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1. Úvod 

Ekonomika, především pak americká a evropská, se v minulých letech dostala do 

fáze hospodářské recese. Ta dosáhla své velikosti kvůli neodmyslitelné provázanosti 

ekonomik, coţ mělo za následek úpadek mnoha firem a institucí působících 

v ekonomikách postiţených recesí. O této fázi hospodářského cyklu můţeme 

uvaţovat i jako o pravidelném čištění ekonomiky, kdy tuto fázi přeţijí jen zdravé 

společnosti. Výsledkem se stává fakt, ţe ve chvíli odraţení ekonomiky ode dna 

a jejím přechodu do fáze hospodářské progrese, se společnostem, které předchozí 

dvě fáze cyklu přeţijí, otevírají velké příleţitosti pro růst jejich výkonnosti 

a konkurenceschopnosti vůči společnostem, které v této fázi nově vznikají, byť jde 

třeba o téměř identické společnosti, které ve fázi hospodářské recese zanikly.  

Rozhodnutí o dalším setrvání společnosti na trhu vychází především z odhadu 

budoucího vývoje a moţností společnosti, dále pak z analýzy její finanční situace. 

Tato práce je mimo jiné věnována sestavení soustavy hlavních finančních ukazatelů 

a jejich bliţšímu popisu.  

Společnosti, které chtějí tuto nepříjemnou dobu úspěšně přečkat, aby mohly 

následně vyuţít růstu světových ekonomik, musí nalézat nová řešení vznikajících 

problémů a jejich aplikaci. Jednou z nich je i metoda Balanced Scorecard (dále BSC), 

jejíţ navrţení je rovněţ předmětem této práce. 

Finanční ukazatele výkonnosti podniku mohou být velmi ovlivněny právě aplikací 

BSC. Neopomenutí a naopak vyuţití této skutečnosti můţe společnost předurčit 

k dosaţení stability, růstu a konkurenceschopnosti vůči konkurenci. 

Cílem mé diplomové práce bude zhodnotit vývoj výkonnosti ve společnosti 

MEAS.CZ (dále společnost, firma) a pokusit se o nalezení strategických cílů pro 

následnou aplikaci metody BSC ve společnosti. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Pojmy 

2.1.1. Podnik  

Při jeho definici vycházím z obchodního zákoníku, který jej definuje jako soubor 

hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k provozování 

podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu slouţit. (Zákon č. 513/1991 

Sb., § 5) 

2.1.2. Výkonnost podniku 

2.1.2.1. Obecné vymezení výkonnosti podniku 

Tento pojem není jednoznačně definován a jeho význam je často veřejností 

zuţován na pouhou problematiku měření zisku. 

V nejobecnější podobě je pojem výkonnost podniku pouţíván v souvislosti 

s vymezením samotné podstaty existence podniku v trţním prostředí, jeho 

úspěšnosti a schopnosti přeţití v budoucnosti. V souvislosti s měřením výkonnosti 

podniku, kritérii (měřítky) výkonnosti je jiţ tradičně relativně samostatná pozornost 

věnována vypovídací schopnosti hodnotových (peněţních) kritérií měření výkonnosti, 

která vycházejí z účetních informací. (FIBÍROVÁ, ŠOLJAKOVÁ, 2005) 

Jak je výše zmíněno, informace pro měření výkonnosti podniku nalezneme 

v účetních výkazech podniku, kdy největší pozornost bude zaměřena na výsledovku. 

Ovšem samotný zisk (závěr plynoucí z výsledovky) nám není schopen poskytnout 

reálný obraz o výkonnosti podniku, proto musí být spojen s informacemi plynoucími 

z rozvahy a výkazu cash flow. 

Pojem výkonnost je většinou vymezen jako schopnost firmy (podnikatelského 

subjektu) co nejlépe zhodnotit vloţené investice do jeho podnikatelských aktivit. Tato 

definice vede k názoru, ţe podnikatelsky výkonná je pouze ta firma, která vykazuje 

dobré hospodářské výsledky. Toto pojetí se ukazuje být vzhledem k uvedené definici 
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neúplné. Navíc podnikatelskou výkonnost hodnotí různí aktéři vystupující na trhu 

z odlišných hledisek. Jinak hodnotí podnikatelskou výkonnost vlastníci, jinak 

manaţeři a jinak zákazníci firmy. (Šulák, Vacík, 2004) 

Komplexnějším hodnotovým kritériem měření výkonnosti, zpravidla nazývaným 

kritériem efektivnosti, jsou kritéria rentability kapitálu (aktiv), ať jiţ v procentním 

vyjádření (známá pod zkratkami ROE, ROIC, ROCE apod.) či vyjádřená v absolutní 

hodnotě (EVA). (FIBÍROVÁ, ŠOLJAKOVÁ, 2005) 

Podniky přetvářejí vstupy na výstupy, přičemţ jejich cílem je inkasovat více 

(peněz, naturálních jednotek) za výstupy, neţ zaplatit za vstupy. Proces přetváření 

vstupů na výstupy se nazývá transformace. Tato transformace probíhá pomocí 

procesů uvnitř podniku a faktorů působících interně a externě na podnik (viz obr. 

níţe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Transformace 

Zdroj: http://www.kip.zcu.cz/kursy/svt/svt_www/5_soubory/transformace.gif 

 

http://www.kip.zcu.cz/kursy/svt/svt_www/5_soubory/transformace.gif
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2.1.2.2. Měření výkonnosti podniku 

Měření výkonnosti podniku neboli přínosu z jeho vlastní existence v sobě skrývá 

dvě relativně samostatné otázky: 

- „jak měřit vstupy do podnikatelského procesu na straně jedné, jak měřit 

výstupy na straně druhé a jakým způsobem je porovnat?“ 

- „Pro koho měřit výkonnost podniku? Kdo a proč informaci o úspěšnosti 

podniku poţaduje  konkrétněji, kdo je s existencí podniku zájmově propojen 

a jaké má cíle?“ 

(FIBÍROVÁ, ŠOLJAKOVÁ, 2005) 

Jde tedy o nalezení odpovědi na otázku volby způsobu měření výkonnosti 

v souvislosti se zaměřením na určitý okruh stakeholders (viz stakeholders). 

2.1.3.  Výnosy 

Peněţní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku (zejm. trţby 

z prodeje) za určité období. Jsou protipólem nákladů (viz náklady). Rozdíl mezi 

výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek (zisk nebo ztráta). Zisk je zdaněn, a co 

zůstane, patří vlastníkovi (např. akcionářům) = čistý zisk neboli zisk po zdanění; ten 

je obvykle zčásti reinvestován a zčásti rozdělen mezi akcionáře (pro osobní potřebu, 

formou dividend). (SYNEK a kol., 2002) 

Za výnosy ve své práci povaţuji veškeré příjmy firmy, zejména pak trţby 

z prodeje. Tedy peníze, které společnost za své výrobky a sluţby (popř. prodej zboţí) 

obdrţí, i ty, které by obdrţet měla. 
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2.1.4. Náklady 

V penězích vyjádřená spotřeba výrobních činitelů a jiných vynaloţených 

prostředků v souvislosti s dosaţením výnosů (viz výnosy), coţ musí být účetně 

doloţeno, neboť náklady sniţují základ pro výpočet daně z příjmů. Odečtením 

nákladů od výnosů se zjistí hospodářský výsledek (zisk nebo ztráta). Náklady se třídí 

například podle druhu spotřebovaného výrobního činitele na nákladové druhy 

(spotřeba materiálu, mzdy, odpisy aj.), podle souvislosti změn objemu výroby se 

změnou nákladů (náklady fixní a proměnné), podle toho, zda lze náklady přiřadit 

bezprostředně k danému jednotlivému výrobku či nikoliv (náklady přímé a nepřímé). 

