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1 Úvod 

Současná ekonomická situace p eje všem odvětvím, včetně těch, která jsou 

ovlivněna ekonomickým cyklem. Společnostem rostou zisky, které dále investují, aby 

byly schopny uspokojit nar stající poptávku. Pro mnohé z nich to však m ţe znamenat 

nástrahu, kdy impulsivně začnou zvětšovat své rámce podnikání a po p eh átí ekonomiky 

a následně jejím poklesu, se stanou jejich rozrostlé společnosti neúnosné. ůby se tomuto 

riziku společnosti co nejúspěšněji vyhnuly, je t eba sledovat r zné ukazatele, ne pouze 

finanční výkazy, vycházející z minulých údaj . Manaţe i firem by se měli zamě it i na 

nefinanční ukazatele a nepohlíţet na podnik pouze jako na stroj na peníze. 

Na výkonnosti pohlíţí kaţdá zainteresovaná strana v podniku jinak. Jako 

nejd leţitější by se dal označit pohled vlastníka, který do podnikání vloţil kapitál. Ovšem 

hodnocení finančních ukazatel  výkonnosti je dnes jiţ nedostačující. Vhodným ešením 

m ţe být vyuţití komplexních metod, které kombinují jak finanční tak nefinanční mě ítka. 

Jednou z komplexních metod, je mimo jiné metoda Balanced Scorecard, která hodnotí 

výkonosti podniku pomocí čty  hlavních perspektiv, a to finanční, zákaznické, interních 

podnikových proces  a učení se a r stu. 

I podniky, které tlaku rostoucí ekonomiky nepodlehnou a zachovají si stejné pole 

p sobnosti, se musí p izp sobovat měnícím se podmínkám a snaţit se udrţet si své místo 

na trhu. Problémem také bývá strategie, která m ţe být dokonale zvolená, včetně 

strategických cíl , avšak její dosahování není v silách podniku. Pro toto mohou podniky 

vyuţít efektivního strategického ízení. Balanced Scorecard umoţňuje ízení podniku, 

zvyšování výkonnosti a dosahování cíl , které si společnost sama určí. Za pomocí tohoto 

nástroje mohou společnosti promítnout do kaţdodenního ţivota své strategie, motivovat 

své zaměstnance a zvýšit výkonnosti. 

Cílem této práce je aplikace metody Balanced Scorecard v podniku HAGEMANN 

a.s.. Tuto problematiku jsem zvolila proto, ţe společnost HůGEMůNN a.s. má velký 

potenciál, v posledních letech značně zvýšila svou produkci, avšak bez strategického 

p ístupu nebude její rostoucí tempo udrţitelné a zvládnutelné. Metoda Balanced Scorecard 

by mohla být vhodnou metodou, jak zvětšování a rozši ování společnosti zvládnout a 

zároveň dosahovat uspokojivých výsledk . 
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V teoretické části je nejprve p iblíţen termín výkonnost a jsou zde popsány t i 

r zné p ístupy k mě ení výkonosti podniku. Tradiční p ístup, zahrnující absolutní, 

rozdílové, poměrové či souhrnné ukazatele. Dále je zde p iblíţen moderní p ístup a 

nakonec komplexní, kde je za azena i metoda Balanced Scorecard. Následuje popis 

jednotlivých perspektiv metody Balanced Scorecard a její p ednosti a nedostatky. 

Závěrem kapitoly je popsán postup implementace. 

V aplikační části bude nejprve p iblíţen podnik, ve kterém bude navrţena aplikace 

metody. Následovat bude analýza jednotlivých perspektiv. V rámci této kapitoly bude 

popsána i tvorba metody Balanced Scorecard. V další kapitole budou navrţeny strategické 

akce a doporučení pro realizaci strategických cíl . 
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2 Teoretická východiska metody Balanced Scorecard 

Kapitola je věnována p iblíţení pojmu výkonnost podniku a následně zde budou 

popsány jednotlivé zp soby, pomocí kterých lze výkonnost podniku mě it. Budou zde 

charakterizovány tradiční postupy mě ení výkonosti, moderní a nakonec komplexní p ístupy. 

Následovat bude popis metody Balanced Scorecard a charakteristika jejích perspektiv, 

finanční, zákaznickou, interních proces  a učení se a r stu. Budou zde zmíněny i hlavní 

p ednosti a nedostatky této metody, které je t eba znát a zahrnout do svého rozhodování. 

V rámci této kapitoly budou popsány i kroky implementace. 

 

2.1 Pojetí výkonnosti 
Pojem výkonnost se stal součástí běţného kaţdodenního jazyka bez ohledu na odborné 

či zájmové zamě ení, avšak definovat jej je pro mnohé obtíţné. Ještě obtíţnější je najít pouze 

jednu definici, která by platila obecně. Dle Wagner (2009) výkonnost obecně charakterizuje 

zp sob, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti 

s referenčním zp sobem vykonání této činnosti. Jedná se tedy o srovnání zkoumaného a 

referenčního jevu z hlediska stanovené kriteriální škály (Vodáková, 2016).  

V podnikové oblasti je výkonnost vnímána jako schopnost podniku co nejlépe 

zhodnotit vloţený kapitál. Nelze ale íci, ţe výkonný podnik je pouze tehdy, vykazuje-li dobré 

hospodá ské výsledky. Výkonnost podniku je moţné hodnotit r znými hledisky z pohledu 

r zných zájmových skupin. Jinak budou vnímat výkonnost firmy vlastníci, jinak manaţe i, 

jinak zaměstnanci a jinak zákazníci (Šulák, 2005). 

 

2.2 P ístupy k mě ení výkonnosti podniku 

Výkonnost podniku lze zpravidla mě it pomocí t ech p ístup , tradičních, moderních 

anebo komplexních. Tradiční ukazatele jsou zaloţeny na účetních výkazech a jsou tvo eny 

skupinami absolutních a poměrových ukazatel , paralelní soustavou poměrových ukazatel , 

pyramidovou soustavou poměrových ukazatel  a souhrnnými ukazateli.  

Nevýhoda tradičních ukazatel  je právě v jejich zdrojích, vychází pouze z minulých 

údaj  a díky účetním zásadám, se často odklánějí od skutečného ekonomického pohledu. 
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Moderní mě ítka výkonnosti vznikla právě na základě kritiky tradičních ukazatel  a 

zohledňují p edevším p idanou hodnotu pro vlastníka.  

Poslední skupinou jsou komplexní p ístupy mě ení výkonnosti, které na rozdíl od 

p edcházejících p ístup , postihují i nefinanční ukazatele, které jsou neméně d leţité 

k dosahování uspokojivých výsledk  v rámci mě ení výkonnosti. 

2.2.1 Tradiční (klasické) p ístupy k mě ení výkonnosti 
Tradičně se výkonnost firem posuzuje formou finanční analýzy za pomoci několika 

skupin ukazatel . Údaje pot ebné k tomuto hodnocení jsou získávány z účetních výkaz , tedy 

rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash flow. Finanční analýzu lze vnímat jako zpětnou 

vazbu toho, jaké dopady měla minulá rozhodnutí a jak na základě toho upravit rozhodnutí 

týkající se budoucího vývoje. Prost ednictvím finanční analýzy lze komplexně zhodnotit 

finanční situaci podniku. Je-li podnik dostatečně ziskový, zda má vhodný poměr kapitálové 

struktury, zda efektivně vyuţívá svých aktiv, zda včas splácí své závazky a adu dalších 

skutečností (Knápková, Pavelková, 2010). 

Ukazatele adicí se k tradičním mají dobrou vypovídací (logickou) schopnost. Lze je 

rozdělit do následujících skupin:  

- absolutní ukazatele,  

- rozdílové ukazatele,  

- poměrové ukazatele,  

- souhrnné ukazatele. 

Absolutní ukazatele 

Tyto ukazatele lze p ímo vyčíst z účetních výkaz . Jsou rozlišovány na stavové 

(získávané z rozvahy) a tokové (informace čerpány z výkazu zisku a ztráty a výkazu cash 

flow). U absolutních ukazatel  se zpracovává horizontální a vertikální analýza. Horizontální 

analýza porovnává jednotlivé poloţky výkaz  v čase, porovnává běţné období s minulým, a 

to jak v absolutním vyjád ení, tak v procentuálním. Informuje o základních pohybech a vývoji 

jednotlivých poloţek a o intenzitě těchto změn. Vertikální analýza se věnuje jen aktuálnímu 

období a znázorňuje, jak se na určité globální veličině podílely veličiny dílčí. Je-li tato 

analýza struktury propočtena několik po sobě jdoucích období, lze sledovat změny nap íklad 

v majetkové či kapitálové bázi podniku (Kislingerová, 2001). 
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Rozdílové ukazatele 

Jako klíčový ukazatel rozdílových ukazatel  je označován ukazatel čistého pracovního 

kapitálu. Tento ukazatel je spjat s krátkodobým financováním podniku 

a zajišťováním plynulosti hospodá ské činnosti. P edstavuje část oběţného majetku 

financovaného dlouhodobým kapitálem. Čistý pracovní kapitál zjišťuje nezbytnou míru 

likvidity (Vochozka, 2011).  

Poměrové ukazatele 

Tyto ukazatele vyjad ují vztah mezi dvěma poloţkami účetních výkaz . Jejich výpočet 

spočívá v podílu poloţky nebo skupiny poloţek k jiné poloţce či skupině poloţek, mezi 

kterými bývají jisté souvislosti. Výsledky ukazatel  se poté porovnávají se stanovenými 

základnami, nap . srovnání s plánem, srovnání s jinými podniky v oboru, srovnání v čase či s 

expertními odhady (Hobza, Hobza, Schwartzhoffová, 2015).  

Podle oblasti, na kterou se ukazatele zamě ují, je lze rozdělit do následujících skupin:  

- ukazatele rentability, 

- ukazatele likvidity,  

- ukazatele aktivity, 

- ukazatele zadluţenosti,  

- ukazatele kapitálového trhu. 

Ukazatele rentability (neboli ukazatele ziskovosti) pomě ují dosaţený zisk ke 

zkoumané hodnotě a znázorňují tak, jaký zisk zkoumaná veličina generuje. Dle zvolené formy 

zisku (EBIT, EBT, EůT, EBITDů) se rozlišují modifikace ukazatel . Od této volby se poté 

odráţí skutečnost, budou-li ve výsledku rentability zohledněny nap íklad platby státu či 

náklady na p jčení cizího kapitálu. Mezi nejčastěji pouţívané ukazatele rentability pat í 

rentabilita celkových aktiv (ROů), jenţ pomě uje zisk s celkovými aktivy podniku. Pomocí 

rentability vlastního kapitálu (ROE) vlastníci zjišťují, zda je jejich kapitál reprodukován 

s náleţitou intenzitou odpovídající riziku investice. Ukazatel rentability dlouhodobých zdroj  

(ROCE) znázorňuje výnosnost vlastního kapitálu spolu s dlouhodobými zdroji financování. 

Dalšími běţně uţívanými ukazateli rentability je ukazatel rentability trţeb (ROS), 

prost ednictvím kterého je vyjád ena schopnost podniku dosahovat zisku p i dané úrovni trţeb 

a ukazatel nákladovosti, který je p evrácenou hodnotou rentability trţeb a je pomocí něj jasně 

vyčíslena hodnota náklad  pot ebných k realizaci těchto trţeb (Vochozka, 2011). 
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Ukazatele likvidity lze obecně charakterizovat jako podíl toho, čím je moţno platit, 

k tomu, co je t eba platit. Mezi základní ukazatele se adí okamţitá, pohotová a běţná 

likvidita. Okamţitá likvidita (také likvidita 1. stupně) pracuje pouze s nejlikvidnějšími 

poloţkami rozvahy, tedy p edevším penězi na bankovních účtech, v hotovosti a šeky. Pro 

výpočet ukazatele pohotové likvidity (likvidita 2. stupně) se berou v úvahu pohotové 

prost edky, tedy peníze v hotovosti, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné 

papíry a pohledávky v čisté výši. Ukazatel běţné likvidity (likvidita 3. stupně) zobrazuje, 

kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky, neboli kolika jednotkami oběţných 

aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazk  (R čková, 2015). 

Ukazatele aktivity slouţí k posouzení efektivnosti hospoda ení s kapitálem, tedy, jak 

aktiva pracují na realizaci trţeb podniku. Ukazatele aktivity jsou dvojího typu a to ukazatele 

počtu obrat  a ukazatele doby obratu. K nejvyuţívanějším se adí ukazatel obratu aktiv, který 

je mě ítkem celkového vyuţití majetku. Ukazatel je vyjád en počtem obrátek za účetní období 

a měl by být co nejvyšší (minimálně roven 1), ovšem p i hodnocení je t eba brát z etel 

p edevším na zvolenou metodu odepisování majetku (Kislingerová, 2001). Odvozený 

ukazatel, doba obratu aktiv, vyjad uje, kolik dn  trvá p eměna aktiv na trţby (Váchal, 

Vochozka, 2013). Doba obratu se pak vyjad uje pro jednotlivé poloţky aktiv a pasiv, 

nejčastěji pro zásoby, pohledávky a závazky. Doba obratu zásob udává, kolik dn  jsou oběţná 

aktiva vázána ve formě zásob. Doba obratu pohledávek vyjad uje dobu, po kterou je majetek 

vázán ve formě pohledávek. Doba obratu závazk  vypovídá o vyuţívání bezplatných 

obchodních úvěr  (Černohorský, Teplý, 2011). 

Ukazatele zadluženosti jsou vyuţívány ke znázornění kapitálové struktury podniku, 

dopomáhají k nalezení optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem a věnují se i 

otázce schopnosti hrazení náklad  dluhu. Opět lze vytyčit několik nejpouţívanějších 

ukazatel  zadluţenosti. Jedním z nich je nap íklad ukazatel celkové zadluţenosti, který 

vyjad uje podíl vě itel  na celkovém kapitálu, tedy poměr celkových závazk  k celkovým 

aktiv m. S tímto ukazatelem je nutno posuzovat i celkovou výnosnost podniku a strukturu 

cizího kapitálu. Podnik m ţe totiţ vykazovat vyšší hodnoty ukazatele neţ doporučované, 

avšak pokud dosahuje i vyšších procent rentability neţ je procento úrok  placené z cizího 

kapitálu, po ád tyto hodnoty mohou být p íznivé. Dalším ukazatelem je ukazatel podílu 

vlastního kapitálu na aktivech (tzv. koeficient samofinancování), označovaný také jako 

ukazatel doplňkový. Ukazatelem je vyjad ována proporce, v jaké jsou aktiva společnosti 

financována penězi vlastník . Ukazatelem zadluţenosti vlastního kapitálu je pomě ován cizí a 



11 

vlastní kapitál. P i hodnocení je ale t eba p ihlédnout k leasingovému financování, které by 

mělo být p ipočteno k cizímu kapitálu v rámci objektivizace. Pro zjištění dluhové únosnosti je 

vyuţíván ukazatel úrokového krytí. Tento ukazatel udává, kolikrát je zisk vyšší neţ úroky 

(R čková, Roubíčková, 2012). 

Ukazatele kapitálového trhu (neboli ukazatele trţní hodnoty) se od ostatních 

poměrových ukazatel  odlišují ve skutečnosti vyuţívání trţních hodnot. S těmito ukazateli je 

moţno pracovat pouze máme-li k dispozici údaje o tom, jaké ceny akcií jsou dosahovány na 

ve ejných trzích. Nejvíce těchto ukazatel  vyuţívají investo i pro určení návratnosti 

investovaných prost edk . Mezi nejd leţitější ukazatele lze za adit účetní hodnotu akcií, čistý 

zisk na akcii, dividendový výnos, dividendové krytí, ukazatel P/E a poměr trţní ceny akcie 

k účetní hodnotě. Ukazatel účetní hodnoty akcie odráţí výkonnost firmy minulých období a u 

zdravých firem by hodnota tohoto ukazatele měla v čase r st. Čistý zisk na akcii podává 

akcioná m informace o velikosti zisku p ipadající na jednu akcii. Investo i si tak mohou 

ově it, jak se nakládá s jejich vloţenými prost edky, kolik zisku je reinvestováno a kolik 

vyplaceno prost ednictvím dividend. Ukazatel dividendového výnosu zobrazuje akcioná i 

zhodnocení vloţených finančních prost edk . Reinvestováním zisku se sníţí dividendový zisk 

a akcie se stanou méně atraktivní, ačkoliv podnik prosperuje a vykazuje zisk. Dividendové 

krytí podává informaci o tom, kolikrát je dividenda krytá ziskem, který na ni p ipadá. 

Ukazatel P/E neboli Price – Earnings Ratio zobrazuje poměr trţní ceny akcie k čistému zisku 

p ipadající na akcii a informuje akcioná e o návratnosti investice a o tom, kdy je výhodné 

akcii koupit či prodat. Posledním zmíněným je ukazatel Market-to-Book Ratio, coţ je poměr 

trţní ceny akcie k účetní hodnotě (R čková, 2015). 

