je potřeba 

si nejprve objasnit chování podniků v současných podmínkách nového provozního prostředí. 

Autoři Vodák, Kucharčíková (2011) vysvětlují tyto tendence chování podniků. Podniky mají 

sklon k většímu sdružování a uzavírání dohod o vzájemné spolupráci. Hovoří se o tzv. 

„synergii podniků, kdy dochází k sdružování podnikatelských jednotek do větších seskupení. 

Podniky už nejsou konkurenty, ale stávají se partnery. Taková spolupráce může mít podobu 

holdingů, aliancí, podnikatelských sítí apod. Díky sdružování mohou podniky využívat řady 

výhod, mezi které patří: sdílení znalostí a schopností, zdokonalování postupů, expanze na 

nové trhy, průnik do nových regionů, sdílení finančních prostředků, pohyb pracovní síly 

a dalších.  Je potřeba si však uvědomit i složitost řízení takto sdružených podnikatelských 

jednotek. V rámci aliance není pro partnery tak úplně běžné sdílet interní informace o finanční 

stránce, interních podnikových procesech, pracovnících, zákaznících apod. Každá strana má 

zaveden svůj vlastní systém pro vykazování, své ukazatele pro hodnocení výkonnosti, apod. 

Proto je velice důležité vytvořit vhodný mechanismus, který odstraní pomyslnou bariéru mezi 

podnikatelskými jednotkami a umožní tak vzájemnou spolupráci.  

Pomocí strategických map a metodiky BCS je vytvořen mechanismus, díky kterému 

může management strategicky řídit a propojovat jednotlivé úrovně organizace. Výhodou je, že 

principy metody a způsoby jejího zavedení jsou stejné na všech úrovních řízení. Správné 

uplatňování metody BSC a efektivní řízení nehmotných aktiv jsou předpokladem pro 

zvyšování výkonnosti podniku. Díky zavedení systémových přístupů, mezi které metoda BSC 

patří, dosahuje organizace lepšího využití výrobních faktorů a ekonomické prosperity (Vodák, 

Kucharčíková, 2011). 

Mezi další výhody uplatňování metody BSC v podniku podle autorů Vodák, 

Kucharčíková (2011) patří: 

 zefektivnění měření výkonnosti podniku, 

 propojení cílů se strategií napříč všemi úrovněmi podniku, 

 zlepšení komunikace při o rozhodování o důležitých otázkách, 

 mezipodnikové srovnání výkonnosti podniku, 

 propojení finančních a nefinančních ukazatelů k vrcholovému cíli.  
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3 Aplikace metody Balanced Scorecard ve vybraném podniku 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na aplikaci metody Balanced Scorecard 

hodnotící celkovou výkonnost podniku. V úvodu kapitoly je představena společnost Woco 

STV s.r.o., která je předmětem zkoumání práce. Práce je dále rozdělena do čtyř částí, které 

kopírují strukturu metody BSC. Pro každou perspektivu jsou stanovena měřítka a strategické 

cíle, kterých chce podnik v budoucnosti dosáhnout. Celková výkonnost podniku je tedy 

hodnocena pomocí komplexního souboru měřítek, který je tvořen finančními i nefinančními 

ukazateli. Finanční ukazatelé posuzují finanční stránku podniku, nefinanční ukazatelé 

napomáhají k dosažení příznivých finančních výsledků a zajištění konkurenceschopnosti 

podniku. Vhodný výběr ukazatelů a cílové hodnoty byly konzultovány s vedením podniku.  

 

3.1 Charakteristika podniku 

Předmětem diplomové práce je společnost Woco STV s.r.o., která se nachází ve 

Zlínském kraji, konkrétně ve Vsetíně. Jedná se o závod, který vyvíjí a vyrábí moduly pro 

ovládání a kontrolu funkčních prvků v automobilech. Od roku 2007 rovněž vyrábí také 

výrobky z pryže pro těsnící, spojovací nebo tlumící celky, které se skládají z gumových 

a pogumovaných kovových nebo plastových komponentů. 

Obr. 3.1 Hlavní budova firmy Woco STV ve Vsetíně. 

 

Zdroj: Woco Group (2018) 

Podnik je součástí mezinárodní podnikové skupiny Woco Group, která sídlí v Bad 

Soden -Salmünsteru v Německu. Společnost je silně orientovaná na vývoj nových produktů 
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určených pro výrobce osobních automobilů. Budoucí vývoj společnosti Woco STV se odvíjí 

od nařízení centrály společnosti v Německu. 

Založení firmy Woco STV je datováno rokem 1991, kdy společnost Woco Group 

expandovala na nové trhy a vybodovala si svou pobočku i v České republice. Sídlo firmy se 

nachází v průmyslové části města Vsetín, konkrétní v části Jasenice, kde sídlí většina velkých 

podniků v okrese. Dnes firma zaměstnává přes 900 zaměstnanců a s čistým obratem přes 3,37 

mld. Kč za rok 2016 se řadí mezi největší zaměstnavatele v okolí. V současné době má firma 

k dispozici oddělení specializovaná na vývoj elektromagnetických prvků, vodních systémů, 

podtlakových akčních modulů a montáž robotických pracovišť. 

Organizační struktura společnosti je štábně – liniová, řídící pravomoci jsou 

spořádány na liniové úrovni, doplněné o štábní útvary, které podléhají liniovým útvarům 

a složí k podpoře řídících činností. Funkčními odděleními společnosti jsou následující útvary: 

 Controlling, 

 Personální oddělení, 

 Účtárna, 

 Nákup, 

 Výroba, 

 Kvalita, 

 Procesní příprava výroby, 

 Technický úsek. 

Výroba podniku je rozdělena do dvou velkých segmentů – aktuatorika a vulkanizace. 

Jednotlivé segmenty výroby se od sebe liší. Segment aktuatoriky je specializovaný na vývoj 

a produkci funkčních modulů a systémů. Druhý výrobní segment vulkanizace je specializován 

na výrobu gumových nebo pogumovaných dílů, sloužící jako těsnící nebo tlumící prvky. 

Vstupní součásti pro výrobu firma zadává u vybraných specializovaných subdodavatelů. 

Produkty, které firma vyrábí, zlepšují akustický komfort a napomáhají snižování 

spotřeby paliva. Při výrobě je kladen velký důraz na kvalitu vstupního materiálu a přesné 

zpracování. Mezi produkty patří komponenty pro řízení tekutin (vzduch, voda a olej), 

elektromagnetické a elektromotorické vodní ventily, řídící moduly, řídící dózy pro 

turbodmychadla, řadicí systémy, těsnící komponenty apod. Pro ukázku, jak vypadají produkty 

společnosti, je uveden obr. 3.2 níže. 
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Obr. 3.2 Ukázka produktů firmy Woco STV s.r.o. 

a) Elektropneumatický snímač tlaku b) Pneumatický pohon se snímačem 

 

  

 

 

c) Vodní ventil elektrického motoru d) Zapojení mechanických prvků v motoru 

 

 

Zdroj: Woco Group, 2018 

Mezi zákazníky podniku patří řada celosvětově známých automobilových 

společností. Největšími zákazníky společnosti jsou následující automobilky: Audi, Bentley, 

BMW, Ford, Daimler, General Motors, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover, Opel, Porsche, 

Seat, Škoda, Volkswagen, Volvo a řada dalších. 
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Budoucí rozvoj podniku se odvíjí od strategie podnikové skupiny Woco Group, do 

které podnik spadá. Vizí podniku je přiblížit se co nejvíce zákazníkům, tak aby mohl co 

nejlépe naplňovat jejich požadavky. Slovy zakladatele firmy, Franze Josefa Wolfa: „Jsme tak, 

kde nás zákazník potřebuje.” Společnost Woco Group tak posiluje globální charakter své 

činnosti a dnes má již zastoupení v důležitých oblastech automobilového průmyslu po celém 

světě (Západní a Východní Evropa, Asie apod.). 

 

3.2 Hodnocení výkonnosti podniku podle finanční perspektivy 

K hodnocení finanční výkonnosti podniku jsou vybráni zástupci poměrových 

ukazatelů, které jsou součástí finanční analýzy. Konkrétně se jedná o ukazatele rentability, 

aktivity, zadluženosti a likvidity. Výpočet ukazatelů je proveden za poslední tři roky, ke 

kterým je sestavena účetní závěrka (2014 – 2016). K výpočtu ukazatelů jsou použity hodnoty 

z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). 

 

3.2.1 Ukazatelé rentability 

Pomocí analýzy ukazatelů rentability je měřena schopnost podniku dosahovat zisku 

prostřednictvím investic vloženého kapitálu. Vybraní ukazatelé vždy poměřují zisk 

s ostatními veličinami. V překladu slovo rentabilita znamená výnosnost vloženého kapitálu. 

Cílem podniku je usilovat o dosažení co nejvyšší výnosnosti vložených prostředků, které jsou 

investovány do podnikání. Proto podniky usilují o to, aby hodnoty ukazatelů rentability 

zaznamenávaly růst v čase. Pro lepší přehlednost vývoje ukazatelů rentability společnosti 

Woco STV s.r.o. v jednotlivých letech je sestavena tabulka (3.1), která sumarizuje výsledky 

hodnot jednotlivých ukazatelů. Výpočty všech ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Tabulka 3.1 Vývoj ukazatelů rentability společnosti Woco STV s.r.o.  

Rok ROS ROA 

(EAT) 

ROA 

(EBIT) 

ROE ROI 

2014 7,13 % 17,08 % 20,96 % 38,16 % 34,10 % 

2015 7,95 % 19,28 % 23,75 % 35,49 % 31,60 % 

2016 6,85 % 15,65 % 19,46 % 26,44 % 24,37 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ukazatel rentability tržeb (ROS) je vypočítán dle vzorce (2.6). Pomocí ukazatele 

ROS je poměřován zisk s celkovými tržbami. Pro výpočet ukazatele je zvolena varianta 

výpočtu s čistým ziskem (EAT). Pomocí rentability tržeb je hodnocena úspěšnost podnikání 

společnosti. Jinými slovy jedná se o vyjádření procentního podílu zisku k tržbám.  

V letech 2014 – 2016 nebyly zaznamenány výrazné výkyvy vývoje ukazatele 

rentability tržeb. Mezi lety 2014 a 2015 je sledován mírný meziroční nárůst o 0,82 %. 

K nárůstu hodnoty ukazatele došlo díky růstu čistého zisku (EAT). Mezi lety 2015 a 2016 

došlo k mírnému poklesu EAT, proto došlo i ke  snížení ukazatele ROS o 1,1 %. 

K výpočtu ukazatele rentability aktiv (ROA) je použit vzorec (2.7) s EAT v čitateli. 

Ukazatel rentability aktiv poměřuje čistý zisk (EAT) s celkovými aktivy podniku. Pomocí 

ukazatele je sledováno schopnost podniku zhodnocovat svá aktiva investované do podnikání. 

Čím vyšší hodnoty ukazatele podnik dosazuje, tím vyšší je míra zhodnocení aktiv, které 

do podniku investoval. 

Ve sledovaném období podnik dosáhl vysokých hodnot ukazatele ROA. V roce 2014 

byla hodnota ukazatele 17,08 %, v roce 2015 byl zachycen nárůst ukazatele o 2,2 % 

na hodnotu 19,28 procentních bodů. Růst ukazatele byl způsoben nárůstem čistého zisku 

o 43 466 tis. Kč. V roce 2016 je však zaznamenán meziroční pokles ukazatele o 3,63 % 

na hodnotu 15,65 procentních bodů. Důvod poklesu ukazatele je způsoben poklesem zisku 

o 35 490 tis. Kč. 