Sniţování nákladů je hlavní cestou růstu hospodárnosti. (SYNEK a kol., 2002) 

Náklady jsou tedy veškeré výdaje firmy, prostřednictvím kterých dosahuje zisku. 

Jedná se o skutečné výdaje plus výdaje, které by společnost zaplatit, byť v budoucnu 

či minulosti, měla. Zvláštní formou se do účetnictví promítají například odpisy, kdy při 

pořízení majetku je spojeno s velkým finančním výdajem, ale do nákladů se 

zaplacená částka přenáší postupně a sniţuje tak základ daně z příjmu (souvislost 

s Cash flow - viz cash flow).  

Obecným „státním problémem“ u nákladů je fakt, ţe do nich společnosti zahrnují 

i výdaje, které nesouvisí s dosahováním výnosů a stát tak přichází o velkou část 

příjmu z daně. 

2.1.5. Výsledek hospodaření 

Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku. Jsou-li vyšší výnosy 

neţ náklady, vzniká zisk, v opačném případě vzniká ztráta. (SYNEK a kol., 2002) 

Jedná se o výsledek, kterého společnost dosáhne za dané období. Od něj se pak 

odvíjí rozhodnutí o pokračování v činnosti podnikatelské jednotky, o změně činnosti, 

nebo o ukončení činnosti. 
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2.1.6. Zisk  

Důchod podnikatele, plynoucí z provozování podniku, tedy ze spojení 

podnikatelského rizika a výrobních faktorů při provádění výkonů výrobních, 

oběhových nebo sluţebních; je (kladným) rozdílem mezi výnosy (viz výnosy) 

a náklady (viz náklady). Jsou-li náklady vyšší neţ výnosy, vzniká ztráta. Tzv. hrubý 

zisk (zisk před zdaněním) je částka zisku určená ke zdanění. Je třeba odlišit od EBIT. 

Po odečtení daně dostaneme čistý zisk (zisk po zdanění). Zisk z výrobku se rozumí 

kladný rozdíl mezi cenou výrobku a náklady na něj vynaloţenými. (SYNEK a kol., 

2002) 

Za zisk můţeme povaţovat cíl podnikatele zakládajícího, či vlastnícího, 

společnost. Jedná se o stav, kdy výnosy (viz výnosy) převyšují náklady (viz náklady) 

a podnikatel (popř. akcionář, věřitel) dostává odměnu za podstoupené riziko spojené 

s investováním peněz do dané společnosti.  

2.1.7. Benchmarking 

2.1.7.1. Pojem Benchmarking 

Pod tímto pojmem se skrývá porovnávání svých výsledků v oblasti, kterou chce 

společnost sledovat, s výsledky konkurenčních, popřípadě i jiných, společností, nebo 

porovnávání výsledků uvnitř jedné velké organizace (mezi divizemi, jednotkami, 

apod.), které jsou ve svém oboru špičkou, nejlepší. Při pouţívání benchamrkingu 

musí společnosti ctít etické zásady a neprovádět jej formou průmyslové špionáţe, 

popřípadě jiných neţádoucích praktik. 

Benchmarking je nepřetrţitý a systematický proces porovnávání a měření 

produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro 

toto měření za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit. (NENADÁL, 2001) 

Jelikoţ svou praktickou část zaměřuji na středně velký podnik, zdůrazňuji zde 

význam externího benchmarkingu, kdy ten neprovádíme napříč jedné organizace 

(mezi jednotlivými útvary), naopak, jedinou moţností provádění benchmarkingu pro 

malé a střední podniky je srovnání s jinou, externí, společností. 
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2.1.7.2. Postup benchmarkingu  

 

Obr. č. 2: Postup benchmarkingu 

Zdroj: 

http://www.ipaslovakia.sk/UserFiles/Image/Tr%C5%A1o/Postup%20benchmarkingu. 

jpg 

Pro sběr informací o vybrané společnosti můţe být pouţito například metod: 

- Analýzu záznamů 

- Pozorování přímo ve společnosti 

- Pohovory se zástupci společnosti 

- Dotazníková forma 

http://www.ipaslovakia.sk/UserFiles/Image/Tr%C5%A1o/Postup%20benchmarkingu.%0bjpg
http://www.ipaslovakia.sk/UserFiles/Image/Tr%C5%A1o/Postup%20benchmarkingu.%0bjpg
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Aby bylo moţno data porovnat, musí být vhodně kvantifikovány. Z takovýchto 

výsledků uţ společnost jednoduše vysleduje mezery ve výkonnosti mezi ní 

a zkoumanou společností. Tyto mezery se následně stávají determinantem při volbě 

procesů (a jiných činností podniku) určených pro zlepšování. 

2.2. Balanced scorecard (BSC) 

2.2.1. Vymezení Balanced scorecard 

Vlastní koncepce Balanced Scorecard má své počátky v roce 1990, kdy Institut 

Nolana Nortona sponzoroval jednoroční výzkumný projekt s názvem „Měření 

výkonnosti podniku budoucnosti“, vedoucím projektu byl David Norton 

a konzultantem Robert Kaplan. V průběhu projektu se měsíčně scházeli představitelé 

firem z různých oblastí – výroby, sluţeb, těţkého průmyslu, hi-tech atd. Jejich 

diskuse vyústila do navrţení systému „vyváţených“ (balanced) ukazatelů výkonnosti 

podniku (scorecard). (FIBÍROVÁ, ŠOLJAKOVÁ, 2005) 

Cílem pánů Kaplana a Nortona bylo dát manaţerům do ruky nástroj, pomocí 

kterého by mohli řídit celou společnost. BSC se snaţí o soulad úsilí všech 

zaměstnanců tak, aby táhli za jeden provaz. Konsenzus managementu při stanovení 

vize a strategických cílů společnosti je proto naprostou nutností. 

Zachovává tradiční finanční měřítka, která však vypovídají o minulých finančních 

transakcích, coţ bylo dostačující pro podniky průmyslové éry, pro něţ nebyly 

investice do dlouhodobých schopností a vztahů se zákazníky kritickými faktory 

úspěchu. Tato finanční měřítka jsou nicméně nevhodná pro stanovení strategie, 

kterou s podniky informačního věku musejí zvolit, aby investicemi do zákazníků, 

dodavatelů, zaměstnanců, procesů, technologií a inovací vytvořily hodnotu. BSC 

doplňuje finanční měřítka minulé výkonnosti o nová měřítka hybných sil budoucí 

výkonnosti. Cíle a měřítka BSC vycházejí z vize a strategie podniku a sledují jeho 

výkonnost ze čtyř perspektiv: finanční, zákaznické, interních procesů, učení se 

a růstu. (Kaplan, Norton, 2000) 

Čtyři základní perspektivy, které jsou nejčastěji v souvislosti s koncepcí BSC 

uváděny; hodnotová (finanční), zákaznická, interních procesů a růstu, je moţno 

povaţovat pouze za výchozí. Neznamená to, ţe by podnik v konkrétním případě 
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nemohl vyuţít i další moţné perspektivy. Důleţitá je především moţnost 

transformace záměrů a cílů do konkrétních měřítek a schopnost srozumitelné 

komunikace ve firmě.  