Souhrnné ukazatele 

K hodnocení finančního zdraví společnosti se často vyuţívá i souhrnných model , 

které vyjad ují úroveň finanční situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. Tyto 

modely v sobě zahrnují všechny podstatné sloţky finanční analýzy a jejich snahou je včasné 

rozeznání p íčin nestability v podniku, jeţ mohou být signálem bankrotu podniku. Modely 

jsou dvojího typu, bankrotní, u kterých se hodnotí moţnost úpadku, a bonitní, kterými je 

hodnocena moţnost zhoršení finanční úrovně podniku (Dluhošová, 2010). Mezi bankrotní 

modely lze za adit ůltman v model, Tafler v model a IN indexy (nazývané také jako indexy 

d věryhodnosti a jsou sestaveny pro prost edí českých podnik ). K bonitním model m pat í 

zejména Kralick v Quicktest a Tamariho model (R čková, 2015). 
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Vypovídací schopnost tradičních ukazatel  je často zpochybňována, a to z několika 

d vod , nap íklad:  

- výši hospodá ského výsledku je moţné za pomoci legálních účetních postup  

velmi výrazně ovlivnit, 

- účetní ukazatele nezohledňují časovou hodnotu peněz ani riziko investor , 

- hospodá ský výsledek m ţe být také ovlivněn adou náhodných vliv , jako jsou 

mimo ádné výnosy a náklady, 

- hospodá ský výsledek m ţe být ovlivněn i náklady a výnosy, které p edstavují 

zp sob alokace volného podnikového kapitálu, který ani nebyl vyuţit 

v podnikatelském procesu, 

- nezahrnuje alternativní náklady kapitálu vloţeného investory do podniku 

(Ma íková, Ma ík, 2001). 

2.2.2 Moderní p ístupy k mě ení výkonnosti 
V reakci na kritiku tradičních ukazatel  vznikaly nové p ístupy mě ení výkonnosti, 

které by d sledněji respektovaly hodnoty vlastnických podíl , p ekonávaly námitky proti 

klasickým účetním ukazatel m a zahrnovaly do vyhodnocování kalkulaci rizika a rozsah 

vázaného kapitálu. K těmto ukazatel m se běţně adí ekonomická p idaná hodnota (EVů), 

trţní p idaná hodnota (MVů) a diskontované cash flow (R čková, 2015). 

Ekonomická p idaná hodnota (economic value added – EVů) se zakládá na tzv. 

ekonomickém zisku, který respektuje veškeré náklady na vynaloţený kapitál, tedy jak náklady 

na cizí kapitál, tak i na náklady vlastního kapitálu (Fotr, Souček, 2005). 

Ukazatel trţní p idané hodnoty (market value added – MVů) mě í rozdíl mezi trţní 

hodnotou podniku a investovaným kapitálem (Pavelková, Knápková. 2005). Nevýhodou 

tohoto ukazatele je, ţe lze vyjád it pouze u podnik , jejichţ akcie jsou obchodovány na burze 

(Synek, Kislingerová, 2010). 

Diskontované cash flow neboli metoda čisté současné hodnoty peněz, pracuje 

s časovou hodnotou peněz a její konstrukce bere v potaz existenci alternativ. Zohledňuje 

všechny relevantní hotovostní toky v pr běhu ţivotnosti zvaţovaného projektu, nikoli jen 

účetní kategorii zisku (R čková, 2015).  



13 

2.2.3 Komplexní p ístupy k mě ení výkonnosti 
Pokud chce být podnik úspěšný i v dnešní době, kdy se hodnoty nevytvá í jen pomocí 

práce, ale i aplikací technologií a znalostí, je t eba do rozhodování a hodnocení výkonnosti 

zahrnout také neekonomické ukazatele. Mezi tyto lze nap íklad za adit postavení společnosti 

na trhu, inovační potenciál, pot eby zákazníka, spokojenosti zaměstnanc  aj. Základním 

krokem komplexního hodnocení je proto stanovení vhodného kruhu kritérií hodnocení 

(Vysušil, 2004). 

Do kategorie metodik pouţívaných ke komplexnímu mě ení výkonnosti lze za adit 

dva systémy, které do značné míry splňují tyto p edpoklady, a to Model Evropské ceny za 

kvalitu (EFQM) a Balanced Scorecard (BSC). 

Model Evropské ceny za kvalitu byl vyvinut jako nástroj pro úspěšné ízení firem a 

navazuje na systém certifikací ISO ř000, který klade d raz na procesní ízení podniku, mě ení 

výsledk  těchto proces  a jejich neustálé zlepšování. Kritéria smě ují hodnocení do oblasti 

úrovně ízení a fungování podniku, tedy do hodnocení kvality managementu. Model vychází 

z evropského konceptu managementu kvality (TQM) a jeho základ je zaloţen na devíti 

hlavních a dvaat iceti dílčích kritériích. Tato kritéria hodnotí firmu komplexně z několika 

hledisek tak, aby byla naplněna očekávání všech zájmových skupin (Marinič, 200Ř). 

Balanced Scorecard je účelově strukturovaný model strategie společnosti a nástroj její 

implementace, který vyuţívá finančních i nefinančních strategických cíl , ukazatel  

výkonnosti a jiných indikátor , p ibliţuje p edstavu o budoucnosti podniku a moţnostech 

jejího naplňování konkrétními akcemi a rozhodnutími. Tento model by měl podniku 

napomáhat transformovat stanovené poslání a vize tak, aby se staly součástí strategického 

ízení a podporovaly dosaţení těchto cíl  (Šulák, Vacík, 2005). P edpokladem modelu je tedy 

stanovení vize, cíl  a strategie podniku, které jsou rozvrţeny do čty  perspektiv – finanční, 

zákaznická, interních proces  a učení se a r stu (Vysušil, 2004). 

 

2.3 Vymezení metody Balanced Scorecard 

Správné vyhodnocování výkonnosti podniku je jednou z klíčových činností p i 

rozhodování manaţer  na všech úrovních. Vhodně zvolený soubor nástroj  jim m ţe právě 

dopomoct k tomu, aby mohli posuzovat r zné aspekty vyplývající z činnosti podniku a jeho 

ekonomického prost edí a sledovat, jak podnik postupuje p i dosahování stanovených cíl . 
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Právě takový soubor nástroj  m ţe manaţer m poskytnout Balance Scorecard, pomocí 

kterého lze p evést vizi a strategii podniku do uceleného a srozumitelného souboru mě ítek 

finanční i nefinanční výkonnosti.  

Název má p vod v americké sportovní terminologii, „scorecard“ znamená kartičku, ve 

které se značí sportovní statistiky, „balanced“ pak vyjad uje vyváţenost ukazatel . 

Počátky metody se datují rokem 1řř0, kdy Institut Nolana Nortona zahájil jednoroční 

výzkum orientovaný na mě ení výkonnosti podniku budoucnosti. Myšlenkou projektu bylo 

p esvědčení o nedostatečnosti dosavadního mě ení výkonnosti zaloţeném na účetních 

výkazech. V rámci práce na projektu se pravidelně scházeli p edstavitelé firem z r zných 

oblastí, díky kterým se zrodila ada nápad  a nakonec p išli i na to, jak tyto nápady uspo ádat 

do vícerozměrného scorecardu – systému vyváţených ukazatel  výkonnosti podniku. Později 

rozší ili systém na „Balanced Scorecard“, sestavený ze čty  r zných perspektiv – finanční, 

zákaznické, interní a inovační a r stové. K prvnímu vyuţití systému došlo v roce 1992, kdy 

byl projekt publikován v Harvard Business Review a aplikován v několika firmách. Díky 

tomuto odzkoušení v praxi bylo zjištěno, ţe BSC není jen mě ící systém, ale lze jej vyuţít 

k formulování a komunikaci nové strategie společností. Praktikování systému ve firmách 

vedlo i k dalšímu zp esnění strategického propojení a dokázalo, ţe stačí 20-25 mě ítek nap íč 

uvedenými perspektivami k formulování a implementaci strategie firmy. Vzájemné p ehledné 

propojení a uspo ádání mě ítek, které umoţňuje komplexní p ístup k rozhodování, usnadnilo i 

zjištění jejich p íčinných souvislostí. Tyto souvislosti mohou jasně charakterizovat to, jak 

investice do rekvalifikace zaměstnanc , informačních technologií a inovované výrobky a 

sluţby mohou výrazně zvýšit budoucí finanční výkonnost. Mnoho manaţer  vyuţívalo BSC 

nejen k vyjasnění a formulování strategie, ale také k jejímu ízení. Z tohoto vylepšeného 

mě ícího systému se tak stal klíčový manaţerský systém (Kaplan, Norton, 2007). 

Rozdíl mezi BSC a jinými metodami pracující se souhrnem finančních a nefinančních 

mě ítek tkví v tom, ţe pracuje s vizí, posláním a strategií a p evádí je do uchopitelných 

mě ítek i v oblasti zákazník  a zaměstnanc , a to ostatní koncepce ízení neberou v úvahu 

(Vysušil, 2004). 

Na obrázku 2.1 je znázorněno schéma metody BSC, kterému je t eba rozumět: 

- vize a strategie podniku, tedy to, co chce podnik dělat a jakými cestami 

toho dosáhnout, se promítají do všech jeho oblastí. Dojde-li ke změně vize 

či strategie (či obojího), promítne se tato změna opět do všech oblastí. Toto 
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rozhodnutí o změně je úkolem vrcholového managementu, ale musí být 

p ijato nejen manaţery na niţších úrovních ale všemi zaměstnanci, 

- šipky spojující okolní oblasti neznamenají jen promítání změn do ostatních 

oblastí, ale je nutno je chápat jako koloběh vyvaţování daných čty  oblastí 

a věnovat zájem všem oblastem, ne pouze některým z nich (Vysušil, 2004). 

Toto základní schéma BSC musí být doplněno o základní otázky a konkrétní cíle, 

včetně určení, jak tyto cíle mě it, a to u všech uvedených oblastí (Vysušil, 2004). 

 

Obrázek 2. 1 Základní schéma perspektivy Balanced Scorecard 

Zdroj: Vysušil (2004), vlastní zpracování 

 

Jak uvádí Lang (2007), mezi jednotlivými perspektivami by měla být vyváţenost 

p edevším: 

- mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, 

- mezi minulostí, současností a budoucností podniku, 

- mezi peněţními a nepeněţními faktory, 

- mezi časnými a pozdními indikátory,  

- mezi interním a externím pohledem na dění v podniku.  
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2.3.1 Princip metody Balanced Scorecard 

P ed samotným implementováním metody Balanced Scorecard je nutné stanovit, 

bude-li moţné metodu aplikovat v podobě, jakou ji známe. Nejlepší definování metody BSC 

je v rámci tzv. strategické podnikatelské jednotky (Strategic Business Units – SBU). Obsahem 

hodnototvorného etězce ideální SBU je provoz, inovace, marketing, distribuce, prodej a 

servis. Taková SBU si tedy vyrábí vlastní výrobky, má jasně definované zákazníky, vhodně 

zvolený marketing, distribuční kanály a výrobní za ízení. V rámci jednoho podniku se tak 

m ţe vyskytovat více SBU, které mají své odlišné zákazníky, jinou strategii, poslání, 

marketing či interní procesy. BSC stanovená na celý podnik pak m ţe vytvá et jakýsi rámec 

pro hlavní vize a poslání, které jsou posléze aplikovány do BSC jednotlivých SBU (Fibírová, 

Šoljaková, 2005). 

U metody Balanced Scorecard lze rozlišit indikátory dvojího typu a to tzv. zpoţděné a 

p edstiţné. Mezi zpoţděné se adí hodnotová mě ítka, jakými jsou ziskovost, podíl na trhu, 

kvalifikace zaměstnanc  či spokojenost zákazník . Za p edstiţné lze označit hybné síly 

výkonnosti, které odpovídají konkrétní SBU a její strategii. Obě skupiny indikátor  jsou 

ovšem provázané (Fíbrová, Šoljaková, 2005). 

Balanced Scorecard je často vyuţíván jako strategický manaţerský systém, tedy jako 

nástroj k ízení dlouhodobé strategie, a mě ících vlastností BSC vyuţívají k realizaci 

kritických manaţerských proces , jako jsou:  

- vyjasnění a p evedení vize a strategie do konkrétních cíl ,  

- komunikace a propojení strategických plán  a mě ítek,  

- plánování a stanovení cíl , sladění strategických iniciativ,  

- zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se (Kaplan, Norton, 2007). 

Zjednodušené schéma propojení kritických manaţerských proces  je znázorněno na 

obrázku 2.2. 

Vyjasnění a p evedení vize a strategie do konkrétních cílů je první fází procesu 

BSC a probíhá formou týmové práce vrcholového managementu. P i definování finančních 

cíl  musí tým rozmýšlet, jestli se zamě í na r st trhu a obratu, ziskovost nebo vytvá ení cash 

flow. V zákaznické perspektivě musí tým manaţer  p esně stanovit, na jakých zákaznických a 

trţních segmentech se rozhodne konkurovat. Následuje stanovení cíl  v rámci perspektiv 

interních proces  a učení se a r stu. V pr běhu procesu tvorby BSC se zp esňují strategické 

cíle a charakterizuje se několik hybných sil, které tyto cíle podporují (Kaplan, Norton, 2007). 
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Strategii podniku lze členit na tradiční a moderní. Pod tradiční strategií si lze p edstavit 

dokument, který stanovuje dlouhodobé cíle podniku, pr běh jednotlivých operací a zdroje 

nezbytné pro splnění cíl . Definice moderní strategie ji charakterizuje jako p ipravenost 

podniku na budoucnost. V jejím rámci jsou stanoveny dlouhodobé cíle, strategické operace a 

zdroje k dosáhnutí těchto cíl , které jsou p izp sobeny pot ebám podniku (Dedouchová, 

2001).  

Komunikace a propojení strategických cílů a mě ítek slouţí k informování 

zaměstnanc  o kritických cílech, jichţ musí být dosaţeno, aby byla podniková strategie 

úspěšná. Ke komunikaci musí docházet ve všech podnikových úrovních nap íklad 

prost ednictvím novin, bulletin  či síťového softwaru. Součástí těchto p edávaných informací 

je také odpovědnost manaţer  a p edstavenstva za realizaci podnikové strategie (Kaplan, 

Norton, 2007).  

 

Obrázek 2. 2 Balanced Scorecard jako strategický rámec 

Zdroj: Kaplan, Norton, 2007, vlastní zpracování 

 

Proces plánování a stanovení záměrů a sladění strategických iniciativ slouţí ke 

stanovení krátkodobých a dlouhodobých cíl  pro finanční i nefinanční mě ítka BSC. Tyto cíle 

by měly být stanoveny na dobu t í aţ pět let a po jejich splnění umoţnit podnik transformovat 

(Kaplan, Norton, 2007). 
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Zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se je nejd leţitějším a 

nejinovativnějším aspektem BSC. Po zavedení strategie dostávají manaţe i zpětnou vazbu, 

aby si ově ili správnost své strategie, coţ jim umoţňuje zavedení BSC do organizace. Díky 

tomu mohou strategii pr běţně monitorovat, upravovat, p ípadně ji od základu měnit, bude-li 

to nutné. Pr běţné sledování výsledk  je umoţněno díky konktrétně stanoveným cíl m ve 

všech perspektivách (Kaplan, Norton, 2007). 

2.3.2 Perspektivy Balanced Scorecard  

BSC p evádí poslání a strategii podniku do cíl  a mě ítek, které lze za adit do jiţ výše 

zmíněných čty  perspektiv: finanční, zákaznické, interních proces  a učení se a r stu. Pomocí 

těchto perspektiv je umoţněno stanovení rovnováhy mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, 

mezi poţadovanými výstupy a hybnými silami těchto výstup  a mezi tvrdými a měkkými 

mě ítky. Velké mnoţství mě ítek se m ţe zprvu jevit jako matoucí, avšak správně sestavený 

BSC obsahuje pouze smysluplné údaje, které jasně smě ují k dosaţení integrované strategie 

(Kaplan, Norton, 2007). 

Propojením mě ítek ve zmíněných perspektivách lze dosáhnout jasných vztah  p íčina 

– d sledek. Tyto vztahy umoţňují určit, které ukazatele ovlivňují určité cíle, a které cíle 

ovlivňují které strategie. BSC zamezuje izolaci jednotlivých perspektiv a od člen  

managementu se očekává, aby nejen perspektivy, ale p edevším podnik vnímali komplexně a 

tak by jej měli i prezentovat (Horváth, 2004). 

Finanční perspektiva 

U této perspektivy se mnohdy kladou otázky, zda je v bec zapot ebí ji vyuţívat, nebo 

jiţ byla dávno p ekonána d leţitějšími oblastmi, na které se je t eba zamě it, jako je jakost, 

spokojenost zaměstnanc , orientace na zákazníka, zkracování provozních cykl  a další.  