Při analýze ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) je využito vzorce (2.8). 

Pomocí ukazatele je poměřován čistý zisk (EAT) s vlastním kapitálem. Ukazatel ROE měří 

výnosnost kapitálu vloženého vlastníky. Jinými slovy vyjadřuje, kolik korun čistého zisku 

připadá na 1 Kč kapitálu. Čím vyšší hodnoty ukazatele ROE podnik dosahuje, tím je finanční 

situace podniku příznivější. 

Ve sledovaném období 2014 - 2016 dosahuje podnik enormně vysokých hodnot 

ukazatele ROE. Nejvyšší hodnota ukazatele je naměřena v roce 2014 a to ve výši 38,16 %. 

V letech 2015 a 2016 je zachycen pokles ukazatele. V roce 2015 klesla hodnota ROE o 2,67 

%, v roce 2016 dokonce o 9,05 % na výslednou hodnotu 26,44 %.  V roce 2016 tvořil tedy 

zisk 26,44 % vlastního kapitálu. Znamená to tedy, že z jedné koruny vložené do podnikání, 

získal podnik 26,44 % zisku. K identifikaci příčin poklesu ukazatele rentability vlastního 

kapitálu je použit pyramidový rozklad ukazatele ROE (viz obr. 3.3).  
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Obr. 3.3 Pyramidový rozklad ukazatele ROE v letech 2014 - 2016 

Rok 2014 

 

Rok 2015 

 

Rok 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  



34 

 

Podle pyramidového rozkladu vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu 

(ROE) lze pozorovat, že celková hodnota ROE je tvořena ukazatelem ROA (k výpočtu byl 

použit vzorec s EAT v čitateli) a podílem vlastního kapitálu na celkových aktivech (Aktiva 

/ VK). V roce 2014 byla hodnota ukazatele ROE 38,16 %, což byla nejvyšší dosažená 

hodnota sledovaného období. Podle pyramidového rozkladu je zřejmé, že hodnota ROE byla 

tvořena ukazatelem ROA, který představoval 17,08 % hodnoty ROE a hlavně vysokým 

podílem vlastního kapitálu na celkových aktivech.  

V roce 2014 byla totiž celková aktiva financována téměř ze 45 % vlastními zdroji. 

V  dalším roce (2015) došlo ke zvýšení velikosti vlastního kapitálu, zároveň se však zvýšila i 

celková aktiva podniku, proto se podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech oproti roku 

2014 snížil. Tento pokles podílu vlastního kapitálu způsobil snížení výsledné hodnoty ROE a 

to i přesto, že hodnota ROA zaznamenala oproti roku 2014 nárůst díky nevýšení rentabilitě 

tržeb.  

V posledním sledovaném roce (2016) byl zaznamenán nejvyšší pokles hodnoty ROE, 

který byl způsoben poklesem ROA a snížením podílu vlastního kapitálu na celkových 

aktivech. V roce 2016 byla hodnota ROA nejnižší a to i přes to, že podnik v daném roce 

dosáhl nejvyšších tržeb. S rostoucími tržbami vzrostly také celkové náklady podniku, a tak 

došlo k celkovému poklesu EAT. Pokles ROA byl způsoben i poklesem obrátky aktiv,  která 

v roce 2016 dosahovala nejnižší hodnoty. I přes značný pokles ukazatele ROE, podnik stále 

dosahuje velice příznivých hodnot rentability vlastního kapitálu, které přesahují hranici 26 % 

ve všech sledovaných období. Vysoké hodnoty ROE je dosaženo díky optimální struktuře 

kapitálu, kdy k financování majetku používá podnik vlastní i cizí zdroje. V letech 2014 – 

2016 se podíl vlastního kapitálu zvyšoval, tento trend je pro podnik velice pozitivní, jelikož 

způsobuje růst celkové hodnoty podniku. 

Posledním měřeným ukazatelem rentability je rentabilita investovaného kapitálu 

(ROI). Výpočet je proveden dle vzorce (2.9). Ukazatel poměřuje zisk s dlouhodobým 

celkovým kapitálem, vloženým do podnikání. Součástí dlouhodobého kapitálu je dlouhodobý 

cizí kapitál (dlouhodobé závazky) a vlastní kapitál. ROI měří výnosnost dlouhodobého 

kapitálu, čili míru zhodnocení celkového kapitálu. Oproti ukazateli ROE, umožňuje ukazatel 

rentability investovaného kapitálu sledovat výši vlastního kapitálu, tak výši dlouhodobých 

závazků (bankovních úvěrů). 
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Nejvyšší hodnoty ukazatele ROI zaznamenává podnik v roce 2014, kdy je hodnota 

ukazatele 34,10 %. Mezi léty 2014 a 2015 je sledován meziroční pokles ukazatele ROI o 2,5 

% z důvodu nárůstu dlouhodobých závazků a vlastního kapitálu. V následujícím roce je 

zaznamenán další pokles o 7,23 %. K  poklesu došlo z důvodu snížení čistého zisku o 35 490 

tis. Kč. Hodnota dlouhodobých závazků sice klesla o 18 272 tis. Kč, ale hodnota vlastního 

kapitálu vzrostla o 119 190 tis. Kč. Kombinace poklesu čistého zisku a nárůstu dlouhodobého 

kapitálu způsobila pokles celkové hodnoty ukazatele ROI. I přes to je míra zhodnocení aktiv 

vysoká a v roce 2016 dosahuje výše 24,37 procentních bodů.  

Vývoj všech sledovaných ukazatelů rentability v letech 2014 – 2016 zaznamenává 

graf 3.1 níže. 

Graf 3.1 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2014 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu 3.1 je patrný klesající trend sledovaných ukazatelů. V roce 2014 je dosaženo 

nejvyšších hodnot ukazatelů ROE a ROI (ROE 38,16 %, ROI 34,10 %). V následujících 

letech je pak zaznamenán pokles obou ukazatelů a to i přes dosažení větší hodnoty zisku než v 

roce 2014. Důvody poklesu ukazatelů jsou větší navýšení kapitálové potřeby podniku. 

Dalšími sledovanými ukazateli jsou ukazatelé ROS a ROA. Oba ukazatelé dosahují nejvyšší 

hodnoty v roce 2015 (ROS 23,75 %, ROA 19,28 %). V roce 2016 je zaznamenán meziroční 

pokles obou ukazatelů. Pokles byl způsoben snížením zisku o 35 490 tis. Kč. 

Pro srovnání ekonomických výsledků v průmyslovém odvětví je uvedena tabulka 

3.2, která zachycuje vývoj ukazatelů rentability v průmyslu ČR v posledních dvou letech 
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(2014 - 2015) zveřejněných ČSÚ. Jsou zde uvedeny hodnoty ukazatelů rentability pro 

zpracovatelský průmysl, spadající do sekce C (dle klasifikace CZ-NACE). Tabulka je 

doplněna také hodnotami ukazatelů dosažených podnikem Woco STV s.r.o. Pro srovnání 

ukazatele ROA byla použita varianta výpočtu s EBIT v čitateli, tento ukazatel je vhodnější 

použít pro mezipodnikové srovnání, z důvodu odlišnosti míry zdanění v jednotlivých 

podnicích. 

Tabulka 3.2 Ekonomické výsledky průmyslu ČR  

Hodnoty ukazatelů v odvětví zpracovatelského průmyslu Hodnoty ukazatelů v 

podniku Woco STV s.r.o. 

  2014 2015 2014 2015 2016 

ROE 8,08 % 8,63 % 38,16 % 35,49 % 26,44 % 

ROA 16,25 % 16,90 % 20,96 % 23,75 % 19,46 % 

ROS 5,85 % 6,18 % 7,13 % 7,95 % 6,85 % 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ (2018) 

Na základě údajů zobrazených v tabulce 3.2 je provedeno srovnání podnikových 

výsledků s ekonomickými výsledky průmyslu ČR. Pro srovnání jsou použity údaje v letech 

2014 a 2015, jelikož ČSÚ zveřejňuje výsledky se zpožděním, nemůže být provedeno srovnání 

pro rok 2016. 

Výsledky hodnot všech ukazatelů dosažených firmou Woco STV jsou vyšší než 

odvětvový standart. Největší rozdíl je u ukazatele rentability vlastního kapitálu. Hodnoty ROE 

společnosti Woco STV s.r.o. dosažené v letech 2014 a 2015 několikanásobně převyšují 

hodnoty dosažené v odvětví. Zatímco ve sledované firmě jsou za rok 2014 a 2015 hodnoty 

ukazatelů 38,16 % a 35,49 %, v odvětví pak 8,08 % a 8,63 %. Firma tedy vykazuje lepší 

výsledky, než je odvětvový standart. Jedná se tedy o firmu, jejíž využití vlastního kapitálu je 

efektivnější a to konkrétně v roce 2014 o 30,08 % a v roce 2015 o 26,86 %. Rentabilita aktiv 

dosahuje opět příznivějších výsledků než odvětvový standart. Míra zhodnocení aktiv 

podnikem financovaných vlastními a cizími zdroji je v roce 2014 vyšší o 4,71 % a v roce 

2015 dokonce o 6,85 %. Posledním sledovaným ukazatelem je rentabilita tržeb. U tohoto 

ukazatele se výsledné hodnoty nejvíce podobají standardům odvětví. Firma ale opět dosahuje 

opětovně lepších hodnot, než je dosaženo v odvětví. V roce 2014 je hodnota ROS vyšší 

o 1,28 % a v roce 2015 o 1,77 %.  
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3.2.2 Ukazatelé aktivity 

Další skupinou ukazatelů, pomocí kterých je hodnocena finanční výkonnost podniku, 

jsou ukazatelé aktivity. Jedná se soubor ukazatelů hodnotících schopnost podniku využít 

finanční zdroje vložených do podnikání. Ukazatelé aktivity jsou vyjádřeny poměrem velikosti 

jednotlivých druhů aktiv k hospodářským aktivitám podniku. Jednotky vyjádření ukazatelů 

jsou v podobě doby obratu (dnů), nebo v podobě počtů obratů jednotlivých položek aktiv. 

Vývoj hodnot ukazatelů v letech 2014 – 2016 je zobrazen v tabulce 3.3. Veškeré výpočty 

ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 6. 

Tabulka 3.3 Vývoj ukazatelů aktivity společnosti Woco STV s.r.o. 

Rok 

 

 

Obrat aktiv 

 

 

Doba obratu zásob 

(dny) 

 

Doba obratu pohledávek 

(dny) 

 

Doba obratu  

závazků 

(dny) 

2014 2,39 20,52 38,62 52,7 

2015 2,42 17,83 31,79 39,05 

2016 2,28 19,47 38,42 38,55 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrat aktiv je vypočítán dle vzorce (2.10), jedná se o ukazatel poměřující tržby 

podniku s celkovými aktivy. Minimální doporučená hodnota ukazatele je 1. Obecně platí, čím 

vyšší hodnoty podnik dosahuje, tím lépe. Sledovaný podnik dosahuje v roce 2014 hodnoty 

ukazatele 2,39. Znamená to tedy, že veškerá aktiva se za rok obrátila 2,39krát. Což je 1,39 

krát více než minimální stanovená hodnota ukazatele.  