Bylo by proto nedorozuměním se domnívat, ţe koncepce BSC hledá jiná kritéria 

měření výkonnosti neţ kritéria hodnotová. Jejím cílem není nahradit měření 

výkonnosti podniku pomocí zisku (či jiných odvozených kritérií) jinými kritérii. 

Koncepce BSC povaţuje hodnotová kritéria jako nezastupitelná vzhledem k jejich 

objektivnosti (jsou prověřena trhem) a syntetičnosti (jsou souhrnným výsledkem 

transformačního procesu podnikatelské činnosti. Cílem je však odstranit zkreslení 

hodnotových ukazatelů způsobené jejich sledováním z krátkodobého hlediska, 

způsobené porovnatelností výnosů a nákladů v měnících se podmínkách moderního 

konkurenčního prostředí. (FIBÍROVÁ, ŠOLJAKOVÁ, 2005) 

Z následujícího obrázku je patrná vize a strategie ve výše zmíněných čtyřech 

oblastech. V otázce finančních perspektivy, popř. finančního úspěchu, se BSC 

zaměřuje na vystupování před akcionáři. Stejně tak u zákazníků jde o vystupování 

před nimi pro dosaţení zvolené vize. Učení se a růst je dalším atributem pro naplnění 

vize. Společnost tedy musí uvaţovat o investicích do udrţení schopností, zlepšování 

a měnění se. Ve kterých podnikatelských procesech musí společnost excelovat, aby 

uspokojila své zákazníky a akcionáře je otázka pro interní podnikové procesy. 
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Obr. č.3: Čtyři oblasti BSC 

Zdroj: http://www.learn.com/files/images/products/Balanced_Scorecard2.gif 

Tento obrázek naznačuje mimo jiné přenesení strategických záměrů společnosti 

na plnění cílů v kratších časových úsecích, aţ na cíle operativní. Strategických cílů 

by mělo být 12 – 18. Při vyšším počtu by systém mohl ztrácet přehlednost, naopak 

při niţším počtu by nebyl plně vystiţen stav organizace. 

Finanční cíle jsou ziskovost (ROCE, EVA), růst prodeje, stav cash flow, atd. Tyto 

ukazatele mohou bezesporu objektivně hodnotit výsledky jiţ realizovaných akcí. 

Do otázky zákaznické perspektivy můţeme zahrnout jejich spokojenost, loajalitu, 

ziskovost, a pod. Je mnohem jednodušší si udrţet stávajícího zákazníka, neţ získat 

zákazníka nového. 

Učení se a růst je základem dlouhodobé perspektivy společnosti. Řešením této 

otázky můţe společnost dosáhnout vyšší loajality svých zaměstnanců a jejich 

spokojenost. Lze tedy říct, ţe zabudováním metody BSC do podniku bude dosaţeno 

i vyšší motivace zaměstnanců. 

http://www.learn.com/files/images/products/Balanced_Scorecard2.gif
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Kvalitně zvládnuté interní procesy jsou zdrojem pro spokojenost zákazníků 

a tvorbu zisku (viz níţe). 

Finanční analýza se zaměřuje na minulé skutečnosti. BSC bere tuto otázku 

rovněţ v úvahu a doplňuje ji o nutnost investic a rozvoje schopností, které přinesou 

zisk v budoucnu. 

Jedním z poţadavků na funkčnost BSC je jeho zabudování do informačního 

systému pro všechny podnikové úrovně.  

Jsou-li definovány finanční a zákaznické cíle, podnik pak stanoví cíle a měřítka 

pro své vlastní interní procesy. To je jedna z významných inovací a přínosů BSC. 

Tradiční systémy měření výkonnosti, dokonce i ty, které pouţívají mnoho 

nefinančních měřítek, se zaměřují na zlepšování nákladovosti, jakosti a doby trvání 

cyklů existujících procesů. BSC klade důraz na ty procesy, které jsou pro dosaţení 

zvratu ve výkonnosti pro zákazníky a akcionáře nejdůleţitější. Často s tím odhalí 

zcela nové interní procesy, v nichţ musí podnik dosahovat skvělých výsledků, aby 

jeho strategie byla úspěšná. (Kaplan, Norton, 2000) 

Strategická mapa BSC 

Kaplan a Norton hovořili v souvislosti se strategickou mapou o čtyřech 

perspektivách: lidé, procesy, zákazníci a peníze. Do nich jsou zařazeny cíle (12 – 

18), které stanoví management společnosti. Perspektivy jsou seřazeny tak, ţe vţdy 

niţší je základem pro vyšší (i proto všechny šipky směřují vzhůru, popř. jsou 

horizontálně orientovány – viz obr. č. 4: Čtyři perspektivy BSC). Cíle z niţší 

perspektivy ovlivňují cíle z vyšší perspektivy. Nelze sice hovořit o implikaci, kdy 

splnění jednoho cíle by mělo za následek splnění jiného, ovšem nesplnění niţšího 

cíle, na kterém jsou závislé cíle ostatní, znamená nereálnost naplnění těchto 

závislých cílů. 
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Obr. č. 4: Čtyři perspektivy BSC 

Zdroj: http://www.balanced-scorecard.cz/screenshots/strategicka-mapa-big.jpg 

Pro naplnění cílů je nutné naplánovat potřebné akce (1 – 2). Dále musí být 

stanovena osoba, která za akce odpovídá a termín, do kterého musí být akce 

splněna. S těmito akcemi je nutné stanovit vhodná měřítka, která budou sledovat 

míru dosaţení zvolených cílů. Příklad rozpadu cíle je znázorněn níţe (příklad vychází 

z programu Indigo). 

http://www.balanced-scorecard.cz/screenshots/strategicka-mapa-big.jpg
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Obr. č. 5: Rozklad strategického cíle BSC 

Zdroj: http://www.balanced-scorecard.cz/screenshots/balanced-scorecard-rozpad-

cile-big.jpg 

2.2.1.1. Cíl Balanced scorecard 

Cílem BSC bylo v jejím prvotním a zúţeném pojetí, jako systému ukazatelů 

měření výkonnosti, odstranit vnitřní rozpornosti hodnocení činnosti (výkonnosti) 

podniku. Tato rozpornost vyplývala z několika problémů. Zejména z rozdílné časové 

orientace měření výkonnosti podniku pomocí syntetických hodnotových ukazatelů 

(rozpor mezi krátkodobou a dlouhodobou výkonností), rozdílného stupně nejistoty 

měření (rozpor mezi analýzou dosaţeného vývoje a hledáním hybných sil budoucího 

vývoje), rozpornosti charakteru vnějšího (trţního) a vnitřního prostředí podniku. 

(FIBÍROVÁ, ŠOLJAKOVÁ, 2005) 

http://www.balanced-scorecard.cz/screenshots/balanced-scorecard-rozpad-cile-big.jpg
http://www.balanced-scorecard.cz/screenshots/balanced-scorecard-rozpad-cile-big.jpg
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2.2.2.  Dvě základní podmínky pro správnou funkčnost BSC: 

a) Podpora top managementu 

BSC nelze ponechat k zavedení čistě jen externí firmě, nýbrţ ne nutná účast top 

managementu, pro který se tento projekt stává, alespoň pro nezbytnou dobu, 

prioritou. Navíc je to právě top management, který o zavedení metody BSC do 

podniku rozhoduje. 

b) Kvalitní informační systém 

Bez něj nemůţe správně fungovat ani BSC, ani podnik samotný. 