Dle Kaplana a Nortona (2007) toho není kaţdý podnik schopen a finanční zprávy a 

mě ítka v těchto p ípadech fungují jako forma zpětné vazby o tom, zdali změny v oblastech 

provozní výkonnosti, zákazník  a jejich servisu či zaměstnanc  vedly ke zvýšení finanční 

výkonnosti, ať díky vyšším prodej m, rychlejší obrátkovosti aktiv, sníţením provozních 

náklad  či jiných.  

Cíle v rámci finanční perspektivy jsou jakýmsi „ohniskem“, do něhoţ mí í cíle a 

mě ítka ostatních perspektiv. Kaţdé mě ítko BSC si lze p edstavit jako prvek etězce 

p íčinných souvislostí, které vedou k nár stu finanční výkonnosti podniku. ůby bylo 
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dosaţeno dlouhodobé ekonomické výkonnosti, je t eba nastavovat dlouhodobé finanční cíle 

s vědomím propojení na posloupnost akcí ve finančních a interních procesech, v oblastech 

péče o zákazníka a zaměstnance (Kaplan, Norton, 2007).  

Kaplan (2007) dále uvádí, ţe v jednotlivých fázích ţivotního cyklu podniku se značně 

liší jak finanční cíle podniku, tak typy strategií, které mohou podnikatelské jednotky pouţít. 

Mezi základní fáze ţivotního cyklu podniku se adí: 

- r st,  

- udrţení,  

- největší výnosy (sklizeň). 

První, raná fáze, je r stová a výrobky takové podnikatelské jednotky mají velký 

r stový potenciál, k jehoţ zhodnocení musejí mnohdy zmobilizovat významné zdroje pro 

vývoj a rozší ení těchto výrobk  a sluţeb, postavit a rozší it výrobní kapacity, včetně 

provozního zázemí, investovat do systém , infrastruktury a distribučních sítí pro podporu 

globálních vztah  a pěstovat a navazovat vztahy se zákazníky. Podnikatelské jednotky 

v r stové fázi se často potýkají se zápornými peněţními toky a nízkým ROCE. Finančním 

cílem v této fázi bude percentuálně míra r stu obratu a míra r stu prodej  v cílových 

segmentech, zákaznických skupinách a regionech.  

Podnikatelské jednotky ve fázi udrţení stále p itahují investice a vyţaduje se od nich 

vysoká návratnost investovaného kapitálu. Investice v tomto p ípadě ale bývají zamě eny na 

odstranění úzkých míst, zvýšení kapacit a neustálé zlepšování. Očekává se, ţe taková 

podnikatelská jednotka si udrţí sv j podíl na trhu a pravděpodobně ho zvýší. Finanční cíle 

jsou zamě eny na ziskovost.  

Dosáhne-li podnik ve svém ţivotním cyklu zralosti, chce sklízet plody investic 

uskutečněných v minulých fázích. Takové podniky jiţ investují pouze do údrţby existujících 

za ízení a schopností. Jako hlavní cíl je zde označován p ítok hotovosti. 

Kaţdou strategii z těchto t í fází odpovídají t i finanční oblasti, které ji podporují: 

- r st obratu a mix výrobk  / sluţeb (marketingový mix) – rozši ování nabídky 

výrobk  a sluţeb, získávání nových zákazník  a trh , změny mixu výrobk  a 

sluţeb, které by znamenaly hodnotnější nabídku či nové stanovení cen, 

- sniţování náklad  / zvyšování produktivity – snaha o sníţení náklad  na výrobky a 

sluţby, sníţení nep ímých náklad  a sdílení zdroj  s ostatními SBU, 
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- vyuţití zdroj  / investiční strategie – sníţení kapitálu pot ebného k podpo e 

objemu a mixu obchodních p ípad , lepší vyuţití stálých aktiv získáváním nových 

zakázek pro kapacitně nevyuţité zdroje. 

Zákaznická perspektiva 

Základem této perspektivy je určení zákaznického a trţního segmentu, ve kterém se 

chce podnik realizovat. Tyto segmenty lze vnímat jako zdroj obrat , které jsou součástí jeho 

finančních cíl . Tato perspektiva pomáhá stanovit klíčová zákaznická mě ítka p íslušných 

cílových zákazník  a trţních segment , jako jsou nap . spokojenost a loajalita zákazník , 

p edpoklady jejich udrţení, získávání nových zákazník  a ziskovost. Touto cestou mohou i 

určit a explicitně mě it hodnotové výhody poskytované d leţitým zákazník m a segment m. 

Tyto hodnotové výhody jsou pak p edstaviteli hybných sil (Kaplan, Norton, 2007). 

Podnik by se měl snaţit svým chováním v či spot ebiteli vytvo it takovou 

konkurenční výhodu, aby jej zákazník preferoval p ed ostatními konkurenty.  

Dle Kaplan a Norton (2007) lze následující základní skupinu mě ítek zákaznických 

výstup  pouţít pro všechny typy podnik . Tuto skupinu tvo í:  

- Podíl na trhu  

Po specifikování cílové zákaznické skupiny nebo trţního segmentu, následuje 

rutinní mě ení podílu na trhu. Informace o velikosti trhu samotného často poskytují 

r zné obchodní asociace, vládní statistické organizace a další ve ejné zdroje. Podíl 

trhu pak lze vyjád it nap íklad poměrem vlastních trţeb k trţbám uskutečněným 

v celém odvětví, pomocí počtu zákazník  či objemem prodaných poloţek. 

- Udržení zákazníků 

U tohoto mě ítka je dán p edpoklad, ţe podnik si chce udrţet jiţ existující 

zákazníky, které mohou zároveň i snadno identifikovat. Poté si podnik umí lehce 

za kaţdé období změ it, zda se jim udrţení zákazník  da í či nikoliv. Některé 

podniky si mě í i loajalitu jejich zákazník  procentem r stu objemu zakázek, které 

s nimi uzav ely.  

- Získávání nových zákazníků 

Zvýšení počtu zákazník  je cílem všech podnik  usilující o r st objemu svých 

obchod . Nové zákazníky lze p ilákat pomocí r zných marketingových, více či 

méně nákladných, kampaní. Nár st nových zákazník  nebo obchod  lze mě it 

relativně nebo absolutně. Dále lze mě it zákaznickou odezvu na marketingové 
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kampaně (podíl nových zákazník  a oslovených zákazník ), náklady na získání 

jednoho nového zákazníka, poměr zisk  z obchod  s novým zákazníkem na počet 

prodaných jednotek apod. 

- Spokojenost zákazníků 

Pro udrţení stávajících zákazník  i získání nových je d leţité uspokojovat co 

nejlépe jejich poţadavky. Mě ítka spokojenosti zákazník  lze vnímat jako zpětnou 

vazbu o úrovni podniku. Pro zjištění spokojenosti podniky často vyuţívají 

dotazníkového šet ení, a to buď formou dotazník  rozesílaných poštou, 

telefonických nebo osobních pohovor . ůby šet ení bylo co nejuţitečnější, je t eba 

získat platná data od velkého mnoţství zákazník . Lang (2007) dále uvádí, ţe 

k mě ení spokojenosti zákazník  je t eba zahrnout i mě ení vyhodnocování 

reklamací, zjišťování vazby zákazník , procesy zlepšování na základě návrh  od 

zákazník , dobu zpracování mezi poptávkou zákazníka a odpovědí, určení 

zodpovědnosti na vy ízení zakázek, dobu na provedení jedné zakázky, dodrţování 

dodacích lh t, opat ení ke zvýšení spokojenosti zákazník  a analýza náklad  a 

uţitku. 

- Ziskovost zákazníků 

Úspěšnost u p edchozích mě ítek spokojenosti zákazník  ještě nemusí znamenat, 

ţe má podnik ziskové zákazníky. Ziskovost daného zákazníka lze vyjád it 

p ínosem, tedy čistým ziskem daného zákazníka po té, co byly odečteny veškeré 

náklady s ním spojené. P edevším noví zákazníci jsou v zásadě neziskoví, právě 

kv li vysokým náklad m na jejich získání. Proto je zde d leţitým kritériem 

dlouhodobá spolupráce. Podnik musí u nových, ztrátových zákazník  posoudit, 

zda mají potenciál se v budoucnu stát ziskovými, či je nevýhodné si je snaţit 

udrţet (Kaplan, Norton, 2007). 

Mě ení hodnotových výhod zákazníka  

V rámci zákaznické perspektivy je také d leţité znát hodnotové výhody zákazníka. Ty 

si lze p edstavit jako vlastnosti výrobk  či sluţeb, za jejichţ pomoci budují loajalitu a 

spokojenost zákazník  v cílových segmentech. Hodnotové výhody se liší dle jednotlivých 

odvětví a segment , obecně je lze však rozdělit do t í kategorií:  

- vlastnosti výrobku či sluţby – funkčnost, vyuţití, cena, jakost, 

- vztahy se zákazníky – dodání výrobku, čas distribuce, chování firmy,  
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- image a pověst podniku – spolehlivost, prezentace či loajalita podniku (Kaplan, 

Norton, 2007). 

Perspektiva interních podnikových procesů 

Cíle a mě ítka interních podnikových proces  se stanovují aţ v návaznosti na cíle a 

mě ítka finanční a zákaznické perspektivy. V rámci této perspektivy je úkolem manaţer  

určení proces , které jsou pro dosaţení zákaznických a akcioná ských cíl  klíčové. Principem 

této perspektivy však není sestavení detailního seznamu všech proces , jedná se spíše o 

soust edění na ty procesy, které jsou nejpodstatnější pro dosaţení stanovené strategie 

(Horváth, 2004). 

Kaţdá podnikatelská jednotka má svou speciální skupinu proces , prost ednictvím 

které vytvá í hodnotu a dosahuje finančních výsledk . P i p ípravě perspektivy interních 

podnikových proces  tvo í manaţe i interní hodnotový etězec. Kaplan a Norton (2010) 

definovali obecný model hodnotového etězce, který lze vyuţít jako šablonou a upravit si jej 

dle svých pot eb. Tento obecný model hodnotového etězce se skládá ze t í základních 

proces  – inovačního procesu, provozního procesu a poprodejního servisu (viz Obrázek 2.3). 

 

Obrázek 2. 3 Obecný model hodnotového etězce 

Zdroj: Kaplan, Norton, 2007, vlastní zpracování 

Inovační proces 

V počátcích tvorby metody BSC byly inovační procesy odděleny od perspektivy 

interních proces . Postupem vývoje metody, p edevším p i spolupráci s některými podniky, 

se však dospělo k názoru, ţe inovace je kritický interní proces. Pro mnoho podnik  je 

dokonce d leţitější být v inovačním procesu efektivní a dostatečně rychlý neţ být bezchybný 

v kaţdodenním provozním procesu. P i charakterizování inovačního procesu je zapot ebí 

nejprve identifikovat nové zákazníky a nové trhy a také pot eby zákazník  stávajících. Poté se 

vytvá í nové výrobky a sluţby pro tyto nové zákazníky a nové trhy, tedy pro uspokojení 

nových pot eb. V rámci identifikace trhu se provádí pr zkum trhu slouţící ke zjištění jeho 

velikosti, povahy zákaznických pot eb a k nalezení podklad  k tvorbě ceny nových produkt . 
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Pr zkum tedy zprost edkuje podniku pot ebné informace, které slouţí jako podklad pro 

následující část inovačního procesu, a to proces návrhu a vývoje výrobku či sluţby. Během 

tohoto kroku je prováděn výzkum a vývoj nového výrobku či sluţby, výzkum na vyuţití 

exitující technologie v rámci procesu výroby výrobku či sluţby, a také návrh uvedení nových 

výrobk  a sluţeb na trh (Kaplan, Norton, 2007). 

V současné době se inovační proces stává stále d leţitější součástí interních proces  a 

také konkurenční výhodou podnik . Mě ítka a cíle si určuje kaţdý podnik sám v rámci svých 

konkrétních podmínek (Kaplan, Norton, 2007) 

Provozní proces 

Proces začíná objednávkou výrobku či sluţby od zákazníka a končí jeho dodáním. 

Tento proces p edstavuje krátkodobé vytvá ení hodnoty a je zde vyţadována p esnost a 

úplnost dodávek výrobk  a sluţeb zákazník m. D íve byly činnosti v rámci provozního 

procesu sledovány a ízeny promocí klasických finančních mě ítek. V současné době je ale 

výroba charakterizována spíše krátkými dobami cyklu a vysokou kvalitou výrobk , a 

k mě ení se tak více vyuţívají mě ítka jakosti a doby cyklu. Manaţe i se dále zamě ují na 

vlastnosti svých proces  a nabídky výrobk  a sluţeb a sledují nap íklad mě ítka flexibility či 

vlastnosti výrobk  a sluţeb (Kaplan, Norton, 2007). 

Poprodejní servis 

Tento proces umoţňuje odhalit nedostatky vyskytující se po dodání výrobku či sluţby 

zákazníkovi. Jsou zde zahrnuty záruční a nezáruční opravy, p íjem vrácených a nefunkčních 

produkt , zpracování plateb. Podniky mohou sledovat výkonnost prost ednictvím mě ení výše 

náklad , času a kvality servisu (Kaplan, Norton, 2007). 

Perspektiva učení se a růstu 

Cíle této perspektivy lze vnímat jako infrastrukturu, díky které je umoţněno 

dosahování cíl  v ostatních t ech perspektivách. Zároveň jsou cíle perspektivy učení se a r stu 

i hybnými silami pro dosahování výborných výstup  ve zbývajících t ech perspektivách. 

Pokud podnik investuje pouze do nových za ízení a výzkumu a vývoje nových produkt  a 

zanedbává investice do své infrastruktury (lidé, systémy a procesy), nem ţe očekávat 

dlouhodobé plnění svých finančních cíl . Rozhodnutí o investicích do schopností 

zaměstnanc , systém  a proces  jsou dlouhodobého charakteru a d sledky, ať pozitivní či 
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negativní, se neobjeví ihned (Kaplan, Norton, 2007). K základním oblastem této perspektivy 

se adí:  

- schopnosti zaměstnanc , 

- moţnosti informačního systému, 

- motivace, delegování pravomocí a angaţovanost. 

Schopnosti zaměstnanců 

Nejvíce nápad  by mělo p icházet od zaměstnanc , kte í jsou v p ímém kontaktu se 

zákazníkem a mohou zaznamenávat jejich reakce a podněty vzhledem k prodávanému 

produktu. Pro tento p ístup zaměstnanc  je však t eba jejich rekvalifikace, mobilizace jejich 

potenciálu a tv rčích schopností (Kaplan, Norton, 2010). 

Mě ítka, kterými lze hodnotit výstupy této oblasti, jsou spokojenost zaměstnanc , 

udrţení zaměstnanc  a produktivita zaměstnanc . Stěţejním faktorem p i implementaci BSC 

je spokojenost zaměstnanc , pod kterým si lze p edstavit i klíč k úspěchu firmy. Spokojení 

zaměstnanci totiţ odvádějí svou práci kvalitně a svědomitě a mají nové myšlenky a nápady, 

které mohou významně zefektivnit procesy. Spokojený zaměstnanec zná strategii podniku a 

ztotoţňuje se s ní (Kaplan, Norton, 2010). 

Častým tématem je i produktivita zaměstnanc , k jejímuţ vyčíslení se vyuţívá mzdové 

produktivity. Takové vyčíslení udává, kolik výnos  p ipadá na jednu korunu vyplacených 

mezd. Do výpočtu se zahrnují pouze výnosy očištěné o výnosy mimo ádné. Hodnota 

ukazatele by měla být co nejvyšší (R čková, Roubíčková, 2012). 

Možnosti informačního systému  

Poţaduje-li podnik po svých zaměstnancích efektivní práci, musí jim také zp ístupnit 

d leţité informace a poskytnout zpětnou vazbu. Tak lze zajistit i efektivní vyuţívání 

podnikových zdroj . Informační systémy v tomto procesu zajišťují právě sdílení informací a 

umoţňují rychlé a p esné odpovědi (Kaplan, Norton, 2010). 

Motivace, delegování pravomocí a angažovanost 

T etí oblast perspektivy učení se a r stu se věnuje motivaci, delegování pravomocí a 

angaţovanosti. Manaţe i podniku musí umět stimulovat a motivovat zaměstnance k tomu, aby 

p ispívali k plnění stanovených cíl , a zároveň musí k tomu mít i odpovídající kompetence. 
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Cílem manaţer  je vytvo ení prost edí, které bude podporovat motivaci a iniciativu 

pracovník  (Kaplan, Norton, 2007). 

2.3.3 Výhody a nevýhody metody BSC 

Metoda BSC není výjimkou a jako všechno, má své výhody a nevýhody, které je 

dobré znát a brát v potaz. Mezi hlavní výhody lze za adit nap íklad:  

- sjednocení strategických cíl  managementu s výkonností podniku, pomocí něhoţ 

je zajištěno dosahování dlouhodobého vytvá ení hodnot, 

- pouţitím BSC lze odhalit závaţné nedostatky a následně identifikovat opat ení 

k jejich odstranění,  

- čerpá hodnoty z minulosti, zachycuje aktuální stav a plánuje budoucí perspektivy 

podniku,  

- zahrnuje finanční ukazatele, ale i nefinanční kritéria, 

- díky jednoduché struktu e systému je moţnost zjednodušení r zných komplexních 

podnikatelských úkol ,  

- podnik si sám volí počet ukazatel  a jejich druh pro dané perspektivy, 

- upevňuje pozici zaměstnanc  (nabízí se nastavení pohyblivých sloţek mzdy 

v závislosti na dosahování cíl ), 

- umoţňuje p evedení strategie podniku na operativní úroveň (Lang, 2007). 