Doba obratu zásob ukazuje, kolik dnů trvá jeden obrat. Tedy dobu za jak dlouho se 

peněžní prostředky, které jsou vázány v zásobách, přemění znovu do peněžní podoby. 

Výpočet je uveden podle vzorce (2.11). Ve sledovaném období 2014 – 2016 se ukazatel 

pohyboval v intervalu 17,83 – 20,52 dnů. Mezi roky 2014 – 2015 je zaznamenán pokles 

ukazatele téměř o 3 dny. V roce 2016 se hodnota ukazatele zvýšila o necelé 2 dny. Pokles 

doby obratu zásob byl způsoben růstem tržeb v roce 2015 a 2016. Pro podnik je výhodnější 

snižovat hodnotu ukazatele. U sledovaného podniku je průměrná doba obratu zásob 19 dnů, 

hodnota ukazatele je menší než jeden měsíc, proto je považována za optimální.  

Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dnů, za který podnik obdrží peněžní 

prostředky z prodeje výrobků a služeb. Jinými slovy ukazuje, jak dlouho trvá splacení faktur 

od odběratelů. Výpočet je proveden pomocí vzorce (2.12).  
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Mezi roky 2014 a 2015 je zaznamenán pokles hodnoty ukazatele o 6,83 dnů, což je pro 

podnik příznivé. V roce 2016 se doba obratu pohledávek zvýšila o necelých 7 dnů. Růst 

hodnoty ukazatele byl způsobem nárůstem počtu zákazníků. V roce 2016 podnik získal 12 

nových zákazníků ze zahraničí. Průměrná doba pohledávek ve sledovaném období 2014 – 

2016 je 36 dnů. Doporučená hodnota ukazatele by neměla přesahovat dobu splatnosti faktur. 

Doba splatnosti faktur se pro jednotlivé zákazníky liší. Pro některé zákazníky jsou lhůty 

splatnosti sestavovány individuálně. Nejčastější doba splatnosti faktur je však 60 dnů. Doba 

splatnosti pohledávek je tedy nižší než doba splatnosti faktur, to je pro podnik určitě pozitivní. 

Doba obratu závazků vyjadřuje počet dnů od doby vzniku závazku až po jeho 

úhradu. Výpočet je proveden pomocí vzorce (2.13). Nejvyšší hodnoty dosahovat ukazatel 

v roce 2014, doba obratu zásob byla 52,7 dnů. Důvod vysoké hodnoty ukazatele byl způsoben 

vysokými závazky a nižšími tržbami. V dalších letech se doba obratu závazku snižovala, 

v roce 2015 téměř o 14 dnů, v roce 2016 o 0,5 dne. Pokles hodnoty ukazatele byl způsoben 

především nárůstem tržeb v obou letech. Průměrná hodnota ukazatele se pohybuje okolo 43 

dnů. Ve srovnání s průměrnou dobou obratu pohledávek je průměrná doba obratu 

závazků o 7 dnů vyšší. Vyšší hodnota ukazatele doby obratu závazků zajišťuje podniku 

bezproblémové krátkodobé financování. 

3.2.3 Ukazatelé zadluženosti 

Další skupinou ukazatelů hodnotící finanční stránku podniku jsou ukazatelé 

zadluženosti. Pomocí těchto ukazatelů je vyjádřena míra rizika, které je podnik vystaven při 

dané struktuře vlastního a cizího kapitálu. Ukazatelé zadluženosti vyjadřují míru zadlužení 

podniku. Obecně platí, čím je zadlužení podniku vyšší, tím je vyšší i riziko, že podnik nebude 

schopen hradit své závazky. Avšak určitá míra zadlužení je pro podnik výhodná a to 

z důvodu, že cizí kapitál je oproti vlastnímu kapitálu daleko levnější, díky daňovému efektu. 

Výsledné hodnoty ukazatelů, které byly dosáhnuty společností Woco STV s.r.o. v letech 2014 

– 2016 jsou zobrazeny v tabulce 3.4 níže. Postupy jednotlivých výpočtů jsou uvedeny 

v příloze č. 7. 
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Tabulka 3.4 Hodnoty ukazatelů zadluženosti v letech 2014 - 2016 

Rok Celková 

zadluženost 

Míra 

zadluženosti 

Krytí 

dlouhodobého 

majetku VK 

Krytí dl. 

majetku dl. 

zdroji 

2014 55,25 % 1,23 1,18 1,52 

2015 45,67 % 0,84 0,93 1,14 

2016 40,82 % 0,69 1,00 1,20 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková zadluženost patří mezi základní ukazatele hodnotící celkovou zadluženost 

podniku. Pro výpočet ukazatele je použit vzorec (2.14). Doporučená hodnota ukazatele se 

pohybuje v rozmezí 30 – 60 %. Jak můžeme vidět z grafu 3.2 trend celkové zadluženosti 

podniku je klesající. V roce 2014 dosahoval podnik vysokého zadlužení ve výši 55,25 %, tato 

hodnota je však stále v doporučené toleranci. V dalších letech se hodnota ukazatele snižovala, 

v roce 2015 byl zaznamenán pokles hodnoty téměř o 10 procentních bodů na výslednou 

hodnotu 45,67 %. V roce 2016 se celková zadluženost opět snížila na konečnou hodnotu 

40,82 %. Pokles celkové zadluženosti podniku je hodnocen jako velice pozitivní. Důvodem 

poklesu bylo snížení velikosti cizích zdrojů a nárůst velikosti celkových aktiv podniku. 

Graf 3.2 Vývoj celkové zadluženosti sledovaného podniku v letech 2014 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel míry zadluženosti poměřuje cizí zdroje k vlastnímu kapitálu. Tento 

ukazatel je často využíván bankami, které posuzují míru zadluženost podniku při žádosti 

o bankovní úvěr. Vyšší hodnota ukazatele znamená vyšší zadluženost podniku. Za sledované 

období vykazoval podnik klesající trend míry zadluženosti. Výpočet je proveden dle 
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vzorce (2.15). V roce 2014 dosahoval ukazatel nejvyšší hodnoty 1,23. V dalších letech došlo 

k navýšení velikosti vlastního kapitálu a k snížení velikosti cizích zdrojů, to mělo za následek 

snížení míry zadluženosti podniku. V roce 2015 klesla hodnota ukazatele o 0,39 na hodnotu 

0,84 a v dalším roce o 0,15 na konečnou hodnotu 0,69. Klesající trend míry zadluženosti je 

pro podnik pozitivní.  

Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem poměřuje vlastní 

kapitál k dlouhodobému majetku. Hodnota ukazatele je vypočítána dle vzorce (2.16). V roce 

2014 byla hodnota ukazatele 1,18. Pokud je ukazatel vyšší než 1, znamená to, že podnik 

využívá vlastní kapitál i ke krytí krátkodobých aktiv, což je ekonomicky nevýhodné. V roce 

2015 se hodnota ukazatele snížilo o 0,25 na hodnotu 0,93. Důvodem poklesu ukazatele byl 

větší nárůst dlouhodobého majetku oproti nárůstu velikosti vlastního kapitálu. V roce 2016 se 

ukazatel zvýšil na hodnotu 1, to znamená, že dlouhodobý majetek je kryt dlouhodobými 

zdroji. Obecně je doporučeno, aby dlouhodobý majetek byl alespoň z větší části kryt vlastním 

kapitálem, z důvodu větší rizikovosti cizího kapitálu. Ve sledovaných letech 2014 – 2016 toto 

doporučení podnik splňoval s výjimkou roku 2015, kdy byla část dlouhodobého majetku kryta 

i cizími zdroji. Dle sledovaných hodnot se dá říci, že podnik méně riskuje, upřednostňuje 

raději stabilitu před výnosem.  

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji poměřuje dlouhodobé zdroje 

k dlouhodobému majetku. Ukazatel vyjadřuje, zda je dlouhodobý majetek kryt dlouhodobými 

zdroji. Výpočet ukazatele je proveden dle vzorce (2.17). Hodnoty ukazatele se ve sledovaném 

období pohybují v rozmezí od 1,14 do 1,52. Všechny dosažené hodnoty se nacházejí nad 

minimální doporučenou hranicí 1, tzn., že dlouhodobý majetek je kryt dlouhodobými zdroji 

ve všech sledovaných letech. V roce 2014 byla hodnota ukazatele 1,52, což znamená, že 

podnik využíval konzervativní přístup financování, byl spíše překapitalizován, jelikož 

dražšími dlouhodobými zdroji financoval i krátkodobý majetek. V roce 2015 a 2016 se 

hodnota ukazatele snížila na hodnotu 1,14 a 1,20. V těchto letech podnik využíval neutrální 

strategii financování, kdy kryl přiměřeně dlouhodobý majetek dlouhodobými zdroji. 

3.2.4 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity jsou skupinou ukazatelů, která hodnotí schopnost podniku hradit 

své závazky. Likvidnost znamená schopnost podniku přeměnit určité druhy majetku na 

peníze. Ukazatelé likvidity jsou vyjádřeny poměrem velikostí jednotlivých druhů aktiv 

(kterými je možno platit) k tomu co je potřeba zaplatit. Hodnoty ukazatelů likvidity v letech 
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2014 – 2016 jsou uvedeny v tabule 3.5 níže. Veškeré výpočty ukazatelů jsou zobrazeny 

v příloze č. 8.  

Tabulka 3.5 Hodnoty ukazatelů likvidity v letech 2014 - 2016 

Rok Běžná likvidita Pohotová 

likvidita 

Okamžitá 

likvidita 

Podíl ČPK na 

OA 

2014 1,46 1,12 0,05 31,64 % 

2015 1,25 0,87 0,01 20,10 % 

2016 1,41 0,96 0,01 28,98 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Běžná likvidita (likvidita III. stupně) poměřuje hodnotu oběžných aktiv 

s krátkodobými cizími zdroji. Ukazatel běžné likvidity tedy udává, kolikrát pokrývají aktiva 

krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. Výpočet je 

proveden dle vzorce (2.18). Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 1,5 - 2,5. V roce 

2014 dosahoval podnik hodnoty ukazatele 1,46 což je hodnota v doporučeném rozmezí. 

V roce 2015 a 2016 se hodnota ukazatele snížila na 1,25 a 1,41, což je pod hranicí doporučené 

hodnoty ukazatele. Hodnota ukazatele byla snížena z důvodu snížení oběžných aktiv podniku. 

Obrat krátkodobých cizích zdrojů však není vyšší než obrat oběžných aktiv. Hodnota 

ukazatele ve všech sledovaných letech není nižší než 1, podnik je tedy schopen pokrýt své 

závazky oběžnými aktivy.  