2.3. Výkonnost podniku v dalších souvislostech 

2.3.1. Obecné vymezení problematiky 

Na výkonnost můţeme nahlíţet z různých úhlů. Ve své práci se proto nesnaţím 

o pouhé zkoumání finančních ukazatelů výkonnosti společnosti. Pokouším se 

zachytit vliv změn produktivity zaměstnanců na celkový výkon společnosti, zohlednit 

otázku motivace zaměstnanců, vhodné volby financování chodu společnosti, 

investiční činnosti firmy a podobně. 

Na druhé straně, pravdivé finanční ukazatele a výsledky mají nejvyšší vypovídací 

schopnost a lze podle nich usoudit, jestli je vhodné pokračovat v podnikatelské 

činnosti, jakým směrem se vydat, nebo zda bude lepší podnikatelskou činnost 

ukončit. Odpověď na otázku „co vše můţe ovlivnit finanční výsledky“ je jednoduchá – 

cokoliv. 
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2.3.2. Výkonnost a motivace zaměstnanců 

- Pojem „motivace“ má původ v latinském „movere“ – hýbati, pohybovati. Je 

obecným označením pro všechny vnitřní podněty, které vedou k určité 

činnosti, k určitému jednání. (KAŇÁKOVÁ, BLÁHA, ČOPÍKOVÁ, 

JAROLÍMOVÁ, MATEICIUC, 2006) 

Fakt, ţe kvalitní a vhodně motivovaní zaměstnanci, loajálním vůči společnosti, 

jsou polovinou úspěchu pro naplnění podnikatelského záměru, je dobře známý. Na 

co se tedy soustředit u zaměstnanců pro růst výkonnosti podniku? V nejobecnějším 

pojetí můţeme mluvit o dvou základních směrech motivačních teorií.  

Lze říci, ţe máme teorie motivace zaměřené na: 

- obsah: snaţí se rozpoznat to, co je v jedinci nebo v pracovním prostředí a co 

vyvolává a udrţuje určité chování. Tj., co lidi motivuje, přesněji řečeno, jaké 

jednotlivé skutečnosti lidi motivují. (maslowova teorie potřeb, Herzbergova 

dvoufaktorová teorie). 

- proces: teorie zaměřené na proces se především pokoušejí definovat hlavní 

proměnné, nezbytné pro vysvětlení volby (např. Měl bych pracovat pilně?), 

úsilí (např. Jak pilně potřebuji pracovat?), a vytrvalosti (např. Jak dlouho 

musím udrţovat tempo?). Dále např. teorie spravedlnosti. (KAŇÁKOVÁ, 

BLÁHA, ČOPÍKOVÁ, JAROLÍMOVÁ, MATEICIUC, 2006) 

Zjednodušeně můţeme říct, ţe první skupina teorií odpovídá na otázku „CO“ 

zaměstnance motivuje. Pod slovem „co“ si můţeme představit veškeré hmotné 

statky, sluţby, ale i skutečnosti, které mají vliv na výkon zaměstnance. 

Procesně zaměřené motivační teorie odpovídají na otázku „JAK“ je zaměstnanec 

motivován. 

Motivační teorie a motivace zaměstnanců s výkonností celé organizace úzce 

souvisí, ovšem není předmětem mé práce, proto tuto kapitolu dále nerozvádím. 
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2.3.3. Finanční analýza, ukazatele 

V této kapitole se budu zabývat rozborem finančních ukazatelů, které budou 

pouţity v praktické části pro zjištění vývoje finanční situace zkoumané společnosti 

v posledních letech. Těmito ukazateli jsou (viz příloha č. 2 Seznam vzorců): 

- Ukazatele finanční situace 

o Ukazatele likvidity 

 Běţná likvidita (1) 

 Rychlá likvidita (2) 

o Ukazatele zadluţenosti 

 Zadluţenost (3) 

 Krytí úroků (4) 

 Finanční páka (5) 

- Ukazatele aktivity 

 Obrat zásob (6) 

 Průměrná doba inkasa pohledávek (7) 

 Obrat stálých aktiv (8) 

 Obrat oběţných aktiv (9) 

 Obrat celkových aktiv (10) 

- Ukazatele výnosnosti 

 Rentabilita trţeb (11) 

 Výnosnost celkových aktiv (12) 

 Výnosnost vlastního jmění (13) 

 Výnosnost kapitálu investorů (14) 
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Pro úplnost dále uvádím ukazatele trţní hodnoty společnosti. Zkoumaná 

společnost je společností s ručením omezeným, nikoliv akciovou společností a není 

tedy emitentem akcií. Růst trţení hodnoty firmy odhaduji v rámci ostatních ukazatelů. 

Ve zmíněné příloze uvádím z této oblasti ukazatele: 

 Poměr ceny akcie k zisku na akcii P/E (15) 

 Kurz akcie (Market/Book Ratio) (16) 

 Čistý zisk na akcii EPS (17) 

2.3.3.1. Obecné vymezení finančních ukazatelů 

Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloţeno finanční analýzou. Proto 

jednou z rozhodujících fází finančního managementu je finanční analýza. Na jejích 

výsledcích je zaloţení řízení financí (finanční struktury a jejích změn), řízení 

a financování oběţných aktiv a investic, cenová a dividendovou politika podniku aj. 

Zdrojem údajů pro finanční analýzu jsou nejen interní finanční výkazy (rozvaha, 

výkaz zisků a ztrát, výkaz o cash flow), výroční zprávy, různá statistická šetření, 

údaje manaţerského účetnictví aj., ale i externí údaje o jiných podnicích (např. údaje 

ze statistické ročenky ČSÚ, z Obchodního věstníku, z Prospektu emitenta cenných 

papírů SCP, z publikací Aspekt kilkullen aj.); ty slouţí především pro srovnání 

s ostatními, hlavně konkurenčními podniky. (SYNEK a kol., 2002) 

Jak při obchodování na burze, tak i při běţném operativním řízení podniku hrají 

finanční výsledky hlavní roli. Zejména krátkodobí investoři hodnotí v prvé řadě vývoj 

finančních ukazatelů společnosti a aţ na dalším místě je vztah k perspektivě 

a oborům činností, ve kterých společnosti působí. Stejně tak manaţeři a vedoucí 

pracovníci by neměli činit rozhodnutí, aniţ by zváţili moţné důsledky na finanční 

výsledky společnosti (například výrazné sníţení běţné likvidity). 

Dlouhodobě nepříznivé finanční výsledky, stejně tak nenaplňování strategických 

finančních cílů stanovených vedením společnosti, jsou jasným znamením pro 

zahájení nápravných opatření, přehodnocení plánů, cílů, záměrů. 



23 

 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou 

obsaţeny především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují 

ohodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek. 

Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování 

o fungování podniku. (RŮČKOVÁ, 2010) 

Finanční ukazatele (viz příloha č.2: Seznam vzorců) se snaţí o co 

nejvěrohodnější zachycení zkoumané problematiky. Mohou být vyjádřeny v: 

 procentech, 

 peněţních jednotkách, 

 v bezrozměrném vyjádření 

 

Výpočty ukazatelů probíhají buď prostřednictvím poměrové analýzy, nebo 

procentuálního rozboru. 

Ukazatele poměrové analýzy poměřují hodnoty výsledků, kterých podnik docílil. 

Procentuální rozbor nám umoţňuje provádět horizontální a vertikální analýzu, kdy 

rozebíráme jednotlivé ukazatele v čase (horizontální analýza), nebo ukazatel 

rozebíráme do hloubky, zjišťujeme, jaké dílčí části jej tvoří (vertikální analýza). 