Mezi nejpodstatnější nevýhody adí Lang (2007) p edevším:  

- hrozbu zavedení chybných ukazatel , 

- riziko p etíţení nep imě eným počtem cíl , 

- nejasná či neexistující vazba mezi ukazatelem a strategií,  

- situaci, kdy vyuţívání BSC vede k jednostrannému zamě ení na ukazatele 

orientované na minulost a odchýlení se od principu BSC, 

- fixaci na ukazatele vyuţívané v rámci BSC, díky které m ţe docházet 

k jednostranné optimalizaci či k úmyslné manipulaci, 

- nedostatečný prostor pro personální oblast, která se vyskytuje pouze v souvislosti s 

inovacemi (ačkoliv tato kritika je spíše diskutabilní, neboť se nezjišťuje pouze 

produktivita zaměstnanc  a efektivita financí vynaloţených na školení, ale také 

jejich spokojenost), 

- chybí zde zahrnutí vlivu na t etí osoby. 
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2.4 Implementace metody BSC 

Pokud management podniku zamýšlí zavedení BSC, musí mít jiţ vytvo enou vizi 

svého podnikání a strategie. BSC je pouze podp rný systém, díky kterému je umoţněno 

denně mě it dosahování stanovených strategických cíl . Zprost edkovaná zpětná vazba pak 

umoţňuje reagovat na výsledky plnění strategie a upravovat stávající strategii nebo navrhnout 

zcela novou. 

Součástí stanovení strategie podniku je i zajištění toho, ţe kaţdý zaměstnanec je 

s touto strategií obeznámen a ví, jak p ispívá k dosaţení strategického úspěchu. Pro tyto účely 

lze vyuţít i mapy strategie a metod BSC, které jsou nástrojem k budování kultury vysokého 

výkonu. Vytvá ení map není snadné, avšak je to cesta, která m ţe vést k úspěchu společnosti 

(Person, 200ř). P i tvorbě metody BSC se často vyuţívá modelu Horváth & Partners, který 

zahrnuje pět fází, a to:  

1. vytvo ení organizačních p edpoklad  pro implementaci,  

2. vyjasnění strategie, 

3. tvorba BSC, 

4. ízení procesu rozší ení roll-out,  

5. zajištění nep etrţitého pouţívání BSC. 

Horváth a Partner (2002) dále p ipomínají, ţe je-li model kvalitně a promyšleně 

aplikován na míru podniku, je zárukou vybudování a upevnění koncepce ízení, která vytvo í 

dobrý základ pro úspěšnou realizaci podnikových strategií. 

2.4.1 Vytvo ení organizačních p edpokladů pro implementaci 
Prvním krokem implementace metody BSC je vyjasnění p edpoklad , ke kterým pat í 

jasná definice koncepčních pravidel a pravidel na zajištění ízení vlastního projektu. Všechny 

jednotky, v rámci kterých bude metoda implementována, musí tato pravidla respektovat. Mezi 

základní koncepční pravidla lze za adit stanovení architektury BSC a samotných perspektiv, 

které si podnik p izp sobuje svým podmínkám. Organizace projektu, jeho pr běh, sběr 

nutných informací, komunikace, jasné určení standard  p i pouţívání jednotlivých metod a 

určení kritických faktor  úspěchu je pak součástí pravidel na zajištění ízení vlastního 

projektu. Během rozhodování, kterých jednotek se zavádění BSC bude týkat, je nutné brát 

v potaz skutečnost, ţe čím více jednotek je zahrnuto a strategicky ízeno, tím lépe budou 

celopodnikové cíle rozloţeny na niţší úrovně a také, ţe BSC m ţe být úspěšná pouze v tom 

p ípadě, ţe se na ni podílejí členové top managementu. Neméně d leţitým faktorem, který 
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ovlivňuje úspěšnost zavedení BSC je sdílení informací, p esvědčení a nadšení všech, kterých 

se BSC týká (Horváth a Partners, 2002). 

2.4.2 Vyjasnění strategie 

Metoda BSC je nástrojem pro realizaci hotové strategie, ne pro její tvorbu. V tomto 

kroku by tedy měl mít podnik jiţ jasně definovanou strategii a pomocí BSC vytyčit vhodné 

cíle, týkající se jednotlivých perspektiv. Pro jednodušší realizaci strategie je lepší, bude-li na 

stanovenou strategii jednotný názor. Proto v této fázi často dochází ke kontrole a p ípadným 

úpravám strategie a jejich p edpoklad , stanovení strategického zamě ení či integraci BSC do 

tvorby strategie (Horváth a Partners, 2002). 

2.4.3 Tvorba Balanced Scorecard 

Jako základní vlastnosti, na které se p i tvorbě BSC musí dbát, lze uvést 

strukturovanost, uspo ádanost a logiku. P edevším p ísný logický postup se velkou měrou 

podílí na to, zda bude BSC účinná. Zajišťuje totiţ respektování všech zvláštností a náleţitostí. 

Základní strukturu tvorby BSC tvo í pět bod :  

- odvození strategických cíl  (vyselektování několika opravdu d leţitých cíl , které 

jsou následně rozděleny mezi jednotlivé perspektivy a úrovně. Pro kaţdou 

perspektivu by mělo být stanoveno maximálně čty i aţ pět cíl , měly by být 

stručně charakterizovány a co nejvíce konkretizovány), 

- vypracování p íčin a následk  (vyjád ení souvislostí a závislostí mezi jednotlivými 

cíli perspektiv. Pro jednoduché p edstavení vzájemných účink  se vyuţívá 

grafického vyjád ení v podobě strategických map), 

- vypracování mě ítek (ta by měla vypracovávat osoba, která se podílela na tvorbě 

obsahu strategických cíl  a platí, ţe jednomu cíli odpovídá ideálně jedno mě ítko, 

maximálně však t i), 

- stanovení strategických akcí (nap íklad zavedení nového informačního systému, 

zajištění finančních prost edk , nových smluv) (Horváth a Partners, 2002). 

2.4.4 ízení procesu rozší ení roll-out 

V této fázi dochází k samotné aplikaci p edchozí fáze na zvolené jednotky podniku. 

Ve všech úrovních se stává BSC d leţitým nástrojem komunikace a učení se. Tento proces 

probíhá ve dvou směrech, horizontálně a vertikálně. Horizontální směr zajišťuje propojení 

dalších organizačních jednotek na stejné úrovni a vertikálním procesem se zapojují další 

úrovně ízení (Horváth a Partners, 2002). 
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2.4.5 Zajištění nep etržitého používání BSC 

ůby byl naplněn cíl BSC, a to trvalé zamě ení podniku na strategii ve všech směrech 

v rozhodování a jednání, je t eba propojit BSC s manaţerským systémem ízení. K tomu je 

zapot ebí controllingu, který bude monitorovat provádění strategických akcí, zapojení BSC do 

jakéhokoliv plánování, aby vţdy došlo k p izp sobení nové strategie a zapojení do systému 

reportingu a systému ízení lidských zdroj  (Horváth a Partners, 2002). 

 

2.5 Strategické mapy 

Pro zp ehlednění a vyjasnění vazeb mezi jednotlivými cíli perspektiv, strategií 

organizace a její vize se často vyuţívá grafického nástroje tzv. strategické mapy. Podstatou 

tohoto nástroje je sestavení etězce vzájemných vazeb p íčin a následk  jednotlivých cíl , 

který zohledňuje závislosti mezi nimi. Jednotlivé cíle jsou v mapě propojeny p íčinnými 

šipkami, které znázorňují, kde se projeví splnění daného cíle (Kaplan a Norton, 2007).  

Pro sestrojení strategické mapy je nutné vycházet ze strategie podniku. Samotná 

konstrukce se provádí směrem shora dol  a verifikace zdola nahoru. Tato vizualizace snadno 

znázorňuje skutečnost, ţe na výkonnost podniku má vliv mimo hmotného majetku i majetek 

nehmotný. ůby byla zachována vypovídací hodnota, nedoporučuje se stanovení p íliš velkého 

mnoţství cíl . Optimální počet se doporučuje kolem dvaceti, jednak z d vodu p ehlednosti a 

jednak, ţe orientace na velké mnoţství cíl  vede akorát k jejich nenaplnění.  

Dle Niven (2005) je p idaná hodnota strategické mapy v její vypovídací schopnosti. 

Pomocí ní je snadné pro všechny zaměstnance pochopit provázanost a význam jednotlivých 

cíl , aniţ by byli nuceni detailně a dlouze listovat rozsáhlými strategickými dokumenty. 

Strategickou mapu lze tedy chápat i jako komunikační nástroj, který objasňuje zájmovým 

skupinám, čeho se podnik snaţí dosáhnout jednoduchým uceleným souborem.  

  



29 

3 Aplikace metody Balanced Scorecard ve vybrané akciové 

společnosti 

ůplikační část práce je rozdělena do t ech hlavních oblastí. První část je věnována 

popisu společnosti HůGEMůNN a.s. Je zde stručně popsán její vývoj, její obchodní a 

výrobní aktivity a vymezení strategie. V druhé části jsou analyzovány jednotlivé perspektivy 

metody BSC. Poslední kapitola je zamě ena na tvorbu metody BSC na základě analýzy 

perspektiv.  

 

3.1 Charakteristika společnosti HAGEMANN a.s. 

Základní informace o společnosti HůGEMůNN a.s. jsou zachyceny v tabulce 3.1. 

Tabulka 3. 1 Základní informace společnosti HAGEMANN a.s. 
Obchodní firma: HAGEMANN a.s. 

Sídlo: Hradní 27/37, 710 00 Ostrava 

IČ: 26826925 

DIČ: CZ26826925 

Zapsaná v obchodním rejst íku 
vedeném u: Krajského soudu v Ostravě, sp. značka 2763 

Zastoupení: Ing. Jana Hrubcová, p edsedkyně p edstavenstva 

Základní kapitál: 2 000 000 Kč 

Akcie: 10 ks kmenových akcií v zaknihované podobě 

Zdroj: výpis z obchodního rejst íku, vlastní zpracování 

Společnost HůGEMůNN a.s. podniká v oblasti výroby širokého sortimentu nástaveb 

na nákladní auta a uţitková vozidla včetně speciálních verzí, montáţe a instalace 

hydraulických nosič  kontejner  a chladicích agregát . 

Sídlo společnosti HůGEMůNN a.s. je v Ostravě, ale hlavní výrobní závod má 

v Opavě, kde je situováno i vedení společnosti. Společnost dále disponuje dvěma dalšími 

pobočkami, a to konkrétně v Praze a v Olomouci, kde probíhá i servis vozidel. Od roku 2016 

společnost ovládá i nově vzniklou dce inou společnost v zahraničí – HAGEMANN SK. Vznik 

společnosti je ke dni 2. února 2004, kdy byla zapsána do obchodního rejst íku vedeného u 

Krajského soudu v Ostravě.  

Historie společnosti sahá aţ do roku 1ř32, kdy byla zaloţena firma zabývající se 

prodejem automobil  a jejich servisem. Společnost postupně procházela vývojem, byla 

mnohokrát rozši ována aţ do dnešní podoby a několikrát změnila majitele a jméno. Od roku 
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1řř1 je po privatizaci pod názvem HůGEMůNN a od roku 2004 funguje jako akciová 

společnost.  

Součástí výrobního programu jsou od zaloţení aţ doposud opravy motor , servis, 

opravy a prodej nákladních vozidel. Postupem času p ibývaly i další činnosti, jako je výroba 

vozidel vlastní konstrukce, montáţe doplňk  a za ízení a současná hlavní činnost, a to výroba 

uţitkových nástaveb a p estavby vozidel. Významnou činností je i dodávka a servis za ízení 

pro ůČR a hlavně vojenská letiště včetně vládní letky. Výroba je zakázkového charakteru, 

tedy kaţdý finální produkt je navrţen zákazníkovi s ohledem na jeho pot eby a poţadavky. 

V roce 2016 se společnosti HůGEMůNN poda ilo dosáhnout nových výrobních 

výsledk , kdy produkce jejich výrobk  minimálně trojnásobně vzrostla, a to na Řř0 ks 

výrobních zakázek, které byly realizovány pro zákazníky jak v ČR, tak na území SK. To bylo 

impulsem pro zahájení stavby nové výrobní haly, která umoţní rozší ení nabídky sluţeb o 

nové segmenty.  

3.1.1 Organizační struktura podniku 

Organizační struktura podniku je znázorněna na obrázku č. 3.1. Podnik je zastupován 

p edsedkyní p edstavenstva, která je oprávněna ze zákona činit všechna rozhodnutí, která 

souvisí s provozem společnosti. Organizační struktura je dále rozdělena na 4 oddíly podle 

jednotlivých poboček. Ze schématu je patrná p evaha Opavské pobočky, kde probíhá hlavní 

výroba společnosti.  

Podnik v současnosti zaměstnává 152 zaměstnanc , čímţ se adí mezi st ední podniky, 

dle typologie EU. V největší provozovně v Opavě je z toho zaměstnáno 101 zaměstnanc , 

z toho 3ř technickohospodá ských pracovník  a 62 dělník . 
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Obrázek 3. 1 Organizační struktura společnosti HAGEMANN a.s. 
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních dokument  společnosti 

3.1.2 Vnit ní uspo ádání společnosti 
Pro snazší ízení náklad  je společnost rozdělena na několik základních organizačních 

útvar  – nákladových st edisek. St ediska jsou určena na základě rozhodujícího p edmětu 

podnikání nebo dle organizační samostatnosti následovně:  

- 110 – reţijní st edisko 

- 120 – sklad 

- 121 – prodejna 

- 130 – servis 

- 140 – konstrukce 

- 150 – obchod tuzemsko 

- 151 – obchod – prémiové zakázky 

- 152 – zahraniční obchod 

- 200 – st edisko Praha 

- 500 – st edisko Olomouc 
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3.1.3 Strategie společnosti 
Cílem společnosti HůGEMůNN a.s. je budování a upevňování dlouhodobých 

partnerských vztah  se zákazníky prost ednictvím individuálního p ístupu k zákazníkovi, 

stálou péčí o jakost a rozši ováním nabízených sluţeb. Společnost chce do roku 2022 vyuţít 

p íleţitostí v zahraniční oblasti a získat takto nové trhy a zároveň posílit image seriózní, 

respektované a úspěšné firmy, která si buduje jméno na světovém trhu.  

 

3.2 Analýza perspektiv BSC ve společnosti 
Nezbytným krokem p i tvorbě metody BSC je identifikace jednotlivých perspektiv a 

jejich současného stavu. První analyzovanou perspektivou bude finanční perspektiva. Oblast 

financí pat í v kaţdém podniku ke klíčovým oblastem. Druhou, neméně d leţitou, je 

perspektiva zákaznická. Další perspektivou je perspektiva interních podnikových proces  a 

s poslední perspektivou bude p iblíţen stav perspektivy učení se a r stu. 

3.2.1 Finanční perspektiva 

K vyhodnocení finančního stavu podniku je realizována finanční analýza za období 

2012 – 2016. Informace pro účely finanční analýzy jsou získávány z účetních závěrek a 

soubor  finančních výkaz  za jednotlivé roky. P edevším se jedná o rozvahu, stavový výkaz, 

který podává p ehled o finanční pozici podniku a o výkaz zisku a ztrát, tokový výkaz 

poskytující p ehled o finanční výkonnosti podniku. P íloha č. 1 a č. 2 obsahuje souhrnné 

rozvahy a výkazy zisku a ztráty za roky 2012 – 2016. 

V rámci finanční analýzy jsou nejprve realizovány absolutní ukazatele – vertikální a 

horizontální, které jsou velmi pochopitelné a srozumitelné i pro neodborné uţivatele analýzy. 

Následně budou vyhodnoceny poměrové ukazatele – aktivity, likvidity, rentability a 

zadluţenosti. Pozornost bude věnována i jednomu ze souhrnných model , konkrétně 

bonitnímu modelu IN index, který je sestrojen pro pouţití v prost edí českého pr myslu.  

Absolutní ukazatele 

ůnalýza absolutních ukazatel  zahrnuje provedení horizontální a vertikální analýzy 

všech poloţek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich porovnání v časovém horizontu let 

2012 – 2015. Kompletní výsledky jsou zobrazeny v p íloze č. 3 a č. 4. 