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) je oproti ukazateli běžné likvidity 

snížen o hodnotu zásob. Ukazatel běžné likvidity tedy udává, kolikrát pokrývají krátkodobé 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek krátkodobé cizí zdroje. V čitateli ukazatele jsou 

tedy pouze pohotové prostředky. Výpočet je proveden podle vzorce (2.19). Doporučená 

hodnota ukazatele je v rozmezí 1 – 1,5. V roce 2014 je hodnota ukazatele pohotové likvidity 

1,12, nachází se tedy v doporučeném intervalu. V letech 2015 a 2016 je hodnota ukazatele 

snížena na 0,87 a 0,96. Pokles hodnoty ukazatele byl způsoben poklesem krátkodobých 

pohledávek a peněžních prostředků. Hodnoty ukazatele v letech  2015 a 2016 jsou pod úrovní 

1, to znamená, že podnik není schopen krátkodobými pohledávky a finančními prostředky 

pokrýt své závazky, musí tedy spoléhat na případný prodej zásob. 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) též označována jako hotovostní likvidita, je 

oproti ukazateli pohotové likvidity snížena o krátkodobé pohledávky. Ukazatel okamžité 

likvidity tedy udává, kolikrát krátkodobý finanční majetek pokrývá krátkodobé cizí zdroje. 

Výpočet je uveden dle vzorce (2.20). Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 0,2 – 0,5. 
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Podnik ani v jednom roce nedosáhl doporučené hodnoty ukazatele. Hodnota ukazatele 

podniku se nachází v rozmezí jen 0,01 – 0,05.  Podnik nemá v pokladně a na účtech 

k dispozici dostatečný objem peněžních prostředků k úhradě svých splatných závazků. 

Vývoj ukazatelů běžné, pohotové a okamžité likvidity v letech 2014 – 2016 je 

zobrazen pomocí grafu 3.3 níže. Z grafu je patrné, že v roce 2014 byly hodnoty všech 

sledovaných ukazatelů nejvyšší, naopak v roce 2015 nejnižší. V posledním sledovaném roce 

(2016) byl zaznamenán mírný pokles všech sledovaných ukazatelů, výsledné hodnoty však 

nepřevýšily rok 2014.  

Graf 3.3 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2014 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podíl čistého pracovního kapitálu na oběžných aktivech je ukazatelem, který 

vystihuje krátkodobou finanční stabilitu podniku. Čistý pracovní kapitál vyjadřuje hodnotu 

provozních prostředků, které má podnik k dispozici po úhradě všech svých krátkodobých 

závazků.  Doporučená hodno ta ukazatele je v rozmezí 30 – 50 %. Výpočet ukazatele je 

proveden dle vzorce (2.21). Hodnota ukazatele v roce 2014 byla 31,64 %, splňovala tedy 

doporučenou hodnotu ukazatele. V letech 2015 a 2016 jsou hodnoty ukazatele nižší než 

minimální doporučená hodnota, v roce 2015 o 9,9 % a v roce 2016 o 1,02 %. V letech 2015 

a 2016 není podnik krátkodobě finančně stabilní, z důvodu nízké hodnoty oběžných aktiv. 

3.2.5 Strategické cíle finanční perspektivy 

Na základě konzultace s vedoucími pracovníky společnosti Woco STV s.r.o. jsou 

stanoveny strategické cíle, kterých chce podnik v oblasti finančního řízení dosáhnout. 
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Strategické cíle finanční perspektivy jsou propojeny s cíli ostatních perspektiv metody BSC, 

propojení jednotlivých cílů je zachyceno pomocí strategické mapy podniku (viz příloha č. 12). 

Přehled strategických cílů finanční perspektivy a postupů jak jich dosáhnout je uveden 

v tabulce 3.6. 

Tabulka 3.6 Strategické cíle finanční perspektivy 

Formulace cíle 

 

Jak jej dosáhnout Ukazatel 

Udržení vysoké 

hodnoty ROE 

 

Optimální struktura kapitálu ROE 

(%) 

Udržení pozitivního 

vývoje tržeb 

Udržení klíčových zákazníků podílejících se vysokým 

procentem na celkových tržbách 
ROS 

(%) 

Snižování nákladů Zvyšování EAT 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Strategické cíle finanční perspektivy jsou stanoveny pro období následujících tří let. 

Jelikož v minulosti podnik dosahoval velice příznivých hodnot ROE i ROS, chce v tomto 

trendu pokračovat a dosahovat cílových stanovených hodnot. Ve sledovaném období 2014 – 

2016 bylo dosaženo vysokých hodnot ukazatele ROE díky optimální struktuře kapitálu. 

V tomto trendu chce podnik i nadále setrvávat a dále udržovat optimální strukturu financování. 

Cílem podniku je pokračovat i v pozitivním trendu růstu tržeb a zároveň snižovat celkové 

náklady podniku, tak aby dosaženo zvýšení čistého zisku. 

Přehled požadovaných hodnot ukazatelů pro období následujících tří let je zobrazen 

v tabulce 3.7. 

Tabulka 3.7 Dosažené hodnoty ukazatelů v letech 2014 -2016, požadované hodnoty  

Ukazatel 2014 2015 2016 Požadovaná 

hodnota  

ROE 

(%) 

38,16 % 35,49 %  26,44 % ROE v intervalu  

27 – 35 % 

ROS  

(%) 

7,13 % 7,95 % 6,85 % Minimální hodnota 

ROS  

7 %  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3 Hodnocení výkonnosti podniku podle zákaznické perspektivy 

V následující kapitole jsou analyzováni zákazníci společnosti Woco STV s.r.o. 

Podnik se orientuje především na zahraniční trhy, největší zastoupení zákazníků má 

v Německu, kde se nachází centrála společnosti. Škála zákazníků podniku je velice pestrá, 

řadu z nich tvoří celosvětově známé automobilové společnosti. Firma dodává výrobky do 

zemí celého světa, mezi země vývozu patří např. Rakousko, Polsko, Rumunsko, Rusko, 

Austrálie, Finsko, Mexik, Nový Zéland a řada dalších. 

Zákazníci firmy Woco STV s.r.o. jsou rozděleni podle jejich umístění na tuzemské a 

zahraniční. Zahraniční zákazníci se pak dále dělí na zákazníky spřízněných stran a ostatní 

zahraniční zákazníky. Do kategorie zákazníků spřízněných stran patří dceřiné společnosti, 

které rovněž jako podnik Woco STV s.r.o. spadají do podnikové skupiny Woco Group. Tato 

skupina zákazníků je charakteristická dobrými vzájemnými obchodními vztahy. Jedná se 

o malou skupinu stálých zákazníků o velkých objemech tržeb. V tabulce 3.8 je uveden 

přehled zákazníků spřízněných stran. 

Tabulka 3.8 Zákazníci spřízněných strany 

EFFBE - CZ Polimerni Sistemi 

EFFBE FRANCE WOCO TECH LTD. (FZC) 

EFFBE GMBH WOCO TECH DE MEXICO S. A. 

WOCO KRONACHER GMBH WUXI WOCO MAS LTD. 

WOCO IT GmbH WOCO TECH USA 

WOCO IPARTECHNIKA KFT WOCO RUS 

WOCO IPS GMBH WOCO GmbH & CO. KG 

WOCO F. J. WOLF HOLDING GmbH SC WOCO PIPE SYSTEM 

ROMANIA WOCO TECNICA S. A 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dat společnosti 

Výpočty všech ukazatelů zákaznické perspektivy jsou uvedeny v příloze č. 9. Mezi 

klíčové ukazatele zákaznické perspektivy patří: 

 podíl tuzemských zákazníků, 

 podíl zahraničních zákazníků,  

a. podíl zákazníků spřízněných stran, 

b. podíl ostatních zahraničních zákazníků. 
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3.3.1 Hodnoty ukazatelů zákaznické perspektivy 

Pro jednotlivé skupiny zákazníků jsou vypočítány podíly tržeb, kterými se podílejí na 

celkových tržbách podniku. Přehled hodnot všech ukazatelů zákaznické perspektivy je uveden 

v příloze č. 2. Pro lepší přehlednost jsou hodnoty klíčových ukazatelů zobrazeny pomocí 

tabulky 3.9 níže. Důležitým prvkem hodnocení zákaznické perspektivy je i spokojenost 

zákazníků. S ohledem na charakter hospodářské činnosti sledovaného podniku je spokojenost 

zákazníků sledována prostřednictvím počtu zákaznických reklamací, které jsou vystaveny na 

firmu Woco STV s.r.o. Tento ukazatel je zařazen do perspektivy interních podnikových 

procesů (viz kapitola 3.4). 

Tabulka 3.9 Hodnoty ukazatelů zákaznické perspektivy 

Rok Tržby z 

tuzemska 

(tis. Kč) 

Tržby ze zahraničí 

(tis. Kč) 
Podíl tržeb 

tuzemských 

zákazníků 

 

Podíl tržeb 

zahraničních zákazníků  

 

Spřízněné 

strany 

Ostatní 

zahraniční 

zákazníci 

Spřízněné 

strany 

Ostatní 

zahraniční 

zákazníci 

2014 112 100 1 338 470 1 623 898 4 % 44 % 52 % 

2015 147 795 1 007 429 2 148 139 4 % 30 % 66 % 

2016 162 263 777 115 2 378 980 5 % 23 % 72% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vývoj celkového počtu zákazníků a jejich struktura je uvedena pomocí grafů 3.4 

a 3.5 níže. Z grafu 3.4 lze sledovat rostoucí trend vývoje počtu zákazníků. Trend je zachycen 

pomocí trendové přímky. Nejnižší počet zákazníků (86) měl podnik v roce 2014. V dalších 

letech se počet celkových zákazníků podniku zvyšoval. Největší nárůst byl zaznamenán 

v roce 2015, kdy podnik získal 27 nových zákazníků. V roce 2016 podnik pokračoval v trendu 

získávání nových zákazníků a do zákaznického portfolia přibylo dalších 12 zákazníků. K roku 

2016 podnik tedy eviduje celkem 125 zákazníků.  
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Graf 3.4 Vývoj celkového počtu zákazníků v letech 2014 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 3.5 Struktura zákazníků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 3.5 zobrazuje struktura celkového počtu zákazníků. Jak už bylo zmíněno 

v úvodu kapitoly, podnik je silně orientován na zahraniční trhy, tomu odpovídá i zákaznická 

struktura podniku. V roce 2014 byl procentuální podíl zahraničních zákazníků 88 %. Tito 

zákazníci přinesli podniku 2 962 368 tis Kč, což tvořilo 96 % celkových tržeb. V následujícím 

roce byl zaznamenán opětovný nárůst zákazníků. Podnik získal celkem 27 nových zákazníků, 

z toho 24 zákazníků bylo zahraničních a 3 zákazníků bylo tuzemských. V posledním 

sledovaném roce podnik získal do svého portfolia opět nové zahraniční zákazníky, 
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počet tuzemských zákazníků zůstal nezměněn. A proto i v tomto roce vzrostly podniku 

celkové tržby na 3 156 095 tis. Kč. Na tomto objemu tržeb se podílelo celkem 112 

zahraničních zákazníků o objemu 3 156 095 tis. Kč tržeb a 13 tuzemských zákazníků o 

objemu 162 263 tis. Kč tržeb.  

Klíčovými ukazateli zákaznické perspektivy jsou podíly tržeb zákaznických skupin 

na celkových tržbách. Vývoj sledovaných ukazatelů a velikost tržeb jsou zobrazeny pomocí 

grafů 3.6 a 3.7. 