Horizontální analýza zkoumá vývoj skutečností v čase. V zásadě její výsledky 

můţeme vidět v rozvaze, kde jsou uvedeny potřebné údaje minimálně za dvě období 

- minulé a současné. Číselným vyjádřením zkoumané veličiny potom můţe být buď 

absolutní rozdíl (změny skutečnosti v čase), nebo relativní podíl změn (o kolik 

procent se poloţka změnila). 

Vertikální analýza naopak hodnotí „rozpad“ ukazatele, výsledku, kdy jej 

dopodrobna zkoumá a snaţí se zjistit jakými poloţkami je tento souhrnný finanční 

ukazatel tvořen. Základní podobou vertikální analýzy je procentuální rozbor struktury 

ekonomického ukazatele. 
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Např. rozborem ceny výrobku bez DPH můţeme dospět k závěru, ţe ji tvoří: 

 z 40 % přímé náklady 

 z 20 % správní náklady 

 z 10 % odbytové náklady 

 z 30 % zisková přiráţka 

Nezřídka se můţeme setkat i s kombinací vertikální a horizontální analýzy (např. 

rozbor struktury nákladů za jednotlivá léta) 

2.3.3.2. Nejdůležitější poměrové ukazatele 

Ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2: Seznam vzorců 

V této příloze rovněţ uvádím jejich stručný popis. Bliţší popis některých ze vzorců 

je dále předmětem následujících kapitol. 

2.3.3.3. Vliv změny hodnoty finanční páky na výnosnost 

vlastního kapitálu: 

Finanční páka  

Efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu pouţitím cizího kapitálu v kapitálové 

struktuře podniku:  

Je-li úroková míra niţší neţ výnosnost aktiv, potom pouţití cizího kapitálu zvyšuje 

výnosnost vlastního kapitálu. Příklad [Synek M. - Manaţerská ekonomika]: Mějme 

dva podniky, oba mají výnosnost aktiv 20% a úroková míra je 8%, zdanění pro 

jednoduchost neuvaţujme.  
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Podnik Kapitál Vlastní 

kapitál 

Cizí 

kapitál 

Výnos 

20% 

Úroky 

8% 

Zisk Výnosnost 

vlastního kapitálu 

A 2000 2000 - 400 - 400 20 % 

B 2000 1000 1000 400 80 320 32 % 

 

Tab. č. 1: Vliv finanční páky na rentabilitu kapitálu 

Zdroj: http://business.center.cz/business/pojmy/p1233-financni-paka.aspx 

Kdyby byla úroková míra vyšší neţ výnosnost aktiv, pak by naopak pouţití cizího 

kapitálu sniţovalo výnosnost vlastního kapitálu. 

2.3.3.4. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Jestliţe v trţní ekonomice, zaloţené na soukromém vlastnictví, vzniká podnik na 

základě rozhodnutí vlastníků (investora) s cílem zhodnotit vloţený kapitál ve vyšší 

míře, neţ jsou jiné alternativní moţnosti jeho alokace, je jiţ tradičně za vrcholové 

hodnotové kritérium efektivnosti podnikatelského procesu povaţována míra 

zhodnocení vlastního kapitálu, měřená rentabilitou vlastního kapitálu (ROE return on 

equity).  

čistý zisk 
ROE  =  
   vlastní kapitál 
 

čistý zisk   výnosy   vlastní kapitál 
ROE  =     x     x  
   Výnosy   aktiva    aktiva 
 
 

(FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L. 2005) 

Z druhého ze vzorců pro výpočet rentability vlastního kapitálu tedy vyplívá, ţe je 

ovlivněna třemi dílčími faktory, kterými jsou: 

http://business.center.cz/business/pojmy/p1233-financni-paka.aspx
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1. Ziskovost výnosů, kterou představuje poměr čistého zisku po zdanění 

a výnosů 

2. Obrátka kapitálu (popřípadě aktiv) 

3. Finanční páka 

Ukazatel rentability aktiv stojí vedle ukazatele EVA (viz níţe) a představuje 

procentuální vyjádření efektivnosti výkonů podniku, zatímco EVA, jak jiţ bylo 

zmíněno dříve, hodnotí tuto efektivnost v absolutním vyjádření. 

2.3.3.5. Ukazatel EVA (Economic Value Added – ekonomická 

přidaná hodnota) 

a) Vymezení EVA 

EVA měří vliv stejných faktorů efektivnosti hlavní výdělečné činnosti jako 

rentabilita aktiv (kapitálu), ale poměřuje je jiným způsobem, vyjadřuje je v absolutní 

výši, a tím se stává pro řídící pracovníky mnohem srozumitelnější („eliminuje zmatek 

řídících pracovníků zapříčiněný poměrovými ukazateli“). (FIBÍROVÁ, ŠOLJAKOVÁ, 

2005) 

b) Výpočet EVA 

EVA = NOPAT – (investovaný kapitál x WACC), kde 

NOPAT = Net Operating Profit After Taxes – čistý zisk z hlavní výdělečné činnosti 

před úroky a po zdanění.  

Analogicky 

NOPAD = EBIT – daň ze zisku, kde 

EBIT = Earnings Before Interests and Taxes - čistý zisk před úroky a zdaněním 

WACC = Weighted Average Cost of Capital – váţený aritmetický průměr nákladů 

kapitálu (vlastního i cizího) 
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Do nákladů na vlastní kapitál zahrnujeme v podstatě oportunitní náklady vlastníků 

tohoto kapitálu, tzn. úrok, který by vlastníci dostali za své peníze při takřka nulovém 

riziku (v bance na termínovaných vkladech apod.).  

Náklady na cizí kapitál pak vyčteme z účetních výkazů podniku. 

 

WACC – váţené průměrné kapitálové náklady 

iCK – průměrná úroková míra z cizího úročeného kapitálu 

iVK – poţadovaná výnosnost vlastního kapitálu 

t – sazba daně z příjmu 

CK – cizí úročený kapitál 

VK – vlastní kapitál 

K – celkový úročený kapitál 

Pomocí WACC lze optimalizovat kapitálovou strukturu podniku s ohledem na 

minimální náklady na kapitál. Optimální kapitálová struktura je pak dána takovou 

mírou zadluţenosti, při níţ jsou celkové náklady na kapitál (WACC) minimální. 

(Marek Stacho [online]. 2009 [cit. 2009-12-26]. Cista-soucasna-hodnota. Dostupné 

z WWW: <http://www.stacho.cz/cista-soucasna-hodnota/>.) 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty je rozdílem mezi čistým výnosem 

z provozní činnosti podniku a náklady pouţitými pro jeho dosaţení. 

EVA proto můţe nabývat třech hodnot: 

1. EVA < 0 

V tomto případě dochází k úbytku bohatství věřitelů, popř. majitelů podniku 

2. EVA = 0  
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Bohatství věřitelů, popř. majitelů společnosti se prakticky nemění (roste o stejnou 

částku jako jinde při niţší míře rizika – např. na termínovaných účtech v bankách) 

3. EVA > 0 

Bohatství věřitelů, popř. majitelů podniku, roste. 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA) je, jak jiţ bylo zmíněno výše, 

absolutním vyjádřením přírůstku (úbytku) hodnoty společnosti. 

2.3.3.6. Zdroje dat pro finanční analýzu: 

a) Obecné vymezení otázky 

Zdroje můţeme hledat především ve finančních výkazech, které jsou součástí 

účetní závěrky. 