Horizontální analýza jednoduše zobrazuje změny jednotlivých poloţek finančních 

výkaz  v čase. V tabulce č. 3.2 jsou zachyceny vybrané ukazatele horizontální analýzy aktiv.   
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Tabulka 3. 2 Zkrácená horizontální analýza aktiv (absolutní ukazatele v tis. Kč) 

  

2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 

abs rel abs rel abs rel abs rel 

 Aktiva celkem   - 17 710 -23,3% 20 126 34,4% 66 935 85,2% - 31 786 -21,9% 

 Dlouhodobý majetek  630 2,6% - 875 -3,6% 732 3,1% 27 963  115,1% 

 DNM  846 1386,9% - 382  -42,1% - 457  -87,1% 33 48,5% 

 DHM  - 216  -0,9% - 493 -2,1% 1 054 4,6% 25 930 107,6% 

 Oběţná aktiva   - 18 264  -35,0% 21 017 62,0% 66 175  120,5% - 59 756 -49,3% 

 Zásoby  - 9 287 -53,5% 4 307  53,4% 8 480 68,6% - 7 591 -36,4% 

 Krátk. pohledávky  - 5 001 -24,0% - 23  -0,2% 3 414  22,0% 6 369  33,1% 

 Krátk. fin. majetek  - 3 976 -28,4% 16 733  167,0% 54 281 202,9% - 58 534 -72,2% 

 Časové rozlišení   - 76 -47,8% - 16  -19,3% 28  41,8% 7 7,4% 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv 

Z meziročních srovnání lze vypozorovat rostoucí trend celkových aktiv v letech 2013 - 

2015 a značný pokles za rok 2016. K podstatným změnám docházelo zejména u krátkodobého 

finančního majetku. Konkrétně se jedná o změny na bankovních účtech, kde mezi lety 2013 a 

2015 došlo k nár stu p ibliţně o 71 miliónu Kč. V roce 2016 stav bankovních účt  poklesl o 

58 534 tis. Kč. Tento výkyv bude mít velký vliv na okamţitou likviditu. V roce 2016 došlo 

naopak i k výraznému nár stu, a to u dlouhodobého hmotného majetku o 25 ř30 tis. Kč. 

Pokles celkových aktiv ke konci období nelze hodnotit jako negativní či pozitivní bez 

prozkoumání souvisejících ukazatel .  

Tabulka 3. 3 Zkrácená horizontální analýza pasiv (absolutní hodnoty v tis. Kč) 

  

2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 

abs  rel abs rel abs rel abs rel 

 Pasiva celkem  -17710 -23,3% 20 126  34,4%  6 935 85,2% - 31 786  -21,8% 

 Vlastní kapitál  742 6,7% 3 126  26,5% 3 922  26,3% 11 086 58,9% 

 Základní kapitál    -  x  -  x - x - x 

 Rezervní fond  - x - x - x - x 

 VH minulých let   683 8,8% 743  8,8% 3 125  34,1% 3 922  31,9% 

 VH BÚO   59 8,6% 2 383 321,2% 797  25,5% 7 164  182,7% 

 Cizí zdroje   -15441 -24,9% 16 988  36,4% 63 025  99,0% - 42 872  -33,8% 

 Dlouhodobé závazky   - 256 -53,4% 68 30,5% 678  233,0% - 53  -5,5% 

 Krátkodobé závazky   - 9 483 -22,0% 20 780  61,7% 58 789  107,9% - 63 939  -56,5% 

 Bankovní úvěry  - 5 702 -30,9% - 3 860  -30,3% 3 558  40,0% 21 120  169,7% 

 Časové rozlišení  -3011 -100,0% 12  100,0% - 12  -100,0% - x 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv 

Tabulka 3.3 zobrazuje absolutní a relativní hodnoty výsledk  hlavních ukazatel  

horizontální analýzy pasiv. Z principu základní bilanční rovnice je evidentní, ţe vývoj 

celkových pasiv bude kopírovat vývoj celkových aktiv.  



34 

Z dílčích ukazatel  měl největší vliv vývoj ukazatele závazky z obchodních vztah , 

který v roce 2015 vykazoval hodnotu 100 421 tis. Kč a následující rok klesl na 37 20Ř tis. Kč. 

V roce 2016 lze také pozorovat značný nár st dlouhodobých bankovních úvěr  o 21 120 tis. 

Kč, který byl čerpán pro účely výstavby nových výrobních prostor. 

Tabulka 3. 4 Zkrácená horizontální analýza VZZ (absolutní hodnoty v tis. Kč) 
    2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 

    abs rel abs rel abs rel abs rel 

Trţby celkem -43774 -24,27% 71417 52,29% 310109 149,10% -189935 -36,66% 

Náklady celkem -43398 -24,21% 68239 50,22% 308917 151,33% -198437 -38,68% 

VH p ed zdaněním -376 -35,67% 3178 468,73% 1192 30,91% 8502 168,42% 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv 

Podobný vývoj jako výsledky horizontální analýzy rozvahových poloţek, má i 

horizontální analýza náklad  a výnos , jak je patrné z tabulky 3.4. V roce 2016 došlo 

k poklesu celkových trţeb i náklad , avšak výsledek hospoda ení za sledované období 

vykazoval nejvyšší hodnoty. Z toho lze usuzovat, ţe podnik začal efektivněji vyuţívat svých 

zdroj . 

Vertikální analýza je vyuţívána k zobrazení podílu jednotlivých veličin na celku. 

Pomocí grafu 3.1 je znázorněna vertikální analýza hlavních ukazatel  aktiv, která vypovídá o 

majetkové struktu e podniku. Po většinu sledovaného období jsou aktiva podstatnou částí 

tvo ena oběţným majetkem, v roce 2015 dokonce 80,24 %.  

Graf 3. 1 Zkrácená vertikální.analýza aktiv 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv 

V následujícím roce, 2016, se projevil nár st dlouhodobého hmotného majetku a 

pokles krátkodobého finančního majetku a struktura aktiv se vyrovnala.  

2012 2013 2014 2015 2016

Časové rozlišení 0,21% 0,14% 0,09% 0,07% 0,09%

Oběţná aktiva 68,52% 58,03% 69,92% 83,24% 53,95%

Dlouhodobý majetek 31,27% 41,82% 30,00% 16,70% 45,96%
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Dlouhodobý majetek Oběţná aktiva Časové rozlišení
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Následující graf 3.2 zobrazuje vývoj poměru vlastního a cizího kapitálu, ze kterého je 

patrná stabilní struktura s p evaţujícími cizími zdroji. V posledním roce narostl vlastní 

kapitál, čímţ podnik jistě upevnil svou situaci, p edevším v či vě itel m. 

Graf 3. 2 Zkrácená vertikální.analýza pasiv 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv 

Tabulka 3.5 zobrazuje stručné výsledky vertikální analýzy VZZ. Za základní veličinu 

byla zvolena hodnota celkových trţeb. Většinu sledovaného období jsou vykazovány podobné 

hodnoty. Výjimkou je poslední rok 2016, kde čistý zisk vzrostl témě  o 3 procentní body. 

Tabulka 3. 5 Zkrácená analýza.VZZ 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Trž y elkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Náklady elkem 99,42% 99,50% 98,15% 99,03% 95,87% 

Daň 0,21% -0,05% 0,35% 0,22% 0,75% 

EAT 0,38% 0,54% 1,50% 0,76% 3,38% 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv 

Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele se hojně vyuţívávají mimo jiné i kv li rychlému a jasnému 

zobrazení základních finančních charakteristik společnosti. Z poměrových ukazatel  byly 

vybrány ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluţenosti. Ukazatele kapitálového trhu 

nejsou vypočteny, protoţe akcie podniku nejsou ve ejně obchodovány a cena akcií tak 

neodráţí hodnotu společnosti. 

- Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, neboli ukazatele výnosnosti, pomě ují dosaţený zisk 

s investovaným kapitálem. Pro výpočet ukazatel  byl zvolen čistý zisk po zdanění (EůT). 

Vývoj ukazatel  za sledované období je zachycen v tabulce 3.6. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Časové rozlišení 3,95% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%

Cizí zdroje 81,55% 79,84% 81,01% 87,06% 73,69%

Vlastní kapitál 14,49% 20,16% 18,97% 12,94% 26,31%
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Tabulka 3. 6 Ukazatele rentability v letech 2012-2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 0,90% 1,27% 3,98% 2,70% 9,75% 

ROE 6,19% 6,30% 20,97% 20,83% 37,06% 

ROCE 4,62% 4,98% 19,50% 19,81% 22,20% 

ROS 0,41% 0,55% 1,56% 0,77% 3,39% 

Nákladovost 99,59% 99,45% 98,44% 99,23% 96,61% 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv 

U ukazatel  rentability je ţádoucí rostoucí trend. První z ukazatel  ROů tuto 

podmínku, aţ na výkyv v roce 2015, splňuje. Tento ukazatel mě í efektivnost vloţeného 

kapitálu. V roce 2016 jedna koruna aktiv vytvá ela zisk ve výši ř,57 halé . Ukazatel 

rentability vlastního kapitálu vypovídá o výnosnosti vlastních zdroj  společnosti. I tento 

ukazatel vykazuje rostoucí trend. Mezi lety 2013 a 2014 došlo ke skokovému nár stu, který 

byl zp soben nár stem dosaţeného zisku. Ukazatel rentability dlouhodobých zdroj  ROCE 

mě í výnosnost dlouhodobého kapitálu zapojeného do fungování společnosti. Doporučující 

hodnota je vyšší, neţ jsou úroky z úvěr , protoţe jinak dochází ke sníţení zisku pro 

akcioná e. Je z ejmé, ţe tuto podmínku podnik od roku 2014 splňuje. Hodnota ROCE 

v posledním sledovaném roce dosahovala nejvyšších hodnot a to 22,20 %. Rentabilita trţeb 

(ROS) vypovídá o schopnosti, s jakým obchodním rozpětím je podnik schopen realizovat sv j 

výkon na trhu. Doporučené jsou hodnoty v rozmezí 2 – 6 %. Toto doporučení společnost 

HůGEMůNN a.s. splňuje pouze v posledním roce. Tento ukazatel je velmi ovlivněn 

hospodá ským vývojem ekonomiky, proto lze p edpokládat, ţe i v následujícím období bude 

ukazatel rentability trţeb dosahovat uspokojivých hodnot. Ukazatel nákladovosti je 

doplňkový a udává, jakou výši náklad  musel podnik vynaloţit na realizaci jedné koruny 

trţeb. Nejlepších hodnot tohoto ukazatele dosahoval podnik v roce 2016, kdy k realizaci 1 Kč 

zisku vynaloţil 0,ř66 Kč náklad . 

- Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluţenosti informují uţivatele analýzy o tom, z jakých zdroj  a v jakém 

poměru je financován majetek společnosti. Výsledné hodnoty ukazatel  jsou zachyceny 

v tabulce 3.7. První dva ukazatele spolu úzce souvisí, jejich součet dává 100 % a jednoduše 

udává, v jakém poměru je majetek financován z vlastních a z cizích zdroj . Z tabulky 3.6 lze 

vidět, ţe většina majetku je financována cizími zdroji. Nejvíce byl podnik zadluţen v roce 

2015, kdy míra zadluţenosti dosahovala Ř7,1 %. Následující rok, p edevším díky vysokému 

zisku, klesl tento ukazatel na hodnotu 73,7 %. Tato hodnota je ale i tak poměrně vysoká, 
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doporučená horní hranice zadluţenosti je udávána 60 %, proto by se měl podnik snaţit míru 

zadluţenosti nadále sniţovat, aby nedošlo ke komplikacím s hrazením závazk . 

Tabulka 3. 7 Ukazatele zadluženosti v letech 2012- 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluţenost 81,6% 79,8% 81,0% 87,1% 73,7% 

Kvóta vlastního kapitálu 18,4% 20,2% 19,0% 12,9% 26,3% 

Zadluţenost vlastního kapitálu 562,6% 396,1% 427,0% 672,8% 280,1% 

Úrokové krytí 0,7107 1,1141 6,4037 5,5949 31,3164 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv 

Další ukazatel informuje o zadluţenosti vlastního kapitálu. Tady se ukazatel 

společnosti pohybuje daleko od doporučených hodnot, které jsou uváděny v rozmezí Ř0 – 120 

%. Nejh e si v této oblasti podnik vedl také v roce 2015, kdy hodnota ukazatele dosahovala 

672,Ř %. Následující rok došlo k výraznému zlepšení, hodnota ukazatele klesla na 280 %, 

avšak i tato hodnota je po ád vysoká.  

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je zajištěno placení úrok . Hodnota 

ukazatele by se měla pohybovat minimálně nad 1, jinak podnik není schopen splácet své 

úvěry. Toto pravidlo podnik splňuje vyjma roku 2012, kdy hodnota dosahovala velmi nízké 

hodnoty. Nejlépe se podniku i v tomto ohledu da ilo v roce 2016, kdy by podnik byl schopen 

své úroky uhradit více neţ 31 krát, tedy podniku po uhrazení svých úrok  zbylo ještě dostatek 

zisku nap íklad pro své vlastníky.  

- Ukazatele likvidity 

Likvidita je jednoduše schopnost podniku dostát svým závazk m a díky ukazatel m 

likvidity je tak podniku umoţněno sledování právě schopnosti hrazení závazk . Kaţdému 

z ukazatel  je doporučen určitý interval, ve kterém by se měla pohybovat taková ideální 

hodnota, která není riziková. Hodnoty ukazatel  společnosti HůGEMůNN a.s. jsou 

zachyceny v tabulce 3.8. 

Tabulka 3. 8 Ukazatele likvidity v letech 2012 - 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Běţná aktivita 1,209 1,007 1,009 1,069 1,244 

Pohotová aktivita 0,807 0,768 0,782 0,885 0,975 

Okamţitá likvidita 0,324 0,297 0,491 0,716 0,456 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv 

Pro výpočet běţné likvidity se pracuje s celými oběţnými aktivy a doporučené 

hodnoty jsou uváděny v rozmezí 1,5 – 2,5. Tomu sledovaný podnik nedostál ani v jednom 

období. Během sledovaných let se pohyboval vţdy pod spodní hranicí. Nejlepší hodnoty byly 
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vykazovány v roce 2016, kdy hodnota ukazatele běţné likvidity dosahovala 1,244. Pohotová 

likvidita je počítána s oběţnými aktivy sníţenými o nejméně likvidní sloţku – zásoby, a 

doporučený interval je stanoven v rozmezí 1 – 1,5. Z tabulky 3.7 je patrné, ţe ani tyto hodnoty 

podnik nesplňuje, nejblíţe byl spodní hranici v roce 2016, kdy hodnota ukazatele byla 0,975. 

Okamţitá likvidita je vypočítávána pouze s pohotovými peněţními prost edky a uváděné 

rozmezí se dle r zných zdroj  liší, nejniţší hodnoty by se měly ale ohybovat od 0,2 do 0,5. 

Tuto podmínku podnik jiţ splňuje ve všech sledovaných obdobích, v roce 2015 dokonce 

p esahuje horní hranici s hodnotou 0,716. 

- Ukazatele aktivity 

Úkolem ukazatel  aktivy je zjistit, jak společnost hospoda í se svými aktivy. Pomocí 

těchto ukazatel  lze sledovat, kolikrát dojde v podniku k p eměně aktiv na pohotové finanční 

prost edky za určitý časový interval. V tabulce 3.9 jsou zachyceny výsledky ukazatel  za 

sledované období. 

Ukazatel obrátka aktiv vypovídá o vyuţívání celkových aktiv, tedy kolikrát se za rok 

aktiva p emění na pohotové peněţní prost edky. Doporučená hodnota ukazatele je 1 – 1,5. 

Společnost HůGEMůNN a.s. dosahovala za celé sledované období vyšších hodnot, nejmenší 

hodnotu ukazatele vykazoval v roce 2012 a to 2,21. Vyšší hodnota značí, ţe podnik je 

schopen dosahovat vyšších trţeb i s niţšími aktivy, neţ je běţné. Doba obratu aktiv zobrazuje, 

za jak dlouho dojde k p eměně aktiv. Pro tento ukazatel je ţádoucí klesající trend, coţ 

v pr měru podnik splňuje, ačkoliv nejmenší počet dn  obratu byl zaznamenán za rok 2015, a 

to 102,42 dne. 

Tabulka 3. 9 Ukazatele aktivity v letech 2012 - 2016 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat aktiv 2,21 2,30 2,55 3,52 2,87 

Doba obratu aktiv (ve dnech) 162,72 156,63 141,09 102,42 125,35 

Doba obratu zásob (ve dnech) 37,07 21,60 22,21 14,67 14,61 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 44,52 42,44 28,40 13,53 28,21 

Doba obratu závazk  132,70 125,06 114,30 89,16 92,38 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv 

Ukazatel doby obratu zásob za sledované období klesl o více neţ polovinu, coţ je pro 

společnost velmi pozitivní. Ukazatel doby obratu pohledávek znázorňuje dobu, po kterou 

společnost čeká na platbu od svých odběratel  a je tedy také vyţadován klesající trend. Za 

sledované období je tento trend plněn, avšak nejlepší platební morálku svých vě itel  měla 

společnost v roce 2015, kdy platila své závazky pr měrně po 13,53 dne. Ukazatel doby obratu 



39 

závazk  by v ideálním p ípadě měl dosahovat doby obratu pohledávek, coţ je ve všech letech 

splněno. Lze pozorovat i klesající trend, coţ p edstavuje zlepšení platební morálky v či 

dodavatel m a s tím spojenou lepší vyjednávací pozici. 