Graf 3.6 Podíl tržeb jednotlivých skupin zákazníků v letech 2014 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 3.7 Velikost tržeb podle skupin zákazníků (tis. Kč) v letech 2014 – 2016  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu 3.6 lze pozorovat, že ve všech sledovaných letech tvořili největší podíl tržeb 

ostatní zahraniční zákazníci, druhý největší podíl pak patřil zákazníkům spřízněných stran 

a nejmenší tržby podniku přinesli tuzemští zákazníci. Ostatní zahraniční zákazníci tvořili 

nejpočetnější skupinu zákazníků, proto byl i podíl jejich tržeb největší. Ve sledovaných letech 

došlo k nárůstu počtu ostatních zahraničních zákazníků, což vedlo také k růstu jejich podílu 

na celkových tržbách. Nejméně početnou skupinou zákazníků jsou zákazníci spřízněných 

stran, i přesto ale tato skupina zákazníků přinesla podniku podstatnou část tržeb. Pro 

zákazníky spřízněných stran je oproti ostatním zákazníkům typický větší objem objednávek, 

který přináší podniku značný finanční přínos. Další skupinou zákazníků jsou pak tuzemští 

zákazníci, jejich podíl na celkových tržbách ve všech letech nepřesahuje hranici 5 %. Jedná se 

tedy o nejméně ziskovou a nejméně zajímavou skupinu zákazníků. 

Na základě zjištěných údajů lze shrnout, že vývoj tržeb v letech 2014 - 2016 byl pro 

podnik Woco STV s.r.o. velice příznivý, jelikož ve všech sledovaných letech zaznamenal 

nárůst. Rostoucí trend tržeb byl způsoben mimo jiné i zvyšujícím se počtem celkových 

zákazníků, za sledované období podnik získal celkem 39 nových zákazníků. Nejpočetnější 

skupinou zákazníků byli ostatní zahraniční zákazníci, kteří přinesli podniku největší objem 

tržeb. Za klíčovou skupinu zákazníků byli označeni zákazníci spřízněných stran, jelikož se 

jednalo o početně nejméně zastoupenou skupinu zákazníků s podstatným podílem na 

celkových tržbách.  

3.3.2 Strategické cíle zákaznické perspektivy 

Zákazníci podniku Woco STV s.r.o. jsou analyzováni pomocí podílu tržeb 

jednotlivých skupin zákazníků. K tomu aby bylo hodnocení zákaznické perspektivy 

kompletní, je potřeba stanovit strategické cíle, kterých chce podnik v budoucnu dosáhnout. 

Přehled formulací jednotlivých strategických cílů a sledovaných ukazatelů je uveden v tabulce 

3.10.  

 Tabulka 3.10 Strategické cíle zákaznické perspektivy 

Formulace cíle Jak jej 

dosáhnout 

Ukazatel 

Udržení klíčových 

zákazníků 

 

Identifikace 

klíčových 

zákazníků 

Podíl tržeb 

(%) 

Redukce méně 

neziskových 

zákazníků 

Analýza 

ziskovosti 

zákazníků 

Tuzemští 

zákazníci 

 

Zákazníci 

spřízněných 

stran 

 

Ostatních 

zahraniční 

zákazníci 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Vedení podniku považuje své aktuální zákaznické portfolio za dostačující. Mezi 

zákazníky společnosti totiž patří řada předních světových automobilových společností. Podnik 

tedy nebude usilovat o získávání nových zákazníků, naopak se chce zaměřit na sledování 

ziskovosti stávajících zákazníků. Pomocí podílů tržeb jednotlivých zákazníků jsou určeni 

klíčoví zákazníci, kteří se z velké části podílejí na celkových tržbách podniku. Klíčové 

zákazníky si chce podnik udržet, naopak množství méně ziskových zákazníků redukovat. 

Propojení strategických cílů s ostatními perspektivami je zobrazeno pomocí strategické mapy 

v příloze č. 12. 

Na základě výsledků hodnot ukazatelů dosažených v letech (2014 – 2016) jsou 

stanoveny minimální požadované hodnoty ukazatelů, kterých chce podnik dosáhnout 

v následujícím tříletém období (viz tabulka 3.11). Minimální požadované hodnoty ukazatelů 

jsou stanoveny na základě průměru hodnot dosažených v milém období navýšených o 10 %. 

Počet zákazníků, který nebude splňovat minimální požadovanou hodnotu podílu tržeb, bude 

redukován. 

Tabulka 3.11 Dosažené hodnoty ukazatelů v letech 2014 -2016, požadované hodnoty 

Podíl tržeb 

(%) 
2014 2015 2016 Minimální 

požadovaná 

hodnota  

podílu tržeb 

Tuzemsko 4 % 4 % 5 % 5 % 

Zákazníci spřízněných 

stran 

44 % 30 % 23 % 25 % 

Ostatní zahraniční 

zákazníci  

52 % 66 % 72 % 70 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.4 Hodnocení výkonnosti podniku podle perspektivy interních 

podnikových procesů 

V rámci hodnocení výkonnosti interních podnikových procesů společnosti Woco 

STV. s.r.o. jsou sledováni ukazatelé, kteří zásadním způsobem ovlivňují kvalitu výrobního 

procesu. Výroba podniku je rozdělena do dvou dílčích segmentů - aktuatorika a vulkanizace, 

proto jsou výsledné hodnoty ukazatelů vyjádřeny jako součet hodnot jednotlivých výrobních 

úseků.  

3.4.1 Hodnoty ukazatelů perspektivy interních podnikových procesů 

Pro hodnocení výkonnosti interních podnikových procesů je sledována skupina 

dílčích a souhrnných ukazatelů. Mezi dílčí ukazatelé patří interní podnikové ztráty 

a reklamace, souhrnnými ukazateli jsou pak celkové ztráty z nekvalitní výroby a jejich podíl 

na celkových tržbách. Kompletní přehled hodnot všech vypočtených ukazatelů za sledované 

období 2014 -2016 je uveden v příloze 3. 

Celkové ztráty v daném roce jsou vypočítány jako součet ztrát z nekvalitní výroby 

a nákladů vynaložených na reklamace. Podnik eviduje reklamace dvojího typu: reklamace 

přijaté a reklamace vystavené. U každé kategorie reklamací je sledován počet evidovaných 

reklamací, počet uznaných reklamací a podíl uznaných reklamací. Přijaté reklamace 

jsou reklamace přijaté od zákazníků. Jedná se tedy o reklamace, které byly vystaveny na 

společnost Woco STV s.r.o. Vysoký počet vystavených reklamací má vliv na dobré jméno 

společnosti. Zákazník totiž požaduje výrobky nejvyšší kvality, proto podnik usiluje 

o snižování počtu těchto reklamací. Vývoj celkového počtu vystavených a přijatých reklamací 

v letech 2014 – 2016 je zobrazen pomocí grafu 3.8. 
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Graf: 3.8 Vývoj celkového počtu reklamací v letech 2014 -2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak můžeme sledovat z grafu 3.8, celková hodnota vystavených reklamací 

společností Woco STV s.r.o. na dodavatele se v roce 2015 zvýšila. Oproti roku 2014 je 

evidováno za rok 2015 o 14 uznaných reklamací více. Podíl uznaných reklamací v roce 2014 

dosahoval nejvyšší hodnoty 93 % z celkového počtu evidovaných reklamací. V dalším roce 

2015 byl zaznamenán menší podíl uznaných reklamací. Z celkového počtu 287 vystavených 

reklamací, bylo uznáno pouze 73 % z nich (což znamenalo celkem 210 uznaných reklamací 

ročně). Za rok 2016 se celkový počet vystavených reklamací zvýšil celkem o 20 jednotek. 

Z celkového počtu evidovaných reklamací bylo uznáno jen 68 % z nich, což opět znamenalo 

210 uznaných evidovaných reklamací ročně. Negativní trend dodávané kvality, se promítl i do 

hodnocení dodavatelů. Další skupinou reklamací jsou zákaznické reklamace, označovány jako 

přijaté reklamace. Za rok 2014 bylo evidováno 96 uznaných reklamací. Tento počet 

reklamací v roce 2015 vzrostl o 4 jednotky. V roce 2016 byl pak zaznamenán úbytek 

celkového počtu reklamací o 17 jednotek na výslednou roční hodnotu 83 reklamací. Tento 

úbytek zákaznických reklamací hodnotí podnik velice pozitivně. Pozitivním jevem je také 

skutečnost, že celkový počet vystavených reklamací společností Woco STV s.r.o. 

několikanásobně převyšuje celkový počet přijatých reklamací ve všech sledovaných letech 

2014 – 2016.  Podíl uznaných přijatých reklamací se pohybuje v rozmezí 30 – 36 %, podíl 

uznaných vystavených reklamací se pohybuje v rozmezí 68 – 93 %. To znamená, že i celkový 

počet vystavených reklamací je podstatně vyšší než celkový počet přijatých reklamací. Což je 

u podniku vždy příznivé. Výpočty všech daných ukazatelů jsou uvedeny v příloze 10.   
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Klíčoví ukazatelé hodnocení výkonnosti podniku dle perspektivy interních procesů 

jsou celkové ztráty a podíl ztrát na celkových tržbách.  Dosažené hodnoty ukazatelů dosažené 

v letech 2014 – 2016 jsou uvedeny v tabulce 3.12. 

Tabulka 3.12 Hodnoty ukazatelů perspektivy interních procesů 

Rok Zmetkovitost Ztráty 

z nekvalitní 

výroby 

(tis. Kč) 

Náklady 

na 

zákaznické 

reklamace 

(tis. Kč) 

Celkové 

ztráty 

(tis. Kč) 

Podíl ztrát na 

celkových 

tržbách 

2014 0,83 % 15 024 32 15 056 0,4897 % 

2015 1,13 % 36 594 19 36 613 1,1084 % 

2016 1,71 % 41 053 33 41 086 1,2381 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejnižší hodnoty ukazatele celkových ztrát bylo dosaženo v roce 2014, v tomto roce 

byly celkové ztráty podniku vyčísleny na 15 056 tis. Kč. Z této hodnoty tvořily ztráty 

z nekvalitní výroby 15 024 tis. Kč a náklady na zákaznické reklamace 32 tis. Kč. V letech 

2015 a 2016 byl sledován rostoucí trend hodnoty celkových ztrát. V roce 2015 hodnota 

celkových ztrát vzrostla na hodnotu 36 613 (nárůst ve výši 21 557 tis. Kč), což představovalo 

1,1084 % tržeb. Důvodem zvyšování hodnoty celkových ztrát bylo dosažení vyšší míry 

zmetkovitosti, která meziročně vzrostla o 0,3 procentních bodů na hodnotu 1,13 %. Za rok 

2016 byly celkové ztráty vyčísleny na 41 086 tis Kč, což znamenalo nárůst celkových ztrát 

o 4 473 tis. Kč, podíl celkových ztrát tak tvořil 1,2381 % tržeb. Důvodem růstu hodnoty 

ukazatele celkových ztrát bylo zvýšení zmetkovitosti na 1,71 %, což znamenalo nárůst o 0,58 

procentních bodů. Podíl celkových ztrát na tržbách podniku v roce 2016 vzrostl o 0,1297 

procentních bodů na hodnotu 1,2381 %. Rostoucí vývoj ukazatele celkových ztrát v letech 

2014 - 2016 je zaznamenána pomocí grafu 3.9. 
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Graf 3.9 Vývoj hodnoty ukazatele celkových ztrát v letech 2014 - 2016  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dalším důležitým ukazatelem pro hodnocení výkonnosti výrobního procesu je 

ukazatel zmetkovitosti výroby. Podnik sleduje dosaženou úroveň zmetkovitosti v každém 

měsíci. Pro každý rok má pak stanovenou požadovanou úroveň roční zmetkovitosti, které 

chce dosáhnout. Na konci roku vedení podniku vyhodnocuje, zda bylo dosaženo cílové 

hodnoty zmetkovitosti, popřípadě jaké byly důvody jejího nesplnění. 