Tu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tvoří v podvojném účetnictví 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha. Pro upřesnění některých ukazatelů potom 

můţeme přihlédnout k výkazu cash flow. 

b) Rozvaha 

Bilance finanční. Rozvaha – účetní výkaz, který zachycuje bilanční formou stav 

hospodářských prostředků (aktiv) a zdrojů jejich financování (pasíva) k určitému datu. 

Bilance se sestavuje zpravidla k poslednímu dni kaţdého roku, resp. Měsíce. Kromě 

toho jsou i bilance mimořádné (např. bilance zahajovací nebo likvidační) a daňové 

(podle daňových předpisů). Konsolidovaná bilance finanční – zpracována mateřskou 

a. s. za všechny dceřiné a. s. (SYNEK a kol., 2002) 

Rozvaha se sestavuje podle předpisů ročně vydávaných ministerstvem financí. 

Předpis určuje, do kterých poloţek rozvahy zahrnovat zůstatky kterých účtů. 

Syntetický účet můţe být podle analytického členění zahrnut i do více poloţek 

rozvahy a naopak více zůstatků syntetických účtů můţe být zahrnuto do jedné 

poloţky.  

Na stranu aktiv se v bilanci (rozvaze) zařadí zůstatky aktivních účtů.  
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Na stranu pasiv se v bilanci zařadí zůstatky pasivních účtů plus „Hospodářský 

výsledek“, tj. zisk se znaménkem plus, případná ztráta se znaménkem minus. 

(BALOUŠEK a kol., 2007) 

c) Výkaz zisku a ztrát (VZZ, dříve výsledovka) 

Písemný přehled o výnosech (trţby za produkci aj.), nákladech (spotřeba 

materiálu, mzdy, odpisy aj.) a hospodářském výsledku (zisk nebo ztráta) za určité 

období (měsíc, rok). Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů, zatímco pohyb 

peněţních prostředků se zachycuje ve výkazu o tvorbě a uţití peněţních prostředků. 

Podniková ekonomika (SYNEK a kol., 2002) 

Na straně nákladů jsou zůstatky účtů tř. 6 (pokud by případně měl některý účet 

výjimečně zůstatek na straně D, zařadí se se znaménkem minus). 

Na straně výnosů jsou zůstatky účtů tř. 7 (pokud by případně měl některý účet 

výjimečně zůstatek na straně MD, zařadí se se znaménkem minus).  

Rozdíl mezi jejich součty představuje hospodářský výsledek (zisk či ztráta). Je-li 

větší součet výnosů, jde o zisk a zařadí se na stranu nákladů (u ztráty naopak), aby 

bylo dosaţeno rovnosti obou stran, má výsledovka tvar dvousloupcový. Je-li tvar 

jednosloupcový, označí se ztráta znaménkem minus. (BALOUŠEK a kol., 2007) 

VZZ se stává hlavním zdrojem informací pro výpočet daně z příjmu. 

d) Příloha k účetní závěrce 

Její obsah nalezneme ve vyhlášce 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Podklady pro sestavení přílohy k účetní závěrce nalezneme v písemnostech účetní 

jednotky (účetní knihy, účetní doklady, další účetní písemnosti) a v dalších 

záznamech účetní jednotky. Údaje jsou vykazovány v celých tisících Kč, pokud není 

uvedeno jinak. 

Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, 

účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní 

jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud 

zákon neuvede jinak. 
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Obsah přílohy účetní závěrky tvoří: 

- Obecné údaje o účetní jednotce 

- Pouţívané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

- Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 

- Výkaz cash flow 

- Výkaz o změnách vlastního kapitálu 

(Business.center.cz [online]. 2010 [cit. 2009-12-12]. Příloha k účetní závěrce. 

Dostupné z WWW: <business.center.cz/business/sablony/soubor.aspx?id=518 >.)  

e) Cash flow 

Účetní závěrka podnikatelů, kteří musí mít povinně účetní závěrku ověřenou 

auditorem, obvykle obsahuje přehled o peněţních tocích, známý také pod názvem 

„Cash flow (CF)“. (RYNEŠ, 2002) 

Cash flow – tok peněz, obvykle se jím rozumí čistý přírůstek (úbytek) peněţních 

prostředků, který podnik skutečně obdrţí za určité období. Zjišťuje se z výkazu 

o tvorbě a uţití peněţních prostředků, který zachycuje peněţní toky (příjmy a výdaje). 

(SYNEK a kol., 2002) 

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát jsou postaveny na karpálním principu, tj. zakládají 

se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční 

situaci a ziskovosti podniku. Neinformují však o způsobu, jakým společnost 

vyprodukovala a pouţila peněţní prostředky. Výkaz zisků a ztrát můţe vykazovat 

zisk, avšak společnost můţe vykazovat váţnou platební neschopnost. 

Výrobní podnik je moţno chápat jako „stroj na peníze“. Na jedné straně do 

podniku vstupují peněţní vklady, na druhé straně z podniku vystupují peněţní 

prostředky, které by měly převýšit prostředky vloţené. Výkaz o peněţních tocích 

(cash flow) tedy informuje uţivatele jednat o způsobu, jakým společnost peněţní 

prostředky vyprodukovala, jednak o způsobu jejich pouţití. Výkaz peněţních toků 

(cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisků a ztrát o další rozměr, jímţ se vrací 
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k základní ekonomické kategorii, která stojí na prapočátku všech ekonomických 

úvah, tj. k peněţním prostředkům. (RYNEŠ, 2002) 

Výkaz cash flow hraje důleţitou roli v rozhodování o investiční činnosti firmy. 

Jedná se zejména o záměry spojené s velkými finančními výdaji, které je sice 

společnost schopna podle výkazu zisku a ztrát pokrýt, nicméně to pro ni můţe 

znamenat výrazné oslabení likvidity (viz ukazatele likvidity). Firma se můţe dostat do 

situace, kdy kvůli nedobytnosti pohledávek, nebo špatné platební morálce 

odběratele, sama upadne do platební neschopnosti, i přes velké zisky vykazované ve 

výkazu zisku a ztrát (viz výkaz zisku a ztrát). Proto, i ty zdánlivě jednoznačné 

investiční záměry, je nutné dopředu naplánovat a propočítat jejich vliv na cash flow. 

O výkazu cash flow můţeme hovořit jako o součásti přílohy k účetní závěrce (viz 

příloha k účetní závěrce).  

2.3.4. Vliv Stakeholders na výkonnost podniku 

2.3.4.1. Pojem stakeholders 

Pod pojmem stakeholders rozumíme všechny osoby a skupiny osob, které mají 

nějaké vztah k danému podniku, které jsou podnikem ovlivňovány, popřípadě které 

na něj působí. Tito všichni jsou zainteresováni do budoucího vývoje společnosti, ať 

uţ se jedná o zaměstnance, nebo stát, kteří z podniku dostávají peníze a proto mají 

zájem na další existenci společnosti, nebo o konkurenta, který by viděl společnost 

raději v bankrotu. Koho tedy mezi stakeholders řadíme? 

Primárně to jsou: 

- Vlastníci, investoři, akcionáři 

- Manaţeři 

- Zaměstnanci 

- Banky, věřitelé 

- Zákazníci 

- Obchodní partneři 
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- Místní komunita 

- Environmentální neziskové organizace 

Sekundárně: 

- Veřejnost 

- Vládní instituce 

- Lobbisté 

- Konkurenti 

- Média 

- Občanská sdruţení, atd.  