Bonitní model Index IN 

Pro doplnění finanční analýzy byl vybrán bonitní model Index IN díky jeho věrohodné 

interpretaci v prost edí českého pr myslu. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce 3.10. 

Tabulka 3. 10 Index IN v letech 2012 - 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

A/CZ 1,226 1,252 1,234 1,149 1,357 

EBIT/U 2,097 2,018 8,902 8,201 39,277 

EBIT/A 0,026 0,023 0,055 0,040 0,122 

Výnosy/ů 2,368 2,337 2,647 3,561 2,886 

Oů/KZ+KBÚ 0,894 0,779 0,879 0,963 0,962 

ZPL/Výnosy 0,106 0,122 0,066 0,014 0,044 

IN 20,951 20,149 25,817 35,912 32,788 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv 

Pro uspokojivou finanční situaci musí podnik dosahovat hodnoty alespoň 2, coţ je ve 

všech letech splněno, dokonce lze pozorovat rostoucí trend. Společnosti HůGEMůNN a.s. 

tedy dle Indexu IN v blízké době nehrozí zhoršení finanční situace.  

3.2.2 Zákaznická perspektiva 

Společnost HůGEMůNN a.s. se zamě uje p edevším na princip B2B trh. Zákazníci 

jsou tedy společnosti, které pot ebují ke svému provozu uţitková vozidla. Tyto společnosti 

buď dodávají produkty koncovým zákazník m, nebo se nacházejí uprost ed dodavatelského 

etězce a dodávají zboţí teprve velkoobchod m, p ípadně maloobchod m. Protoţe kaţdá 

společnost má jiné poţadavky, společnost HůGEMůNN a.s. se snaţí být ke svým 

zákazník m velmi vst ícná a kaţdá nabídka je sestavována individuálně na p ání zákazníka. 

Výroba proto probíhá výhradně na zakázku. Neméně d leţitým úkolem obchodních zástupc  

je neustále vyhledávání nových potencionálních zákazník . Za tímto účelem se často účastní 

veletrh  a výstav či osobně tyto potencionální zákazníky obchodní zástupci kontaktují v rámci 

svých sluţebních cest. Pravidelně se společnost p ihlašuje do výběrových ízení státních 

institucí, ve kterých bývá velmi úspěšná.  

Zákazníci jsou segmentování z hlediska značky vozidla, na kterém je vestavba či 

nástavba realizována. Jednotliví obchodní zástupci pak mají zpravidla na starosti pouze určité 

značky, kterým dopodrobna rozumí a mohou zákazník m poskytnout maximum informací. 
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Velké mnoţství koncových zákazník  se na moţnosti p estaveb uţitkových vozidel informuje 

u prodejc  těchto vozidel, proto většina obchodních zástupc  s prodejci navázalo 

zprost edkovatelskou spolupráci a v současné době prodejce jednotlivých značek proškoluje o 

moţnostech p estaveb uţitkových vozidel. 

V rámci zákaznické perspektivy je nezbytné charakterizovat hybné síly zákazník , 

tedy vymezení toho, čeho si zákazníci nejvíce cení, a také je nutné hodnocení jejich 

spokojenosti, protoţe zpětná vazba od zákazník  je klíčovou informací pro budoucí 

rozhodování. 

Hybné síly zákaznické perspektivy 

Hybné síly hrají d leţitou roli, neboť právě díky nim je společnost schopna si udrţet 

své stávající zákazníky. Pochopitelně má kaţdý zákazník jiný systém hodnocení 

preferovaných faktor . Po konzultaci s vedením společnosti a jejími zástupci lze vybrat 

několik klíčových hodnot, kterých si zákazníci u společnosti HůGEMůNN a.s. nejvíce cení, 

a to konkrétně:  

- individualizovaný výrobek, 

- pruţnost, 

- kvalita, 

- cena, 

- osobní vztahy. 

Moţnost p estavby uţitkového vozidla p esně dle poţadavk  jednotlivých zákazník  

je klíčová. Spektrum zákazník  je velmi široké a podobnost dvou p estaveb uţitkových 

vozidel r zných zákazník  je témě  náhodná.  

Faktor pruţnosti je pro společnost taktéţ klíčový a snaţí se v této oblasti neustále 

zlepšovat. Produkce společnosti je realizována zakázkovou výrobou, proto prostor pro 

zlepšení v této oblasti se nabízí p edevším v rychlosti splnění zakázek. S ohledem na tuto 

skutečnost zaměstnanci společnosti pracující na zásobovacím úseku prově ují a hodnotí 

dodavatele, kte í dodávají materiál za nejkratší dobu, úplně a v poţadované kvalitě.  

Jak bylo zmíněno, společnost si velmi hlídá kvalitu, kterou m ţe nejvíce ovlivnit 

p edevším kvalitou nakupovaného materiálu a kvalitou svých zaměstnanc . Materiál od 

nových dodavatel  se kontroluje p i dodání materiálu, u spolehlivých dodavatel  probíhá 
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kontrola kvality jiţ nepravidelně. Kontrola kvality práce probíhá pr běţně ve výrobě, po 

skončení realizace zakázky a také p i p edávání vozidla zákazníkovi. 

ůspekt kvality velmi úzce souvisí s aspektem ceny, protoţe ve většině p ípad  

s rostoucí kvalitou roste i cena výrobku. I tento aspekt je velmi ovlivněn vstupními zdroji, 

proto společnost stále vyhledává nové dodavatele i v zahraničí, kte í splňují poţadovanou 

kvalitu a p esto nabízí své produkty za niţší ceny neţ konkurence. Nabídky společnosti 

HAGEMANN a.s. jsou tak často levnější neţ nabídky konkurence a i to je d vod mnohých 

vyhraných výběrových ízení, u kterých bývá právě cena rozhodujícím faktorem.  

Neméně d leţitým faktorem jsou osobní vztahy se zákazníky. V nejbliţším kontaktu 

jsou obchodní zástupci, kte í komunikují se zákazníky a na základě jejich poţadavk  tvo í 

nabídky. Zákazníci mají moţnost i návštěvy v podniku, kde mohou vidět areál, výrobu, 

zaměstnance atd. V nedávné době společnost v rámci oslav výročí zaloţení po ádala setkání a 

pozvala více neţ 100 svých významných zákazník . Tato akce velmi p ispěla k upevnění 

vztah  a navázání nových spoluprací.  

Hodnocení spokojenosti zákazníků 

Jedním z p edních cíl  kaţdé společnosti je udrţení a uspokojování poţadavk  svých 

zákazník . Spokojenost svých zákazník  zjišťuje společnost dvěma zp soby, prost ednictvím 

dotazníkového šet ení a p ímým dotazováním. P ímé dotazování je uskutečňované ze strany 

obchodních zástupc  zpravidla u kaţdé zakázky, avšak nemá jednotnou formu, spíše jde o 

zjištění celkové spokojenosti s pr během konkrétní zakázky. Dotazníkové šet ení je 

prováděno většinou ke konci roku, kdy se vybraným zákazník m zašle odkaz na daný 

dotazník. ůsistentka obchodních zástupc  pak vyhodnotí výsledky a p edá je majiteli 

společnosti, který v p ípadě nespokojenosti učiní kroky ke zlepšení situace.  

Dotazník spokojenosti zákazník  je součástí p ílohy č. 6. Zákazník m bylo poloţeno 

10 otázek, z toho ř zav ených otázek, na které mohli odpověď zaznamenat v rámci 

pětibodové škály (1 – nejlepší, 5- nejhorší) a jedna otev ená otázka, kde mohli vyjád it svou 

nespokojenost, p ípadně navrhnout zlepšení spolupráce.  

P i posledním dotazování odpovědělo p es 20 zákazník . Pro lepší interpretaci jsou 

výsledky zaznamenány jak v absolutním, tak relativním vyjád ení a jsou součástí p ílohy č. 6. 

Společnost HůGEMůNN a.s. dotazováním p išla na to, ţe první dojem z navázání 

kontaktu vnímá 62,50 % zákazník  výborně, 33 % jej hodnotilo jako velmi dobrý a 4% jako 
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pr měrný. Kompletnost poskytovaných sluţeb vnímá Ř3 % zákazník  jako výbornou a 17 % 

jako velmi dobrou. Komunikaci se zaměstnanci hodnotí 62,50 % zákazník  jako výbornou,  

33 % jako velmi dobrou a 4 % zákazník  jako pr měrnou. S realizací zakázky dle zadaných 

parametr  je 71 % zákazník  naprosto spokojeno, 25 % spíše spokojeno a 4 % zákazník  

vyjád ilo pr měrnou spokojenost.  

S termínem realizace zakázky bylo 62,5 % zákazník  naprosto spokojeno, 25 % spíše 

spokojeno a pr měrně spokojeno bylo 12,50 % zákazník . Co se týče kvality provedení 

p estavby, bylo 5Ř % zákazník  naprosto spokojených, 33 % spíše spokojených a Ř % 

projevilo pr měrnou spokojenost. P ístup a rychlost zaměstnanc  p i ešení p ípadných 

nedostatk  označilo 62,50 % zákazník  výborně, 33 % velmi dob e a 4 % pr měrně. Pokud 

by zákazníci měli obdobný poţadavek, ve všech p ípadech by se pravděpodobně obrátili na 

společnost HůGEMůNN a.s. (v dotazníku uvedli buď „určitě ano“ nebo „spíše ano“). Na 

otázku celkové spokojenosti vyjád ilo 71 % naprostou spokojenost, 2ř % zákazník  bylo 

spíše spokojeno. K poslední otev ené otázce, která vybízela k uvedení p ípadných problému, 

či navrţení zlepšení spolupráce, se ţádný ze zákazník  nevyjád il.  

Pr měrné ohodnocení jednotlivých otázek zachycuje graf 3.3. Většina otázek dosáhla 

obdobného, poměrně vysokého, ohodnocení. Celková pr měrná známka za všechny otázky 

dosáhla hodnoty 1,37. Nejlepší pr měrné známky bylo dosaţeno u druhé otázky, tedy dotaz 

na kompletnost poskytovaných sluţeb. Tato otázka dosáhla pr měrné známky 1,167. U 

otázek č. 5 a 6, prost ednictvím kterých byla zjišťována spokojenost s termíny realizovaných 

zakázek a jejich kvalitou, byly zaznamenány nejhorší pr měrné známky, a sice 1,5 u obou. 

ůčkoliv tato odchylka je pouze nepatrná, je t eba ji vnímat jako upozornění na p ípadné 

problémy  
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Graf 3. 3 Průměrné ohodnocení jednotlivých otázek dotazníku 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiál  podniku 

3.2.3 Perspektiva interních procesů 

T etí perspektivou zahrnutou v rámci metody Balanced Scorecard je perspektiva 

interních proces . P edevším od těchto proces  se odvíjí kvalita, čas, náklady a také moţnost 

dosahování cíl . Tato perspektiva také značnou měrou p ispívá k dosahování cíl  p edešlých 

perspektiv. Zmíněný proces lze chápat jako soubor činností, které na sebe navazují. Interní 

procesy lze rozdělit na t i základní oblasti: inovační proces, provozní proces a poprodejní 

servis. Dohromady lze tyto procesy nazvat jako tzv. hodnotový etězec, který má počátek 

v poţadavku vzneseném zákazníkem a konec v uspokojení tohoto poţadavku.  

Výroba ve společnosti HůGEMůNN a.s. probíhá pouze na zakázku dle poţadavk  

zákazníka. Nejsou zde vyvíjeny nové výrobky, dochází zde pouze k p ípadným úpravám na 

p ání zákazníka, které se týkají p edevším úpravy rozměr , sloţení či materiálu. V některých 

p ípadech se snaţí obchodní zástupci či konstrukté i navrhnout zákazníkovi změnu, která by 

mohla lépe vyhovovat jeho poţadavk m. 

Podstatou provozního procesu je realizace zakázky v daném termínu. Ve většině 

p ípad  celý proces začíná p ijatou poptávkou od zákazníka. V některých p ípadech však 

začíná doporučením od zprost edkovatele a je tedy na obchodním zástupci, aby kontaktoval 

zákazníka a poţádal jej o poptávku. Na jejím základě je obchodní zástupce schopen vytvo it 

návrh nabídky, kde p esně popíše, co zákazník poţaduje a tento návrh p edá oddělení 

konstrukce a technologie. Na tomto úseku nabídka získá technické parametry, určí se cena ve 

výši náklad  a ve spolupráci se zásobovacím oddělením odsouhlasí p edběţný termín 

realizace. Následně je nabídka zaslána výrobnímu oddělení, kde termín potvrdí, p ípadně 
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upraví, a zašle zpět obchodnímu zástupci. Obchodní zástupce takovou odsouhlasenou nabídku 

upraví a se všemi náleţitostmi zašle zpět zákazníkovi.  

V p ípadě zájmu zákazníka zašle objednávku obchodnímu zástupci, který zkontroluje 

shodu s nabídkou a shodnou objednávku zadá do systému. V p ípadě nesrovnalostí musí 

obchodní zástupce kontaktovat zákazníka a tyto změny prodiskutovat. Po zadání objednávky 

do systému schválí oddělení konstrukce výrobní p íkaz a p edá zásobovacímu oddělení 

poţadavek výroby, obsahující informace o pot ebném materiálu. Během realizace je 

zákazníkovi nabízena moţnost nahlédnutí do výroby a je informován o stavu zakázky. Pokud 

jsou nezbytné jakékoliv odchylky od sjednaných parametr , tyto se se zákazníkem projednají 

a změny se zpracují na základě jeho schválení.  

Po skončení výrobního procesu je vozidlo dopraveno zákazníkovi na místo určení 

spolu s p edávacím protokolem a někdy s fakturou, většinou je však posléze zasílána poštou.  

Součástí poprodejního servisu je standartní záruční a pozáruční servis. Pokud zákazník 

zjistí vadu p estavby, m ţe společnosti zaslat písemnou reklamaci a produkt reklamovat. 

Reklamační oddělení reklamaci zaeviduje a projedná se zákazníkem oprávněnost nároku a 

postup reklamace. Součástí poprodejního servisu je také instruktáţ pouţívání, p ípadně 

školení k obsluze výrobku. 

3.2.4 Perspektiva učení se a růstu 

Poslední perspektivou je perspektiva učení se a r stu, kterou lze vnímat jako základ 

pro ostatní perspektivy. Lidské zdroje se, oproti minulosti, p esunuly do pop edí zájmu a jsou 

vnímány jako nejcennější kapitál dané společnosti. Společnosti se velmi zajímají o 

spokojenost svých zaměstnanc , neboť ti jsou zárukou kvalitně odvedené práce. Proto by 

jedním z hlavních úkol  společnosti mělo být vytvo ení p íznivých pracovních podmínek pro 

své zaměstnance, motivovat je k lepším výkon m a snaţit se rozvíjet jejich znalosti a 

schopnosti prost ednictvím školení a rekvalifikačních kurz .  

V současnosti zaměstnává společnost 152 zaměstnanc , z toho 52 technicko-

hospodá ských pracovník  a 100 dělník . Vývoj stavu zaměstnanc  je součástí p ílohy č. 7. 

Z celkového počtu TPH pracovník  tvo í 42 % ţeny, jako dělnice je zaměstnána pouze jedna 

ţena. Pr měrný věk zaměstnanc  se pohybuje okolo čty iceti let. Počet zaměstnanc  má 

rostoucí tendenci. V tabulce 3.11 je zachycen pr běh vývoje mzdové produktivity 

zaměstnanc . Nejlepších výsledk  bylo dosahováno v roce 2015, následující rok mzdová 
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produktivita poklesla o polovinu. To bylo zp sobeno jak poklesem celkových výnos  v roce 

2016, tak nár stem mezd, čemuţ se společnosti v současné době nejsou schopny vyhnout.  

Tabulka 3. 11 Mzdová produktivita zaměstnanců společnosti HAGEMANN a.s. 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Mzdová produktivita (v Kč) 9,25 7,10 8,77 16,13 8,54 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv  

Všichni zaměstnanci společnosti pracují v jednosměnném provozu a pracovní doba je 

stanovena na Ř hodin za směnu. Pracuje se v pracovní dny, avšak kdyţ je pot eba, jsou 

vyhlášeny p esčasy, p ípadně práce o víkendech. Většina THP má umoţněnou pruţnou 

pracovní dobu, a to tak, ţe je stanovená doba, kdy se musí nacházet na pracovišti a zbytek 

pracovní doby si mohou rozvrhnout na základě svého uváţení. Obchodním zástupc m je 

jednou týdně umoţněna práce z domova. Tato moţnost se v nutných p ípadech po dohodě 

nabízí i ostatním zaměstnanc m.  

Společnost motivuje zaměstnance několika zp soby. Jistou formou motivace je systém 

odměňování, který je však součástí interních dokument  a nem ţe být zve ejněn. 