Graf 3.10 níže zaznamenává vývoj úrovně zmetkovitosti v letech 2014 – 2016. 

Pomocí přerušované křivky je vyznačena požadovaná úroveň zmetkovitosti, kterou vedení 

podniku stanovilo pro dané roky. Z grafu lze vyčíst, že podnik ani v jednom sledovaném roce 

nedosáhl požadované úrovně zmetkovitosti. Nejblíže cílové hodnotě zmetkovitosti byl v roce 

2014, kdy dosažením úrovně 0,8 % překročil cílovou hodnotu zmetkovitosti jen o 0,3 

procentních bodů. Nejvyšší rozdíl mezi dosaženou a požadovanou úrovní zmetkovitosti byl 

zaznamenán v roce 2016, kdy míra roční zmetkovitosti 1,13 % byla o 0,71 procentních bodů 

vyšší než požadovaná hodnota. Příčiny vyšší míry zmetkovitosti se liší i v závislosti 

na jednotlivých měsících. V letních měsících je každoročně zaznamenána vyšší míra 

zmetkovitosti, jelikož v období od června do srpna je navýšen počet méně kvalifikované 

pracovní síly (brigádníků). Tito pracovníci neprovádějí práci tak efektivně a kvalitně jako stálí 

pracovníci. Dalším důvodem navýšení úrovně zmetkovitosti je dodávka nekvalitního 

materiálu od dodavatelů. Ve sledovaném období 2014 – 2016 je zaznamenán negativní trend 

dodávané kvality. Došlo k nárůstu počtu reklamací u dodavatele z důvodů nekvalitních 
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0,83% 
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1,71% 
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dodávek materiálu. Méně kvalitní materiál způsobuje komplikace ve výrobním procesu 

v podobě výroby vyššího počtu nekvalitních výrobků (zmetků).  

Graf 3.10 Vývoj ukazatele zmetkovitosti výrobního procesu v letech 2014 - 2016  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4.2 Strategické cíle perspektivy interních procesů 

V rámci hodnocení výkonnosti interních podnikových procesů jsou sledováni 

ukazatelé pro hodnocení výkonnosti výrobního procesu podniku. Konkrétně se jedná 

o ukazatele celkových interních ztrát a podílu ztrát na celkových tržbách podniku. Formulace 

jednotlivých ukazatelů a strategických cílů, kterých chce podnik v následujících třech letech 

dosáhnout, je uveden v tabulce 3.13.  

Tabulka 3.13 Formulace strategických cílů perspektivy interních procesů 

Formulace 

cíle 

Jak jej dosáhnout Ukazatel 

Zkvalitnění 

výrobního 

procesu  

 

 

Snížení 

zmetkovitosti 

výrobního 

procesu 

 

 

Snížení 

počtu 

zákaznických 

reklamací 

Celkové ztráty 

(%) 

 

Snížení 

nákladů na 

celkové vnitřní 

ztráty   

Zmetkovitost 

(%) 

 

Reklamace 

(%) 

Podíl ztrát na celkových tržbách 

(%) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Strategickými cíli podniku stanovených pro následující roky jsou zkvalitnění 

výrobního procesu a snížení celkových nákladů vynaložených na celkovou interní ztrátovost. 

Podnik chce stanovených cílů dosáhnout prostřednictvím snížení zmetkovitosti výroby 

a snížení nákladů vynaložených na reklamaci. Propojení strategických cílů napříč všemi 

perspektivami je uvedeno v příloze č. 12. 

Tabulka 3.14 obsahuje hodnoty ukazatelů dosažených v letech 2014 – 2016 

a požadované hodnoty ukazatelů, kterých chce podnik v následujícím období dosáhnout. 

Tabulka 3.14 Dosažené hodnoty ukazatelů v letech 2014 -2016, požadované hodnoty 

Ukazatel 

 
2014 2015   2016 Požadovaná 

hodnota 

Celkové ztráty  

(tis. Kč) 

15 056 36 613 41 086 Snížení na hodnotu 

34 403 tis. Kč 

Zmetkovitost 

(podíl z výroby) 

0,83 % 1,13 % 1,71 % 1 % 

Reklamace 

(podíl z tržeb) 

0,0010% 0,000575 % 0,00099 % Udržení hodnoty 

pod 0,01 % tržeb 

Podíl ztrát na 

celkových tržbách 

(%) 

0,4897 % 1,1084 % 1,2381 % Snížení hodnoty 

pod 1 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.5 Hodnocení výkonnosti podniku podle perspektivy učení se a růstu 

Perspektiva učení se a růstu slouží jako nástroj k zajištění podpory růstu podniku. 

Tato perspektiva se od ostatních trochu liší. Zatímco v předešlých perspektivách se usiluje 

o zlepšení výkonnosti podniku, perspektiva učení se růstu vytváří spíše jakousi podpůrnou 

základnu k naplnění cílů ostatních perspektiv. V posledních letech význam zaměstnanců 

v podniku roste, jelikož právě oni tvoří lidský kapitál, který se v mnoha případech stává 

rozhodujícím faktorem pro zajištění úspěšnosti podniku. 

3.5.1 Hodnoty ukazatelů perspektivy učení se a růstu 

Hodnoty klíčových ukazatelů perspektivy učení se a růstu jsou shrnuty v tabulce 

3.15. Přehled všech sledovaných ukazatelů je uveden v příloze č. 4. 

Tabulka 3.15 Hodnoty ukazatelů perspektivy učení se a růstu 

Rok Celkový počet 

zaměstnanců 

Rozdíl 

příchodů a 

odchodů 

(zaměstnanci) 

Míra fluktuace Produktivita 

práce  
(tis. Kč / 

zaměstnance) 

2014 803 57 13 % 3 829 

2015 860 52 12 % 3 841 

2016 912 36 14 % 3 639 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výpočty ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 11. Při analýze zaměstnanců podniku 

Woco STV s.r.o. je sledován celkový počet zaměstnanců. Zaměstnanci podniku se skládají z 

vedení společnosti, technickohospodářských pracovníků (THP pracovníci) a ostatních 

zaměstnanců (pracovníci ve výrobě a ostatní výpomoc). THP pracovníci tvoří zhruba 30 % z 

celkového počtu zaměstnanců. Celkovou strukturu zaměstnanců podniku lze vidět na grafu 

3.11 níže. Z grafu je patrný trend zvyšování počtu zaměstnanců. V roce 2014 byl počet 

zaměstnanců nejnižší, podnik evidoval celkem 803 zaměstnanců, z toho více než polovina 

zaměstnanců byla tvořena pracovníky ve výrobě a ostatní pracovní výpomocí. V letech 2015 

a 2016 docházelo k navyšování celkového počtu zaměstnanců. Příčinou přijímání nových 

zaměstnanců byl celkový růst podniku. V roce 2016 ve srovnání s rokem 2014 podnik získal 

celkem 39 nových zákazníků. Došlo tedy i k navýšení počtu zakázek, navýšení tržeb v celkové 

výši 243 890 tis. Kč a rozšíření výroby. V roce 2016 se struktura zaměstnanců rozšířila také 

o 83 agenturních pracovníků, kteří jsou zprostředkování celkem třemi pracovními agenturami. 

Agenturní zaměstnanci jsou podnikem Woco STV s.r.o. pouze najímání na předem stanovenou 
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dobu, zpravidla na výrobní pozice, proto nejsou zahrnuti do celkového počtu zaměstnanců, 

jelikož jsou zaměstnanci agentury a ne podniku. V roce 2016 byl celkový počet zaměstnanců 

nejvyšší, podnik evidoval 912 svých a 83 agenturních zaměstnanců, což dokládá trend 

celkového růstu podniku. 

Graf 3.11 struktura zaměstnanců podniku Woco STV s.r.o. v letech 2014 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dalším sledovaným ukazatelem je rozdíl příchodů a odchodů zaměstnanců. Pomocí 

daného ukazatele je sledován počet nově zaměstnaných pracovníků podniku Woco STV s.r.o. 

v daném roce. V grafu 3.12 je sledován celkový počet příchodů a odchodů zaměstnanců pro 

každý rok, rozdílem příchodů a odchodů je pak vypočítán počet nových zaměstnanců. Největší 

příbytek nových zaměstnanců zaznamenal podnik v roce 2014 v celkové výši 57 nových 

zaměstnanců. V dalších letech došlo k růstu počtu zaměstnanců, přírůstek však nebyl už 

v takové výši jako v roce 2014. V posledním sledovaném roce (2016) byl zaznamenán nejnižší 

meziroční přírůstek zaměstnanců, v celkové výši 36 nových zaměstnanců. Ovšem jak už bylo 

zmíněno, v roce 2016 začal podnik najímat agenturní zaměstnance, kteří se do celkového počtu 

zaměstnanců nezapočítávají. Lze tedy říci, že celkový počet zaměstnanců se v letech 2014 – 

2016 zvyšoval, růst počtu zaměstnanců byl způsobem celkovým růstem podniku. 
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Graf 3.12 Počet příchodů a odchodů zaměstnanců podniku v letech 2014 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dalším z velice významných měřítek, který zachycuje pohyb zaměstnanců v podniku, 

je ukazatel míry fluktuace zaměstnanců (dle vzorce 2.22). Ukazatel poměřuje počet 

rozvázaných pracovních poměrů k průměrnému počtu zaměstnanců. Určitá míra fluktuace je 

pro podnik přirozená, zaměstnanci odcházejí například z důvodu odchodu do starobního 

důchodu, odchodu do jiného zaměstnání, změny bydliště apod. Míra inflace zaměstnanců by 

však neměla převyšovat hranici 20 %. Taková míra fluktuace je pro podnik varující, jelikož 

odchod vysokého počtu zaměstnanců znamená pro podnik značné finanční a jiné ztráty. 

Doporučená míra fluktuace je stanoveno pod hranicí 10 %.  

Podnik Woco STV s.r.o. ve všech letech převyšoval doporučenou hranici míry 

fluktuace 10 %, jak je vidět z grafu 3.13. Nejnižší fluktuace 12 % byla dosažena v roce 2015 

a nejvyšší míry fluktuace 14 % dosahoval podnik v roce 2016. Jedním z důvodů vývoje míry 

fluktuace může být vývoj míry nezaměstnanosti ve Zlínském kraji. Hodnoty míry 

nezaměstnanosti jsou zpracovány podle údajů z ČSÚ (2018) a jsou rovněž zaznamenány 

v grafu 3.13. Mezi mírou nezaměstnanosti a mírou fluktuace existuje určitý vztah. Pokud 

se míra nezaměstnanosti zvětšuje, míra fluktuace klesá. A naopak, pokud dojde k růstu míry 

nezaměstnanosti, míra fluktuace roste. Tento vztah odráží situaci na pracovním trhu. Pokud 

jsou na trhu práce nová pracovní místa, lidé mají tendence odcházet za lepší pracovní nabídkou. 

Větší odchod zaměstnanců z podniku způsobí nárůst míry fluktuace. Na trhu práce zase větší 

množství volných pracovních míst, vede ke snižování počtu nezaměstnaných a poklesu míry 

nezaměstnanosti. Samozřejmě existují i další důvody odchodu zaměstnanců, mezi které patří 
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např. nedostatečné finanční ohodnocení, obecná nespokojenost, absence motivace, nemožnost 

kariérního růstu apod.  