Stakeholders zde uvádím z důvodu toho, ţe kaţdá skupina můţe mít podstatný, 

byť i nechtěný, vliv na fungování a výkonnost podniku. Stakeholders jsou také 

hlavními uţivateli finanční analýzy. Adekvátní záměry vlastníků a investorů spolu 

s precizním výběrem vhodných zaměstnanců budou společnost směřovat 

k dlouhodobé perspektivě a růstu, zatímco zvyšování daňové zátěţe ze strany státu 

jí rozhodně neuleví. Stejně tak nebudou vlastníci velkých oceláren nadšeni 

z medializace a neustálého řešení otázky globálního oteplování a zavádění 

přísnějších norem a kvót. 

2.3.4.2. Základní cíle vybraných stakeholders 

a) Vlastníci, investoři, akcionáři 

Tato skupina má zájem zejména na prosperitě společnosti, růstu její hodnoty, 

určitým poměrem mezi mírou rizika a výnosností investic. Zdrojem informací, které 

tito stakeholders vyuţívají a podle kterých se převáţně řídí, rozhodují, jsou finanční 

a účetní výkazy a finanční ukazatele. Vlastníci, investoři a akcionáři rovněţ tvoří 

hlavní hráče při výběru budoucích aktivit společnosti a při volbě strategie jejího 

dalšího vývoje. Měli by usilovat o co nejpreciznější výběr manaţerů a transparentnost 

účetních výkazů. 
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b) Manažeři 

Manaţeři při svém rozhodování mimo jiné vycházejí z finančních výkazů, 

ukazatelů a důsledků, které vzniknou v závislosti na jejich rozhodnutí. Cílem 

manaţerů by mělo být naplňování přání investorů a zároveň zodpovědné vedení 

zaměstnanců. Tyto cíle bohuţel mnohdy kolidují s osobními zájmy a vlastnostmi 

manaţerů. Často pak dochází ke zneuţívání informací, které se k investorům 

nedostanou, ve svůj vlastní prospěch. 

c) Zaměstnanci 

Většina zaměstnanců, pokud jejich odměňování není alespoň z části závislé na 

výkonech společnosti, se o finanční výkazy společnosti pravděpodobně dopodrobna 

zabývat nebude, snad aţ na fakt, jestli je podnik v zisku, či nikoliv. Na druhou stranu 

jsou to právě zaměstnanci, kdo mají hlavní vliv na výkonnost podniku. Jejich cílem je 

jistota zaměstnaní a dlouhodobá prosperita společnosti, ve které ovšem musí vloţit 

svou důvěru do rukou managementu.  

d) Banky, věřitelé 

Při ţádosti společnosti o úvěr budou zkoumat bonitu dluţníka a vycházet 

z jeho účetních výkazů. Budou poţadovat transparentnost dokumentů a na výše 

zmíněných faktech bude potom záleţet, zda společnosti úvěr poskytnou a za jakých 

podmínek. Výše nabídnutého úvěru, úroku a RPSN bude mít bezesporu vliv na 

rozhodnutí podniku o jeho přijetí, či odmítnutí. To vše můţe do budoucna podstatným 

způsobem ovlivnit výkonnost podniku. 

e) Zákazníci 

Zákazníci, pokud nebudou zcela závislí na společnosti, od které odebírají 

výrobky, či sluţby, nebudou, stejně jako zaměstnanci, dopodrobna rozebírat finanční 

ukazatele společnosti. To neznamená, ţe jim je osud společnosti lhostejný, ale 

drobné finanční problémy společnosti jim nezpůsobí ţádné větší problémy, zejména 

pokud budou mít moţnost se obrátit na konkurenci. Pro tuto skupinu je podstatná 

spíše výkonnost podniku, schopnost rychlých a bezproblémových dodávek zboţí, či 

sluţeb, a cena. Jestli budou spokojeni se zmíněnými atributy, je spojeno mimo jiné 

s rozhodováním managementu a investorů společnosti. 
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Z těchto příkladů můţeme vidět provázanost a vzájemné ovlivňování 

stakeholderů. Můţeme říct, ţe jedna skupina bez druhé by nemohla existovat 

(například zaměstnanci bez investorů). Při jakémkoliv rozhodování proto není moţné 

opomenout potenciální vliv na kteroukoliv skupinu stakeholderů. Například negativní 

ovlivnění zákazníků by se mohlo vrátit jako bumerang ve formě ukončení spolupráce, 

coţ by mohlo mít fatální důsledky na výkonnost podniku a jeho další existenci. 

2.3.5. Marketing a podpora výkonnosti podniku 

Marketing má pro společnost obrovský význam. Jeho funkce v oblasti získávání 

zakázek a obstarávání prodeje jsou pro společnosti ţivotadárné. Správně fungující 

kvalitní marketing je ničivou zbraní proti konkurenci. Firma můţe mít nejefektivnější 

výrobu, nejkvalitnější zaměstnance, špičkové vybavení, zkrátka obrovský potenciál, 

ovšem bez znalosti potřeb a moţností trhu jsou tyto konkurenční výhody pouhými 

zbytečnými náklady, přítěţí a společnost bude časem odsouzena k zániku, nebo jen 

k velmi malému zisku.  

Kaţdý neprodejný produkt kvůli špatné, nebo ještě hůře ţádné, prognóze 

marketingu o moţnostech na trhu, se stane hřebíkem do rakve, do níţ bude 

společnost pohřbena, pokud situaci nepřehodnotí. Marketing je východiskem pro 

výrobu a jeho dalším úkolem je obstarání dostatečného mnoţství zakázek pro 

uţivení celého podniku. Zaměstnanci na marketingových pozicích by rovněţ měli 

předurčit, kterým směrem podnik směřovat. Ať uţ se jedná o přehodnocení předmětu 

činnosti, nebo o změnu ve velikosti firmy.  

Vliv na výkonnost podniku má marketing zjevně značný. Co ovšem ovlivnit 

nemůţe je cena a rychlost výroby a tudíţ i cena produktů a dodací lhůty. V této 

otázce je nutná úzká spolupráce s výrobní větví organizace. Pokud totiţ zaměstnanci 

marketingu se zákazníkem dohodnou zakázky za ceny, které nebudou schopny 

pokrýt ani cenu výroby, popřípadě při slíbení nesplnitelných lhůt pro dodání hotových 

výrobků, celková výkonnost společnosti se rapidně sníţí i přes zvýšení prodeje 

a zájmu o její produkty.  
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2.3.6. Vliv komunikace na výkonnost podniku 

Tato otázka souvisí mimo jiné s posledním odstavcem minulé kapitoly. Pro vyuţití 

správné komunikace jako konkurenční výhody a pro zvyšování výkonnosti podniku si 

společnost musí stanovit jasná pravidla, kterými se budou její jednotliví členové řídit.  

Takto lze předcházet například neslučitelnosti cílů mezi výrobou a marketingem, 

kdy marketing bude sice schopný dohodnout mnoho zakázek, nicméně výroba tyto 

poţadavky nebude schopna pokrýt a bude docházet k neustálému přetěţování 

kapacit, vznikům penále za pozdní dodávky, nebo nízké rentabilitě výrobních činností 

společnosti. 

Do organizace je potřeba zavést vhodný informační systém a dbát na dodrţování 

pravidel jeho uţívání, zadávání dat a podobně. Takový systém je mimo jiné jedním 

ze základních poţadavků zavádění metody BSC do organizace. 