Zaměstnanci jej však znají a nap íklad ví p esně, jak jim bude ohodnocena p esčasová, či 

jinak nadstandartní práce. K dalším benefit m lze p i adit závodní stravování, které 

společnost zajišťuje pro své zaměstnance ve vlastní jídelně, vyhrazené parkoviště pro 

zaměstnance či zrekonstruované sociální za ízení. Zaměstnanc m pracujícím ve společnosti 

více neţ 10 let platí společnost HůGEMůNN a.s. ţivotní pojištění. 

Společnost pravidelně proškoluje své zaměstnance v rámci povinných školení BOZP, 

poţární ochrany a školení idič  referentských vozidel. Pravidelně také zajišťuje školení 

zaměstnanc  účetního a personálního oddělení týkající se častých změn v legislativě, jako 

jsou změny v zákoníku práce, daní, mezd, občanského zákoníku, bezpečnosti a ochrany 

zdraví p i práci, ţivotního prost edí atd. K pravidelným školením také pat í školení dělník  

p edevším v oblasti obsluhy vysokozdviţných vozík , pneumatik a hydrauliky, tachograf , 

emisních za ízení či p eškolování pro drţitele svá ečských pr kaz . Společnost 

HAGEMANN a.s. se v současné době zapojila do dotačního programu „Podpora odborného 

vzdělávání zaměstnanc  II“ po ádaného Ú adem práce ČR a umoţnila tak svým 

zaměstnanc m rozvíjení svých znalostí, nap íklad v cizím jazyce či technické problematice.  

Perspektivu učení se a r stu nezbytně ovlivňuje i pouţívaný informační systém. Od 

počátku letošního roku (201Ř) p ešla celá společnost HůGEMůNN a.s. na nový informační 

systém ůBRů. Tento p echod je sloţitý a rozsáhlý a podíleli se na něm aktivně všichni 
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zaměstnanci společnosti. D vodem pro zavedení nového systému byl nedostačující p edchozí 

zastaralý systém. Nový systém by měl p inést zjednodušení a zrychlení většiny proces  

v podniku a měl by eliminovat moţnost vzniku problém . Informační systém ůBRů je 

komplexním ERP systémem, který pokrývá podnikové procesy st edních a velkých firem. 

Nabízí k dispozici několik modul  a rozsáhlé moţnosti vývoje na míru tak, aby bylo moţné 

mít na jednom místě dokonalý p ehled o celém podniku. Podporuje správu a ízení chodu 

podniku, organizuje obchodní činnosti, od ízení zásob, výroby, poskytování sluţeb, aţ po 

vedení účetnictví, reporting a podporu rozhodování. Na hodnocení změny informačního 

systému je brzy, avšak jiţ nyní lze od některých zaměstnanc  slyšet pozitivní ohlasy.  

 

3.3 Tvorba metody BSC pro společnost HAGEMANN a.s. 

Po analyzování současného stavu všech čty  perspektiv je jiţ moţné p ejít k samotné 

tvorbě návrhu základního rámce metody Balanced Scorecard. Tento návrh zahrnuje kroky 

jako odvození strategických cíl  v jednotlivých perspektivách, vypracování p íčin a následk  

a stanovení mě ítek a jejich cílových hodnot, které budou slouţit k mě ení dosahování 

stanovených cíl .  

3.3.1 Odvození strategických cílů 

Odvození strategických cíl  se v procesu tvorby metody BSC adí k nejd leţitějším 

činnostem. Špatně zvolené cíle značně znesnadňují či dokonce znemoţňují následnou 

implementaci metody. Pro tento účel bylo nutné uskutečnit konzultaci p ímo s editelem 

společnosti a stanovit nejd leţitější strategické cíle, které vystihují současnou situaci 

společnosti a mají potenciál zlepšení. Strategických cíl  bylo určeno pro kaţdou perspektivu 

pouze pár, p i větším mnoţství by se staly nep ehledné a nesrozumitelné.  

Finanční perspektiva 

Strategické cíle finanční perspektivy jsou uvedeny v tabulce 3. 12. Tyto cíle by měly 

vést k obecnému zlepšení finančních výsledk  podniku.  

Tabulka 3. 12 Odvozené strategické cíle finanční perspektivy společnosti HAGEMANN a.s. 
Perspektiva Strategické cíle 

Finanční perspektiva 

R st rentability aktiv 

R st trţeb 

Sníţení náklad  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Zákaznická perspektiva 

V následující tabulce 3.13 jsou uvedeny strategické cíle stanovené pro zákaznickou 

perspektivu. Splněním těchto cíl  by společnost měla získat věrné a spokojené zákazníky i 

v adách zahraničních zákazník .  

Tabulka 3. 13 Odvozené strategické cíle zákaznické perspektivy společnosti HAGEMANN a.s. 
Perspektiva Strategické cíle 

Zákaznická perspektiva 

Zvýšení spokojenosti zákazník  

Udrţení stávajících a získání nových zákazník   

Zvýšení povědomí o značce 
Zdroj: vlastní zpracování 

Perspektiva interních procesů 

Cíle perspektivy interních proces  byly stanoveny se zájmem zkvalitnění a zvýšení 

spolehlivosti sluţeb společnosti. Odvozené strategické cíle této perspektivy jsou zachyceny 

v tabulce 3.14. 

Tabulka 3. 14 Odvozené strategické cíle perspektivy interních procesů společnosti HAGEMANN a.s. 
Perspektiva Strategické cíle 

Perspektiva interních proces  

Zvýšení kvality 

Zvýšení počtu zakázek realizovaných v termínu 

Zvýšení produktivity pracovník  
Zdroj: vlastní zpracování 

Perspektiva učení se a růstu 

Pro perspektivu učení se a r stu byly odvozeny strategické cíle uvedeny v tabulce 

3.15. Zde je stručným cílem zaměstnávání spokojených a motivovaných zaměstnanc .  

Tabulka 3. 15 Odvozené strategické cíle perspektivy učení se a růstu společnosti HAGEMANN a.s. 
Perspektiva Strategické cíle 

Perspektiva učení se a r stu 

Zvýšit spokojenost zaměstnanc  

Zlepšit komunikaci uvnit  společnosti 
Podpo it inovační nápady zaměstnanc  

Udrţení současných zaměstnanc  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.2 Stanovení p íčin a následků 

Stanovené strategické cíle umoţňují stanovení p íčin a d sledk  a jejich zachycení do 

strategické mapy. V této mapě jsou znázorněny zjevné vazby mezi jednotlivými cíli 

perspektiv a jejich vzájemné p sobení. Všechny tyto dílčí cíle spějí k dosaţení hlavního 

strategického cíle, od čehoţ se odráţí podstata BSC. Strategická mapa cíl  společnosti 

HAGEMANN a.s. je znázorněna na obrázku 3.2. 
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Grafické znázornění p ispívá k jasnějšímu pochopení souvislostí. Na hlavní cíl – r st 

rentability – má evidentní vliv zvýšení trţeb a s tím spojený i r st zisku a sníţení náklad . Na 

sníţení náklad  má velký vliv zvýšení produktivity zaměstnanc , kte í za stejné mzdové 

náklady stihnou více práce a zvýšení kvality produkt , na které nebude t eba vynaloţit další 

dodatečné náklady ve formě oprav. Reklamační zakázky jsou velkým finančním zatíţením, 

neboť nedochází k jejich úhradě. Na zvýšení trţeb má vliv počet stávajících a nových 

zákazník  a zvýšení povědomí o značce společnosti, protoţe čím více bude mezi ve ejností 

známá značka společnosti, tím více potencionálních zákazník  m ţe získat a tím zvýšit trţby. 

 
Obrázek 3. 2 Strategická mapa p íčin a následků 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cesta k udrţení stávajících a získání nových zákazník  vede p edevším p es jejich 

spokojenost a také zvýšením povědomí o značce, které také dosáhneme prost ednictvím 

spokojených zákazník  a jejich referencí na společnost. Zvýšení spokojenosti zákazník  je 

moţno ovlivnit p edevším zvýšením kvality a dodrţováním termín  zakázek.  

Ke zvýšení kvality jistě povede spokojenost zaměstnanc , zlepšení komunikace uvnit  

společnosti a snaha o udrţení stávajících zaměstnanc , kv li jejich zkušenostem a 
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dovednostem. Komunikace mezi zaměstnanci je velmi d leţitá a nedochází-li k p edávání 

informací, m ţe docházet ke vzniku nesrovnalostí, které mohou vést ke sníţené kvalitě 

produkce. Spokojenost zaměstnanc  a zlepšení komunikace velmi ovlivňují i zvýšení 

produktivity pracovník , kte í budou mít všechny pot ebné informace a budou motivováni 

vzniklé problémy iniciativně ešit. Ke zvýšení počtu zakázek s dodrţením termínu je opět 

t eba zlepšení komunikace, ať jiţ p i tvo ení nabídky, tak p i samotné realizaci zakázky a 

p ípadných problémech ve výrobě.  

Spokojenost zaměstnanc  jistě ovlivní komunikace na pracovišti a vědomí, ţe za své 

inovační věcné nápady budou oceněni. 

Ve společnosti HůGEMůNN a.s. bylo stanoveno 13 strategických cíl , mezi kterými 

bylo následně charakterizováno 22 vazeb. 

3.3.3 Výběr mě ítek a stanovení cílových hodnot 
Dalším krokem tvorby návrhu implementace BSC je výběr mě ítek k odvozeným 

strategických cíl m. Kaţdému cíli je nutné stanovit odpovídající mě ítko, díky kterému lze 

jasně posuzovat dosahování strategického cíle. Mě ítko by mělo být stanoveno tak, aby co 

nejlépe vystihovalo navrţený cíl. V některých p ípadech je nutné určit mě ítek více, 

nedoporučují se však více neţ t i. Mě ítka mohou být kvantitativní, která lze jasně číselně 

vyjád it a jsou proto vhodnější, či kvalitativní, která jsou pouze obecně vyjád itelná, nicméně 

u některých je nutné je vyuţít. 

Po určení mě ítek je také nezbytné stanovit cílové hodnoty, aby vedení podniku byla 

umoţněna jasná kontrola stavu a stupně plnění nastavených cíl . Nastavené cílové hodnoty by 

měly vycházet z reálných hodnot, neměly by být nedosaţitelné, avšak ani p íliš snadné. 

Hodnoty by pro podnik měly být ctiţádostivé a měly by motivovat samotné zaměstnance 

k jejich dosaţení. Pro společnost HůGEMůNN a.s. byly cílové hodnoty stanoveny ve 

spolupráci s vedením podniku v časovém horizontu 4 let, tedy do roku 2022, stejně jako je 

nastavena současné strategie podniku.  

Měřítka a cílové hodnoty finanční perspektivy 

Tabulka 3.16 obsahuje zvolená mě ítka, současné a cílové hodnoty pro strategické cíle 

finanční perspektivy. Pro odvozené t i strategické cíle této perspektivy byla určena celkem 

čty i mě ítka. 
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Tabulka 3. 16 Mě ítka a cílové hodnoty finanční perspektivy společnosti HAGEMANN a.s. 
Strategické cíle Mě ítko Jednotka Hodnota 2016 Cílová hodnota 

R st rentability aktiv ROA % 9,75% 20% 

R st trţeb Objem trţeb Kč 328 160 tis.  500 000 tis 

Sníţení náklad  
Objem náklad  Kč 314 610 tis. 465 000 tis. 

Nákladovost % 96,61% 93% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obecným cílem této perspektivy je zlepšení finančních výsledk  podniku. Společnosti 

se v analyzovaných letech da í vykazovat zisk a její prioritou je zajištění kladných výsledk  i 

v budoucnosti. Pro hodnocení výsledk  finanční výkonnosti byl zvolen ukazatel rentabilita 

aktiv, kterým je hodnocena efektivita vloţeného kapitálu. Cílová hodnota ukazatele rentability 

aktiv byla zvolena ve výši 20 % p i zachování celkových aktiv v p ibliţně stejné výši. 

Dalším cílem, který doprovází cíl p edchozí, je r st trţeb. Pro tento cíl bylo zvoleno 

mě ítko celkový objem trţeb. Výše cílových celkových trţeb byla stanovena s ohledem na 

vývoj roku 2017 na 500 mil. Kč. P i stanovování cílových hodnot společnost ještě neměla 

ově enou účetní závěrku za rok 2017, avšak p i konzultacích se vedoucí pracovníci 

orientovali i podle p edběţných výsledk . 

Strategický cíl sníţení náklad  bude také mě en dvěma zp soby, prost ednictvím 

celkových náklad  a ukazatele nákladovosti. Cílem u celkových náklad  je jejich navýšení na 

465 mil. Kč p i stanovených cílových hodnotách trţeb a pokles nákladovosti na ř3%.  

Měřítka a cílové hodnoty zákaznické perspektivy 

Pro mě ení dosahování cíl  zákaznické perspektivy bylo stanoveno pět mě ítek, která 

jsou spolu s určenými cílovými hodnotami zaznamenány v tabulce 3.17. Cílem zákaznické 

perspektivy je získání věrných a spokojených zákazník , díky kterým bude moţno uskutečnit 

cíle i ve finanční perspektivě. 

Tabulka 3. 17 Mě ítka a cílové hodnoty zákaznické perspektivy společnosti HAGEMANN a.s. 
Strategické cíle Mě ítko Jednotka Hodnota 2016 Cílová hodnota 

Zvýšení spokojenosti zákazník  Známka spokojenosti 
zákazník  index 1,37 1,2 

Udrţení stávajících a získání 
nových zákazník  

Počet významných 
zákazník  počet 50 75 

Zvýšení povědomí o společnosti 
Výdaje na propagaci Kč 2500 tis. 3 000 tis. 

Počet objednávek od 
nových zákazník  Počet - 40 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Prvním strategickým cílem zákaznické perspektivy je zvýšení spokojenosti zákazník . 

Tento cíl bude mě en pomocí známky spokojenosti zákazník , vyplývající z dotazníkového 

šet ení, kde se společnost chce dostat na pr měrnou hodnotu 1,2. 

S cílem zvýšení spokojenosti zákazník  souvisí i cíl udrţení stávajících a získání 

nových zákazník . Protoţe se společnost HůGEMůNN a.s. zabývá výrobou produktu 

dlouhodobé spot eby, je obtíţnější vybrat stálé zákazníky. Frekvence nákupu nástavby či 

vestavby do uţitkového vozidla je poměrně malá. Ţivotnost uţitkového vozidla je p ibliţně 5 

let, dle druhu p epravovaného zboţí, ujetých km a odbornosti obsluhy. Proto p ed stanovením 

současných i cílových hodnot proběhla diskuze, nejprve s obchodními zástupci, kte í se shodli 

na 50 významných zákaznících a poté s vedením společnosti, která si určila jako cílovou 

hodnotu 75 významných zákazník .  

Jako velmi podstatný cíl bylo určeno zvýšení povědomí o společnosti, protoţe p es 

vysokou sumu vynaloţených finančních prost edk  na propagaci v současné době, společnost 

HůGEMůNN a.s. není p íliš známá pro ve ejnost. I proto jsou u tohoto cíle určeny 2 mě ítka, 

nejen suma výdaj  na propagaci, ale také počet objednávek od nových zákazník , pomocí 

nichţ bude mě ena efektivita marketingového snaţení.  

Měřítka a cílové hodnoty perspektivy interních procesů 

Pro perspektivu interních proces  byla vybrána čty i mě ítka, která byla doplněna o 

cílové hodnoty a zaznamenána v tabulce 3.18. Tyto cíle byly stanoveny tak, aby vedly ke 

zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti poskytovaných sluţeb. 

Tabulka 3. 18 Mě ítka a cílové hodnoty perspektivy interních procesů společnosti HAGEMANN a.s. 
Strategické cíle Mě ítko Jednotka Hodnota 2016 Cílová hodnota 

Zvýšení kvality 
Počet reklamací počet/rok 78 20 

Rekvalifikace normy 

ISO - - 

získání 
certifikátu 

Zvýšení počtu zakázek 
realizovaných v termínu 

Počet zpoţděných 
zakázek  počet/rok 122 0 

Zvýšení produktivity 
pracovník  Mzdová produktivita Kč 1,2 2 
Zdroj: vlastní zpracování 

První cíl zvýšení kvality bude posuzován za pomocí dvou mě ítek, počtu reklamací za 

rok a rekvalifikací normou ISO. Společnost byla v minulých letech drţitelem certifikátu 

normy ISO ř001:200Ř a ISO 14001:2005, jejichţ znovu získání jistě povede ke zvýšení 

kvality. Mě ítku počtu reklamací byla zvolena cílová hodnota 20 reklamací za rok. 
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Počet zpoţděných zakázek bude mě ítkem snahy zvýšení počtu zakázek realizovaných 

v termínu. Dle vyjád ení mistra výroby, zpoţdění nenabývají velkých hodnot, většinou se 

jedná o prodlevu jednoho či dvou dn , p esto to společnosti nemusí p inášet pozitivní 

reference. Proto je ideálním cílem p edejít těmto situacím a dosáhnout nulového počtu 

zakázek realizovaných po stanoveném termínu.  