Graf 3.13 Vývoj ukazatelů míry fluktuace a nezaměstnanosti v letech 2014 - 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Posledním, ale ne méně důležitým ukazatelem perspektivy učení se a růstu, je 

ukazatel produktivity práce. Výpočet ukazatele je proveden podle vzorce (2.23). Ukazatel 

poměřuje velikost celkových tržeb k celkovému počtu zaměstnanců. Výsledná hodnota 

ukazatele tedy udává velikost tržeb připadající na jednoho zaměstnance v daném roce. Pro 

podnik je pozitivní růst ukazatele produktivity práce v čase. 

Pomocí grafu 3.14 je zobrazen vývoj ukazatelů produktivity práce podniku Woco 

STV s.r.o. v letech 2014 – 2016. Pro odvětvové srovnání jsou do grafu zaneseny i hodnoty 

dosažené ve zpracovatelském průmyslu ČR podle údajů z MPO (2018).  Z grafu lze vidět, 

že podnik dosahoval velice příznivých hodnot produktivity práce oproti hodnotám v odvětví. 

Ve všech sledovaných letech byly hodnoty produktivity práce podniku téměř 3 krát vyšší než 

hodnoty v odvětví. V roce 2015 byl sledován meziroční růst ukazatele podniku, který byl 

způsoben růstem tržeb. V posledním roce trend růstu tržeb přetrvával, ovšem nárůst 

zaměstnanců byl vyšší než nárůst tržeb, proto hodnota ukazatele produktivity práce oproti 

roku 2015 klesla. I tak lze ale říci, že podnik ve všech letech dosahoval velice příznivých 

hodnot produktivity práce ve srovnání s hodnotami v odvětví. 
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Graf 3.14 Vývoj ukazatele produktivity práce v podniku a v odvětví v letech 2014 -2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.5.2 Strategické cíle perspektivy učení se a růstu 

Strategické cíle perspektivy učení se a růstu jsou stanoveny na období následujících 

tří let, tak jako v ostatních perspektivách. Cíle podniku jsou definovány na základě hodnot 

ukazatelů dosažených v letech 2014 – 2016 a konzultací s vedením podniku. V tabulce 3.16 

jsou uvedeni ukazatelé a cíle, kterých chce podnik v budoucnosti dosáhnout. 

Tabulka 3.16 Formulace cílů perspektivy učení se a růstu 

Formulace cíle Jak jej dosáhnout Ukazatel 

 

Vytvoření znalostní základny 

kvalifikovaných a loajálních 

zaměstnanců 

Odměňování věrných 

zaměstnanců 
Rozdíl příchodů a odchodů 

(zaměstnanci) 

Lepší prezentace firmy Míra fluktuace 

(%) 

Rozvoj zaměstnanců Produktivita práce 

(tis. Kč / zaměstnance)  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Cílem perspektivy učení se a růstu je vytvoření znalostní základny kvalifikovaných 

a loajálních zaměstnanců. Klíčem k dosažení úspěchu jsou právě zaměstnanci a jejich 

schopnosti, proto je velice důležité zaměstnance správně motivovat a rozvíjet. Požadované 

hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tabulce 3.17. Podnik chce dosáhnout zejména nižší fluktuace 

zaměstnanců a zvýšení produktivity práce, pro zajištění budoucího růstu podniku. Propojení 

cílů s ostatními perspektivami je zobrazeno pomocí strategické mapy v příloze č. 12. 
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Tabulka 3.17 Dosažené hodnoty ukazatelů v letech 2014 – 2016, požadované hodnoty 

Ukazatel 2014 2015 2015 Požadovaná hodnota 

 

Rozdíl příchodů a odchodů 

(zaměstnanci) 

57 52 36 Snížení pod 30 zaměstnanců 

Míra fluktuace 

(%) 

13 % 12 % 14 % Snížení hodnoty  

pod 10 % 

Produktivita práce 

(tis. Kč / zaměstnance) 

3 828 3 841 3 639 Zvýšení hodnoty alespoň na 

hodnotu 3770  

tis. Kč / zaměstnance 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Návrhy a doporučení 

Následující kapitola je rozdělena do čtyř částí, ve kterých jsou shrnuty výsledky 

dosažené v jednotlivých oblastech metody BSC. Pro každou z oblastí jsou navržena možná 

řešení, která by mohla vést k dosažení lepších finančních výsledků podniku. 

 

4.1 Finanční perspektiva 

Finanční situace podniku je hodnocena pomocí poměrových ukazatelů finanční 

analýzy. Hodnoty ukazatelů dosažené podnikem Woco STV s.r.o. jsou porovnány s hodnoty 

v odvětví zpracovatelského průmyslu ČR. Hodnoty ukazatelů rentability (ROE, ROS, ROA) 

dosažené podnikem, jsou ve všech sledovaných letech vyšší, než je odvětvový standart. To je 

pro podnik velice příznivé. Ukazatel rentability vlastního kapitálu je dokonce 4krát vyšší než 

hodnoty v odvětví. Na vysokou hodnotu ROE má podle pyramidového rozkladu ukazatele 

největší vliv podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech podniku. Celková aktiva podniku 

jsou financována téměř ze 45 % vlastními zdroji. V daném období se výše vlastního kapitálu 

neustále zvyšovala. Tento trend je pro podnik určitě pozitivní, jelikož díky zvyšování 

vlastních zdrojů narůstá hodnota podniku. Proto je vhodné, aby v tomto trendu podnik 

i nadále pokračoval. 

Výsledky ukazatelů aktivity, hodnotící schopnost podniku využívat finanční 

prostředky vložené do podnikání, jsou také velice příznivé. Hodnoty ukazatele obratu aktiv 

jsou v průměru více než 1krát vyšší než minimální doporučená hodnota. Znamená to tedy, 

že dochází k efektivnímu využívání celkových aktiv podniku. Hodnota ukazatele doby obratu 

zásob je také optimální, podnik udržuje jen minimální hladinu zásob na skladě. Často dochází 

k tomu, že k zadávání požadavku do výroby dochází až po přijetí objednávky od zákazníka. 

Podnik se tak chce vyhnout hromadění zásob na skladě, jelikož zásoby váží značné finanční 

prostředky, které může podnik využít k jiné podnikatelské aktivitě. U doby obratu závazků 

a pohledávek bylo zjištěno, že průměrná doba obratu závazků převyšuje průměrnou dobu 

obratu pohledávek. Díky tomu je zajištěno bezproblémové krátkodobé financování podniku.  

Při hodnocení zadluženosti podniku bylo zjištěno, že celková zadluženost podniku 

klesá. Dochází ke snižování velikosti cizích zdrojů a navyšování velikosti vlastního kapitálu, 

což je pro podnik velice příznivé.  K financování majetku je využívána neutrální strategii 
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financování, kdy dlouhodobý majetek je kryt dlouhodobými zdroji. Podnik tedy dodržuje 

zlaté pravidlo financování a vyhýbá se tak riziku neschopnosti hradit své závazky. Cizí kapitál 

je sice levnější, ale z hlediska financování dlouhodobého majetku velice rizikový.  Podnik 

spíše preferuje financování vlastním kapitálem, to znamená, že se vyhýbá riziku a raději 

upřednostňuje stabilitu před výnosem. 

Platební schopnost podniku je nižší. Hodnoty ukazatelů likvidity se mírně pohybují 

pod doporučenou hodnotou. Podnik není schopen pokrýt své závazky krátkodobými 

pohledávky a finančními prostředky. Na účtech ani v pokladně nemá k dispozici dostatečný 

objem peněžních prostředků k úhradě svých splatných závazků. Avšak velikost závazků není 

vyšší než velikost oběžných aktiv, proto v případě nutnosti může spoléhat na případný prodej 

zásob.  

Na základě zjištění hodnot sledovaných ukazatelů, je možno firmu Woco STV s.r.o. 

označit jako finančně stabilní a zdravý podnik. Všechny hodnoty finančních ukazatelů 

splňovaly teoreticky doporučenou hodnotu, s výjimkou ukazatelů likvidity, které vykazovaly 

nižší hodnoty. Avšak díky vysoké obrátce aktiv a nízké době obratu aktiv není ohrozena 

platební schopnost podniku. 

Finančním cílem podniku je zvýšit hodnotu ukazatele rentability vlastního kapitálu, 

pomocí které je zajištěn růst hodnoty podniku. Podnik by měl i nadále udržovat optimální 

strukturu financování, zvyšovat podíl vlastního kapitálu a snižovat míru zadlužení. Pro 

zvýšení hodnoty ukazatele ROE je potřeba zvýšit i rentabilitu tržeb. Je tedy potřeba udržet 

trend rostoucích tržeb a zaměřit se na zákazníky podniku, jelikož ti jsou zdrojem finančním 

příjmů podniku. Ve sledovaném období byl zachycen trend rostoucích tržeb, avšak velikost 

čistého zisku se snižovala. Důvodem poklesu zisku byly zvyšující se náklady podniku. Proto 

je důležité identifikovat příčiny růstu nákladů, zamezit zbytečnému plýtvání ve výrobě a co 

nejvíce náklady redukovat. Růst nákladů má úzkou návaznost na ostatní sledované 

perspektivy.  
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4.2 Zákaznická perspektiva 

Zákaznická perspektiva má úzkou návaznost na perspektivu finanční, neboť právě 

prostřednictvím zákazníků je dosahováno finančních cílů. Proto je nezbytné usilovat o kladné 

vnímání podniku zákazníky. K tomu aby byl podnik schopen si své zákazníky udržet, je 

velice důležité neustále identifikovat zákaznické potřeby a usilovat o jejich naplňování.  

Vedení podniku považuje své aktuální zákaznické portfolio za dostačující, 

jelikož ve sledovaném období získalo řadu nových zákazníků předních automobilových firem. 

Pozornost podniku by se spíše měla zaměřit na analýzu ziskovosti současných zákazníků, 

tak aby byli identifikováni klíčový zákazníci, kteří mají největší podíl na celkových tržbách 

podniku. Při analýze ziskovosti zákazníků bylo zjištěno, že nejziskovější skupinou zákazníků 

jsou zákazníci spřízněných stran. Jedná se o dceřiné společnosti, které rovněž jako podnik 

Woco STV s.r.o. spadají do podnikové skupiny Woco Group. Jde o nejméně početnou 

skupinu zákazníků, která má však největší podíl na celkových tržbách podniku. Pro tuto 

skupinu zákazníků je častý větší objem objednávek a tak přinášejí podniku značný finanční 

přínos. V budoucnosti je proto důležité s těmito zákazníky udržovat dobré obchodní vztahy.  

Dále by se měl podnik zaměřit na eliminaci nepříliš ziskových zákazníků s malou 

frekvencí objednávek. S ohledem na ziskovost jsou nejméně zajímavou skupinou tuzemští 

zákazníci, jejich podíl na celkových tržbách ve srovnání s ostatními zákazníky je nejmenší. 

Jejich redukcí podnik ušetří čas i peníze na zprostředkování zakázky. 