Posledním cílem perspektivy interních proces  je zvýšení produktivity pracovník , 

protoţe právě od práce dělník  se odvíjí výkonnost podniku. K jejímu mě ení bylo určeno 

mě ítko mzdové produktivity, která vyjad uje, kolik Kč trţeb p ipadá na 1 Kč mzdových 

náklad . Cílem je zvednout tuto hodnotu alespoň na 2 Kč.  

Měřítka a cílové hodnoty perspektivy učení se a růstu 

Pro perspektivu učení se a r stu byl stanoven obecný cíl zaměstnávat spokojené a 

motivované zaměstnance. Úspěšnost naplňování tohoto cíle bude pomě ována pomocí 

mě ítek a cílových hodnot uvedených v tabulce 3.19. 

Jedním z cíl  této perspektivy je zvýšení spokojenosti zaměstnanc , k jehoţ mě ení 

chce společnost vyuţívat dotazníkového šet ení. Jelikoţ doposud nepouţívala známkově 

hodnocený dotazník, nelze zvolit výchozí hodnotu. Cílová hodnota tedy byla zvolena 

empiricky vedením podniku. 

Ke zlepšení komunikace uvnit  společnost chce vyuţít pravidelných krátkých report , 

p edevším mezi mistry a dělníky a poté mezi mistry a obchodními zástupci. Toto opat ení by 

mělo vést ke spolehlivosti termín  realizace zakázek a p ípadnému včasnému informování 

zákazníka o zpoţdění. Mimo to má tento cíl i zlepšit atmosféru ve společnosti a podpo it 

týmovou spolupráci.  

Tabulka 3. 19 Mě ítka a cílové hodnoty perspektivy učení se a růstu společnosti HAGEMANN a.s. 
Strategické cíle Mě ítko Jednotka Hodnota 2016 Cílová hodnota 

Zvýšit spokojenost 
zaměstnanc  Dotazníkové šet ení index - 2 

Zlepšit komunikaci uvnit  
společnosti 

Pravidelné krátké 
reporty - - 

denní 
hodnocení 

Podpo it inovační nápady 
zaměstnanc  

Počet inovačních 
nápad  počet/rok 1 5 

Udrţení současných 
zaměstnanc  Míra fluktuace % 8 % 4 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dalším cílem perspektivy je podpo ení inovační aktivity zaměstnanc . Právě 

zaměstnanci jsou denně v kontaktu s procesem výroby, a proto z jejich strany vedení 
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společnosti očekává nápady, jak tento proces inovovat či zjednodušit. Jako poslední cíl bylo 

zvoleno udrţení současných zaměstnanc , který úzce souvisí s jejich spokojeností a zároveň 

s kvalitou práce, protoţe zaměstnanci pracující ve společnosti dlouhodobě jsou ve své práci 

jiţ odborníky.  
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4 Návrhy a doporučení 

V p edchozí kapitole byla p edstavena společnost HůGEůMNN a.s. a byl zde 

p iblíţen současný stav dílčích perspektiv. Následovalo určení specifických cíl  společnosti, 

jejich provázanost, mě ítka a cílové hodnoty pro následující období čty  let. Na základě těchto 

podklad  jsou ve čtvrté kapitole shrnuty výsledky a navrţeny a doporučeny strategické akce, 

které by mohly vést ke splnění stanovených strategických cíl . 

 

4.1 Shrnutí 
Metoda Balanced Scorecard byla aplikována v podmínkách společnosti HůGEMůNN 

a.s., která se zabývá výrobou nástaveb a p estaveb nákladních a uţitkových vozidel na 

zakázku.  

V rámci finanční perspektivy byla provedena finanční analýza prost ednictvím 

absolutních a poměrových ukazatel  a jednoho z bonitních model . Společnost byla 

analyzována za období 2012 – 2016 a data pro tuto analýzu byla čerpána z účetních výkaz  

společnosti. Finanční stav společnosti lze hodnotit poměrně kladně, společnost vyuţila 

p íznivých podnikatelských podmínek ovlivněných pozitivním stavem ekonomické situace a 

lze proto zaznamenat rostoucí trend většiny ukazatel . Negativně lze vnímat pouze vysokou 

hodnotu cizích zdroj , které p es významný pokles v posledním roce, tvo ily témě  74 % 

celkové hodnoty pasiv. Společnost nemá problémy se splácením úvěr , avšak této oblasti by 

měla věnovat pozornost a snaţit se poměrnou část cizích zdroj  sníţit. Dobrou finanční 

situaci dokládá i výsledek bonitního modelu Index IN. 

V podkapitole věnující se zákaznické perspektivě byli nejprve p iblíţeni zákazníci 

společnosti a nastíněna péče o ně ze strany obchodních zástupc . Dále byly vymezeny hybné 

síly této perspektivy, mezi které lze za adit individualizovaný výrobek, pruţnost, kvalitu, cenu 

a osobní vztahy. Následovalo hodnocení spokojenosti zákazník  na základě dotazníku, ze 

kterého vyplynulo, ţe nejvíce si zákazníci cení komplexnosti sluţeb poskytovaných 

společností. Celková pr měrná známka dosáhla hodnoty 1,37 (kdy 1 – nejlepší, 5 – nejhorší), 

tedy poměrně vysoká spokojenost zákazník .  

Součástí popisu perspektivy interních proces  je p edevším charakteristika provozního 

procesu a poprodejního servisu 
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V rámci poslední perspektivy je popsána struktura zaměstnanc  společnosti, zp soby 

jejich motivace a popis rozvíjení jejich znalostí a dovedností. Pozornost zde byla věnována i 

pouţívanému informačnímu systému ůBRů. 

Na základě zjištěných informací následovala tvorba návrhu základního rámce metody 

Balanced Scorecard. Prvním bodem této tvorby bylo vymezení strategických cíl  na základě 

strategie, kterou si společnost vytyčila. Následovalo vyjasnění p íčin a následk  mezi těmito 

cíli. Pro snazší vyjád ení těchto vztah  bylo vyuţito grafického znázornění ve formě 

strategické mapy. V dalším kroku byla stanovena mě ítka a jejich cílové hodnoty s ohledem 

na hodnoty současné.  

 

4.2 Návrhy a doporučení 
K tomu, aby metoda BSC úspěšně fungovala, je pot eba p edevším podpora ze strany 

vedení společnosti. Kaţdý projekt strategického ízení, kterým Balanced Scorecard je, 

pot ebuje aktivní podporu managementu, který si musí být jistý, ţe nový systém p inese 

očekávané výsledky. Správného fungování BSC lze docílit integrací do systému reportingu, 

tak aby společnost byla schopna pr běţně sledovat plnění stanovených strategických cíl . 

Tím bude pro management zajištěna i zpětná vazba, která je velmi d leţitým aspektem této 

metody. Na základě zpětné vazby je pak vedení společnosti schopno ově ovat vhodnost 

zvolené strategie a strategických cíl , upravovat je či dokonce měnit. Pro dosaţení 

stanovených strategických cíl  bylo navrţeno několik strategických akcí, které mohou vést 

k jejich dosaţení.  

K dosaţení cíl  finanční perspektivy je podmínkou splnění cíl  ostatní perspektiv, 

největší vliv zde budou mít cíle zákaznické perspektivy. R st trţeb p ímo ovlivní zakázky ze 

strany spokojených stávajících a nových zákazník . Náklady pak spíše ovlivní výsledky 

perspektivy interních proces  a učení se a r stu. Sníţením počtu reklamací se sníţí náklady na 

tyto reklamační zakázky. Produktivita zaměstnanc  pak umoţní větší produkci za stejné 

mzdové náklady. 

Jednou z podmínek splnění cíl  stanovených pro zákaznickou perspektivu je pot eba 

splnění cíl  perspektivy interních proces . Pro zvýšení spokojenosti zákazník , jak vyplývá 

z výsledk  dotazníku, je t eba se soust edit na kvalitu produkce a dodrţení stanovených 

termín . ůčkoliv ani zde společnost nedosahovala špatného hodnocení, byla tato oblast 
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hodnocena nejh e. Pokud se tedy chce společnost zlepšovat, snahu v této oblasti zákazníci 

jistě ocení. Pro zvýšení kvality produkce by bylo vhodné zavést d kladnější kontrolní 

mechanismus, nejen p i dokončení zakázky, ale p edevším motivovat výrobní pracovníky, 

aby si během výroby všímali r zných odchylek. Včasným odhalením nepatrných znak  

nekvality a jejich brzkým odstraněním lze p edejít pozdějším nákladným opravám či 

reklamacím ze strany zákazník , pokud by vada nebyla odhalena ani p i výstupní kontrole. 

Pro dodrţování stanovených termín  realizací zakázek jistě povede snaha o zlepšení 

komunikace uvnit  společnosti. Pro udrţení stálých a získání nových zákazník  lze doporučit 

zvýšení aktivity a zájmu obchodních zástupc . Obchodní zástupci by se měli snaţit o osobní 

kontakt se svými zákazníky a navázání partnerských vztah . Společnost chce dále zvýšit 

povědomí o značce mezi ve ejností. ůčkoliv vynakládá poměrně vysokou sumu na propagaci, 

značka HůGEMůNN není p íliš známá. Z toho lze usoudit, ţe tyto finance jsou 

pravděpodobně nevhodně investovány. Společnost vynakládá značnou část financí na 

propagační p edměty pro zákazníky. Pro posílení povědomí ve ejnosti o značce je zváţení 

vyuţití jiných marketingových cest, nap íklad reklamu v rádiu či na sociálních sítích.  

Dosaţením cíl  v perspektivě interních proces  se zkvalitní a zvýší spolehlivost 

poskytovaných sluţeb. O zkvalitnění práce by se měli snaţit všichni zaměstnanci, k čemuţ by 

je měl motivovat vhodný systém odměňování, jak jiţ bylo popsáno u zákaznické perspektivy. 

Kvalitu produkce ale také ovlivňuje materiál pouţitý k výrobě. Proto lze doporučit pravidelné 

kontroly a hodnocení jak dodávaného materiálu, tak nabídky srovnatelného materiálu od 

jiného dodavatele. Kontroly dodávaného materiálu by měly probíhat jak p i dodávce, tak p i 

samotném pouţití. Ke zvýšení kvality jistě povedou i opat ení týkající se opětovného získání 

certifikát  norem ISO. Zvýšení počtu realizovaných zakázek v termínu lze ovlivnit lepší 

komunikací, ale také lepším plánováním těchto termín . Součástí plánování by měl být 

d kladný propočet s p ihlédnutím na specifika zakázky. Zvýšení produktivity zaměstnanc  je 

moţné docílit lepší motivací, ale také d kladnými kontrolami. Pracovník m není moţné určit 

minimální hodinové normy, a proto lze u některých pracovník  zaznamenat ztráty času pro 

osobní pot eby, více neţ je nutné.  

Perspektiva učení se a r stu je zamě ena p edevším na spokojenost zaměstnanc . Pro 

zvýšení spokojenosti by bylo nejvhodnější v rámci osobních rozhovor  zjistit, jakou formu 

odměn či benefit  by zaměstnanci uvítali. Ke zvýšení spokojenosti by jistě vedl uţ i samotný 

rozhovor, protoţe zaměstnanci by viděli zájem ze strany svých nad ízených. Tuto formu by 

bylo vhodné pouţít p edevším u zaměstnanc , kterých si společnost váţí a kte í jsou v tom, co 
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dělají, odborníky. Pro zlepšení komunikace uvnit  společnosti lze doporučit snahu o budování 

týmového p ístupu nap íklad prost ednictvím mimopracovních aktivit. K podpo e inovačních 

nápad  zaměstnanc  je t eba, aby byli všichni zaměstnanci informováni o moţnostech sdělení 

svých nápad  a p edevším, ţe je o tyto nápady zájem.  

Pokud se společnost HůGEMůNN a.s. rozhodla aplikovat metodu Balanced 

Scorecard, je zapot ebí vytvo it realizační tým sloţený z člen  vedení. Ten má pak za úkol 

probrat jednotlivé body vytvo eného návrhu, p edevším prodiskutovat reálnost stanovených 

cíl  se zaměstnanci na niţších úrovních. Poté zavede BSC v rámci vrcholového vedení a 

zajistí, aby všichni vedoucí pracovníci byli seznámeni s principy metody. Další fází je 

seznámení všech zaměstnanc  na všech úrovních s metodou a změnami, které její aplikace 

m ţe vyvolat a p edevším vysvětlení všem, jak mohou výsledky a dosahování cíl  sami 

ovlivnit. 
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5 Závěr 

Zvyšující se poţadavky zákazník  a soutěţící konkurence neustále tlačí podniky ke 

zvyšování výkonnosti. Tyto podniky se pak často uchýlí k hodnocení a pomě ování pouze 

pomocí finančních kritérií, které jsou jiţ nedostatečné. Pro to, aby byl podnik schopen 

dodávat stále náročnějšímu zákazníkovi stále lepší produkty, pot ebuje takové zaměstnance, 

kte í budou mít snahu podávat stále lepší výkony. ůby tuto snahu zaměstnanec měl, musí být 

spokojený. To je p íklad nefinančního kritéria, které je t eba sledovat, pokud chce podnik 

dosahovat výkonnosti. Právě metoda Balanced Scorecard, která kombinuje mě ení finančních 

a nefinančních kritérií, je vhodným nástrojem pro hodnocení výkonnosti podniku. 

Cílem diplomové práce bylo navrţení aplikace metody Balanced Scorecard ve 

společnosti HAGEMANN a.s., která se zabývá výrobou nástaveb nákladních a uţitkových 

vozidel, jejich p estaveb či speciálních vestaveb.  

Obsahem teoretické části byl popis r zných p ístup  k mě ení výkonnosti společnosti 

s d razem na metodu Balanced Scorecard. Byl zde p iblíţen princip metody a popsána 

perspektiva finanční, zákaznická, interních proces  a učení se a r stu. Dále zde byly zmíněny 

její výhody a nevýhody a nastíněny jednotlivé kroky implementace.  

V praktické části je nejprve popsána společnost HůGEMůNN a.s., její obor 

podnikání, organizační struktura a současná strategie. Následovala charakteristika současného 

stavu všech jednotlivých perspektiv. Finanční perspektiva byla posouzena formou finanční 

analýzy, ve které byly vyuţity absolutní, poměrové a jeden souhrnný ukazatel. Finanční 

analýza byla vyhodnocena za období 2012 – 2016. V zákaznické perspektivě byli p iblíţeni 

zákazníci, stanoveny hybné síly a byly zde vyhodnoceny výsledky dotazníku spokojenosti. 

Perspektiva interních proces  byla věnována popisu provozního procesu a poprodejního 

servisu. Poslední perspektiva, učení se a r stu, byla věnována p edevším zaměstnanc m, 

jejich struktu e, moţnostech rozvoje a motivaci. Součástí této perspektivy byl i popis nově 

zavedeného informačního systému. Na základě těchto informací byly jednotlivým 

perspektivám odvozeny strategické cíle, nastíněny vazby mezi těmito cíli, stanovena mě ítka a 

s ohledem na současné hodnoty i hodnoty cílové.  

Společnosti HůGEMůNN a.s. bylo navrţeno několik strategických akcí v rámci 

jednotlivých perspektiv, které by měly vést k dosaţení strategických cíl . Zde je názorně 

vidět, jak dosaţení cíle v jedné perspektivě vede k dosaţení cíle druhé perspektivy. V rámci 
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metody Balanced Scorecard je sice podnik pomyslně rozdělen na čty i perspektivy, ale 

smyslem je napomoct podniku uvědomit si komplexnost celého procesu výroby.  

Tato diplomová práce by měla být pro společnost HůGEMůNN a.s. určitou inspirací, 

moţností pro ízení. Jedná se o perspektivní společnost s velkým potenciálem a metoda 

Balanced Scorecard, nebo alespoň některé její principy, by mohly být vedení společnosti 

nápomocny. P ínosem m ţe být i uvědomění si vedení společnosti, kde je t eba soust edit 

pozornost, kde se vyskytuje potenciál pro zlepšení či co se musí změnit pro zajištění úspěchu 

v budoucnosti. 
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Seznam zkratek 

A - aktiva 

BSC - Balanced Scorecard 

CZ - cizí zdroje 

EAT - zisk po zdanění 

EBIT - zisk p ed úhradou úrok  a daní 

EBITDA - zisk p ed zdaněním, úroky a odpisy 

EBT - zisk p ed zdaněním 

EFQM - Model Evropské ceny za kvalitu 

EVA - ekonomická p idaná hodnota 

KBU - krátkodobé bankovní úvěry 

KZ - krátkodobé závazky 

MVA - trţní p idaná hodnota 

OA - oběţné aktiva 

ROA - rentabilita aktiv 

ROCE - rentabilita dlouhodobých zdroj  

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 

ROS - rentabilita trţeb 

SBU - strategická podnikatelská jednotka 

TQM -komplexní ízení kvality 

U - nákladové úroky 

ZPL - závazky po lh tě splatnosti 
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