Zajištění spokojenosti zákazníků má úzkou návaznost na perspektivu interních 

podnikových procesů, kde je sledován počet zákaznických reklamací. Podnik by měl usilovat 

o snižování počtu reklamací, evidovat příčiny jejich vzniku a usilovat o to, aby se v budoucnu 

již neopakovaly. Zákaznická spokojenost roste také tehdy, když se snižují dodací lhůty 

a dochází ke snižování doby realizace zakázky. Podnik se snaží co nejvíce eliminovat zásoby 

hotových výrobků, často dochází k zadávání požadavku do výroby až po přijetí objednávky, 

to však snižuje dodací pohotovost. Při správné identifikaci budoucí potřeby zákazníka 

a vhodným předzásobením, dojde ke snížení doby realizace zakázky a větší spokojenosti 

zákazníků. 

V rámci pozitivního vnímání podniku je potřeba se zaměřit i na budování dobré 

image firmy. Důležité je neustále zvyšovat povědomí o firmě a prezentovat novinky 

zákazníkům. K udržení kroku s konkurencí je potřeba zdokonalovat a vyvíjet nové produkty. 
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Společnost by i nadále měla investovat do výzkumu a vývoje a sledovat nejnovější trendy 

na trhu. Především v automobilovém průmyslu neustále rostou nároky na stále výkonnější 

motory, které vysokými teplotami zvyšují zatížení dílů. Proto je důležité přizpůsobovat 

a vyvíjet optimální materiály, které budou splňovat nároky na vyšší zatížení výrobků. 

Společnost Woco Group zvažuje činnost inovačního centra pro vývoj materiálů v Bad Soden 

Salmünsteru, kde se nachází centrála společnosti. Ve vývojovém centru by se vyvíjeli nové 

druhy materiálů, které splňují nároky na vyšší tepelné zatížení.  

4.3 Perspektiva interních podnikových procesů 

Při měření interních podnikových procesů byla pozornost zaměřena především 

na vyčíslení velikosti interních ztrát a jejich podílu na celkových tržbách. Celkové interní 

ztráty jsou vyčísleny ztrátami z nekvalitní výroby a náklady na zákaznické reklamace. Ztráty 

z nekvalitní výroby jsou zejména ovlivněni mírou zmetkovitosti. Pro každý rok vedení 

podniku stanovuje maximální hranice zmetkovitosti, které chce docílit. Ve sledovaném 

období však nebylo ani v jednom roce dosaženo cílové hodnoty zmetkovitosti, 

maximální hranice zmetkovitosti byly překročeny. Nejmenší zmetkovitosti bylo dosaženo 

v roce 2014, v dalších letech se zmetkovitost výroby vždy navyšovala. Při bližším zkoumání, 

proč docházelo k navyšování interních ztrát, je možno pozorovat úzkou návaznost na 

perspektivu učení se a růstu. Vnitřní ztráty jsou způsobeny především nesprávnou obsluhou 

zařízení. Nejvyšší zmetkovitosti bylo dosaženo v roce 2016, kdy firma začala najímat 

pracovníky přes pracovní agentury. Agenturní zaměstnanci jsou najímání jen na krátkou dobu. 

Po řádném zaškolení a zvládání výrobního procesu se často stává, že pracovníci již nejsou 

dále v podniku zaměstnáni, z důvodu poklesu výroby. 

Příčiny vyšší míry zmetkovitosti se liší i v závislosti na jednotlivých měsících. 

V letních měsících je každoročně zaznamenána vyšší míra zmetkovitosti, jelikož v období 

od června do srpna je navýšen počet méně kvalifikované pracovní síly (brigádníků). 

Tito pracovníci neprovádějí práci tak efektivně a kvalitně jako stálí pracovníci. Dalším 

důvodem navýšení míry zmetkovitosti je dodávání nekvalitního materiálu od dodavatelů. 

Ve sledovaném období 2014 – 2016 je zaznamenán negativní trend dodávané kvality. Méně 

kvalitní materiál způsobuje komplikace ve výrobním procesu v podobě výroby vyššího počtu 

nekvalitních výrobků (zmetků). Vysoká zmetkovitost je vyvolána také opotřebením některého 

výrobního zařízení. 
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K dosažení strategických cílů, zkvalitnění výrobního procesu a snížení nákladů 

na celkové vnitřní ztráty, je důležité zaměřit se dodavatele podniku. Je potřeba zvyšovat 

kontroly kvality dodávaného materiálu a zajistit požadovanou kvalitu vstupního materiálu. 

Dále by měl podnik nahradit starší výrobní zařízení, které vyrábí vysoký počet nekvalitních 

výrobků. Popřípadě by se měla u starších strojů navýšit frekvence jejich údržby. Největší 

důraz by však měl být kladen na zajištění kvalitní kvalifikované pracovní síly (viz perspektiva 

učení se a růstu). 

4.4 Perspektiva učení se a růstu 

Na základě vytvoření strategické mapy (viz příloha č. 12) bylo zjištěno, že naplnění 

strategických cílů má úzkou návaznost na zaměstnance podniku. Zaměstnanci jsou stavebním 

kamenem podniku, a tak je potřeba vybudovat základnu kvalifikovaných a loajálních 

zaměstnanců k naplnění cílů ostatních perspektiv. 

Cílem perspektivy učení se a růstu je snížení míry fluktuace zaměstnanců pod hranici 

10 %. Ve sledovaném období byla míra fluktuace vyšší, kvůli vyšší míře odchodů. Důvody 

odchodů zaměstnanců jsou kvůli nedostatečnému finančnímu ohodnocení, obecné 

nespokojenosti, absenci motivace, nemožnosti kariérního růstu apod. 

K vytvoření znalostní základny zaměstnanců, je potřeba zvýšit povědomí o firmě a 

usilovat o získávání nových perspektivních zaměstnanců. Vhodné je spolupracovat například 

přímo s vysokými školami technického zaměření, nabízet pracovní stáže a možnosti stálého 

zaměstnání pro absolventy vysokých škol. Důležitá je také lepší prezentace firmy 

a zdůrazňování výhod zaměstnání v podniku.  

Výhodné je získávat zaměstnance z více zdrojů, například na základě doporučení 

stávajícími zaměstnanci, kteří by za toto zprostředkování dostali finanční odměnu. 

Pro udržení zaměstnanců by bylo vhodné zavést bonusové programy a odměny pro dlouholeté 

zaměstnance. S přijímáním nových zaměstnanců totiž rostou také náklady, ušetřené finanční 

prostředky by se mohly spíše využít k odměňování stálých zaměstnanců, než na zaškolování 

nové pracovní síly. Podnik by měl také zvážit, zda je pro něj z dlouhodobého hlediska vhodné 

využívat služeb pracovních agentur. Agenturní pracovníci totiž setrvají v podniku jen po 

krátkou dobu a po řádném zaškolení se často stává, že při poklesu výroby, jsou z podniku 

propuštěni. 
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Dále by se měl podnik zaměřit na motivaci stávajících zaměstnanců, kdy se nemusí 

jednat jen o motivaci finanční. Vhodné je například rozvíjet schopnosti svých zaměstnanců, 

prostřednictvím různých vzdělávacích, jazykových a jiných kurzů. Daná doporučení vedou k 

vytvoření dobrého pracovního klimatu, které je důležité pro dosažení spokojenosti 

zaměstnanců a jejich setrvání v podniku. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit výkonnost podniku Woco STV s.r.o. pomocí 

aplikace metody BSC. Výsledkem práce je vyhodnocení výkonosti podniku ze čtyř různých 

pohledů. V každé ze sledovaných oblastí byla použita finanční a nefinanční měřítka, 

prostřednictvím kterých byla posuzována celková výkonnost podniku.  

V teoretické části byly pomocí literárních zdrojů objasněny základní pojmy 

a teoretické poznatky související s hodnocením výkonnosti podniku. Rovněž zde byla 

objasněna podstata metody BSC a výhody, které s sebou tato metoda přináší. 

V úvodu praktické části byl nejprve představen podnik Woco STV s.r.o., který je 

předmětem diplomové práce. Dále je práce rozdělena dle metody BSC do čtyř kapitol: 

finance, zákazník, interní podnikové procesy, učení se a růst. Pro každou ze sledovaných 

oblastí byli na základě konzultací s vedením podniku vybráni klíčoví ukazatelé, pomocí 

kterých byla hodnocena výkonnost podniku.  

Pro každou z perspektiv byly stanoveny strategické cíle, kterých chce podnik 

v budoucnosti dosáhnout. K propojení cílů a klíčových ukazatelů byla vytvořena strategická 

mapa, která propojuje jednotlivé perspektivy a umožňuje efektivní řízení podniku v souladu 

s podnikovou strategií. 

Finanční perspektiva byla hodnocena pomocí poměrových ukazatelů finanční 

analýzy. Pro posuzování finanční výkonnosti podniku byli vybráni ukazatelé rentability, 

aktivity, zadluženosti a likvidity. Hodnoty ukazatelů rentability daného podniku byly 

srovnány s ostatními podniky v odvětví zpracovatelského průmyslu ČR.  

Zákaznická perspektiva byla analyzována prostřednictvím celkového počtu 

zákazníků, počtu tuzemských zákazníků, počtu zahraničních zákazníků a jejich podílů 

na celkových tržbách podniku. Pro ukazatel podílu tržeb byly stanoveny minimální 

požadované hodnoty, kterých chce podnik dosáhnout v příštím období. 

V perspektivě interních podnikových procesů byli sledováni ukazatelé, kteří zásadně 

ovlivňují kvalitu výrobního procesu. Pro vyčíslení celkových vnitřních ztrát byly sledovány 

ztráty z nekvalitní výroby a náklady na zákaznické reklamace. Cílem bylo zkvalitnit výrobní 

proces a snížit celkovou interní ztrátovost. 
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Perspektiva učení se a růstu se zaměřuje na analýzu zaměstnanců podniku. V rámci 

této perspektivy byl sledován celkový počet zaměstnanců, počet příchodů a odchodů, míra 

fluktuace a produktivita práce. Cílem podniku je dosáhnout nižší fluktuace zaměstnanců 

a zvýšení produktivity práce, pro zajištění budoucího růstu podniku. 

Celkové vyhodnocení výkonnosti podniku Woco STV s.r.o. lze na základě 

dosažených výsledků zhodnotit velice pozitivně. Podnik dosahoval velmi dobrých výsledků 

ve všech čtyřech sledovaných oblastech. Na základě hodnocení finanční stránky lze označit 

podnik jako finančně stabilní a zdravý. Uplatnění metody BSC pomohlo identifikovat faktory, 

které snižují výkonnost podniku. Pro každou z oblastí byla navržena možná řešení, 

která by mohla jejich vliv zmírnit a pomohla tak podniku dosáhnout ještě lepších finančních 

výsledků. 
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Seznam zkratek 

BSC  Balanced Scorecard 

BV  účetní hodnota vloženého vlastního kapitálu 

CEVA  čistý peněžní tok ekonomické přidané hodnoty 

CF  cash flow 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

EAT  zisk po zdanění 

EBIT  zisk před zdaněním a úroky 

EVA  přidaná hodnota 

GA  hrubá aktiva 

MPO  Ministerstvo průmyslu o obchodu 

NCF  čistý provozní cash flow 

NOPAT provozní zisk 

ROA  rentabilita aktiv 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROI   rentabilita investovaného kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

ROCE  rentabilita celkového investovaného kapitálu 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

WACC průměrné náklady kapitálu 
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