2.4. SWOT analýza 

SWOT analýza není předmětem mé diplomové práce, ovšem ve své praktické 

části ji pouţívám pro zjištění strategických cílů společnosti, které by se měla pokusit 

v následujících letech dosáhnout, popřípadě dosahovat, a které jsou rovněţ 

základními prvky v dále navrhované BSC. Proto zde stručně naznačím, čím se tato 

analýza zabývá. 

Analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym v 60. a 70. letech, kdy vedl 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němţ byla vyuţita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. 

Za zkratkou SWOT se skrývají počáteční písmena anglických slov 

- Strenghts (silné stránky) 

- Weaknesses (slabé stránky) 

- Opportunities (příleţitosti) 

- Threats (hrozby) 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanfordova_univerzita
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Silné a slabé stránky vycházejí z vnitřní analýzy společnosti, příleţitosti a hrozby 

pak z analýzy externí. Jde tedy o nalezení podstatných skutečností a jejich zařazení 

do příslušné kategorie.  

Pro upřesnění, jak zařadit důleţité prvky do jednotlivých polí SWOT analýzy 

uvádím následující obrázek, ze kterého je zřejmé, ţe silné stránky jsou tvořeny 

pomocnými prvky vnitřního původu, slabé stránky jsou rovněţ vnitřního původu, 

nicméně jsou ovlivněny škodlivými vlivy. Vnějšího původu jsou pak příleţitosti 

(pomocné) a hrozby (škodlivé). 

 

Obr. č. 6: SWOT analýza 1 

Zdroj: 

http://media.photobucket.com/image/swot/gentleblue999/swot-analysis-image.png 
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Jednotlivé sloţky SWOT analýzy je také moţno poloţit do vzájemné interakce 

a dostat následující mříţku, ze které jasně vyplývá, o co by měla společnost 

v jednotlivých kategoriích usilovat. 

 

Obr. č. 7: SWOT analýza 2 

Zdroj:  

http://2.bp.blogspot.com/_I3Q1kT0tz2A/SFhqFcee1NI/AAAAAAAABoE/yT-

qE06mf6w/s400/SWOT+2.png 

U společnosti jde tedy postupně o: 

S-O strategie: Jak vyuţít kombinace svých silných stránek a příleţitostí ve svůj 

prospěch.  

W-O strategie: Pokud společnost odstraní slabiny, vzniknou jí nové příleţitosti. 

Cílem této kolonky je nalezení cesty k překonání slabin a následné vyuţití vzniklých 

příleţitostí. 

S-T strategie: Vyuţití silných stránek pro redukci hrozeb. 

http://2.bp.blogspot.com/_I3Q1kT0tz2A/SFhqFcee1NI/AAAAAAAABoE/yT-qE06mf6w/s400/SWOT+2.png
http://2.bp.blogspot.com/_I3Q1kT0tz2A/SFhqFcee1NI/AAAAAAAABoE/yT-qE06mf6w/s400/SWOT+2.png
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W-T strategie: Je třeba vytvořit strategie, které omezí vnější hrozby ohroţující 

ještě více naše slabé stránky. Neboli jak se postavíme ke slabinám, které mohou 

zapříčinit rozvoj hrozeb ve společnosti. 

2.5. O společnosti       

2.5.1. Informace o zvolené společnosti 

Pro svou praktickou část bakalářské práce jsem si zvolil společnost MEAS CZ, 

s.r.o. (dále jen MEAS CZ). Tato společnost byla zaloţena dne 4. ledna 1999 třemi 

společníky a o 4 roky později, v roce 2003, koupila jednu čtvrtinu společnosti firma 

PBT Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o. (dále jen PBT). Ta je v dnešní době jediným 

výhradním odběratelem společnosti MEAS CZ. Při svém zaloţení, v roce 1999, 

převzala společnost MEAS CZ veškeré výrobní činnosti společnosti PBT, a i to 

přispělo k pozdějšímu odkupu části společnosti firmou PBT. 

Firma MEAS CZ se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou strojů a přístrojů. 

Mateřská firma PBT potom zajišťuje prodej, servis, technickou a technologickou 

podporu zákazníkům. Firma MEAS CZ je specializována na výrobu strojů pro 

elektrotechnický a automobilový průmysl a zaměřuje se především na celou oblast 

montáţe desek plošných spojů. 

Společnost MEAS CZ při svém vzniku vyuţila mezery na trhu představované 

nedostatečnou nabídkou sortimentu, jehoţ dovoz není vhodný pro koncové uţivatele. 

Podle obchodního rejstříku je předmětem podnikatelské činnosti společnosti 

MEAS CZ: 

  konstrukce strojů a zařízení 

  konstrukčně technologická činnost 

  konstrukční práce v elektrotechnice 

  poradenská činnost v oblasti elektrotechnického a strojírenského průmyslu 

  marketing 

  koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
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  projekční a konstrukční práce ve strojírenství 

  výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

Do stěţejní, hlavní, skupiny výrobků v současnosti patří: 

 výroba sítotiskových zařízení pro tisk past, lepidel a emulzí 

 výroba mycích zařízení na čištění substrátů po pájení, tiskových šablon, vadně 

natištěných substrátů a pájecích masek. 

Doplňkovou skupinu výrobků potom tvoří: 

 dispenzery – přístroje na nanášení past a lepidel 

  příslušenství pro pájecí stroje – dusíkové tunely a zákryty, pájecí masky, 

speciální upínací prvky pájecích rámů, atd  

  příslušenství pro osazovací stroje – podavače, výměna nástrojů, atd  

  speciální jednoúčelové stroje dle přání zákazníka  

 

Společnost se orientuje převáţně na zahraniční zákazníky. Díky svému silnému 

výrobnímu a konstrukčnímu potenciálu je firma často ochotna přistoupit na 

nadstandardní poţadavky zákazníka v oblasti modifikace standardní výrobkové řady. 

Kvůli převáţné orientaci na export se firma důsledně zabývá otázkou kvality a jakosti 

výrobku ve všech fázích výrobního cyklu. Společnost si zakládá na výrobě vysoce 

kvalitních výrobků a nabídce kvalitního servisu prostřednictvím dobře vyškolených 

servisních techniků poskytovaných ze strany PBT. 

2.5.2.  Významné mezníky v historii společnosti 

Společnost od svého vzniku prošla řadou rozšiřovacích procesů nejen v oblasti 

počtu zaměstnanců, ale i co se samotného nabízeného sortimentu týká. Jak jsem se 

jiţ zmínil, většina výrobků je určena pro export do celého světa, který je zajišťovaný 

výhradním odběratelem, společností PBT.  

V roce 2001, dva roky po svém zaloţení, investovala společnost do moderního 

softwarového vybavení pro podporu konstrukce strojů, které znamenalo příchod 
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prvního mycího zařízení o rok později. Tento výrobek byl určen pro export do Číny. 

V tomtéţ roce se společnost MEAS CZ i se svým obchodním partnerem, firmou PBT, 

přestěhovala do nových prostor v Roţnově pod Radhoštěm, kde obě společnosti 

společně sídlí dodnes.  

Dalším významným mezníkem byl rok 2003, kdy do společnosti vstoupil nový 

společník, firma PBT, společnost získala zakázku od firmy TOYOTA TE na výrobu 

speciálních jednoúčelových strojů. MEAS CZ rovněţ začal vyrábět nové mycí 

zařízení pod označení MODULCLEAN. 

Rok 2004 se do historie společnosti zapsal díky snad nejrozsáhlejšímu rozšíření 

nabízených produktů a produktových řad, zejména pro Itálii, a zavedením dalšího 

mycího zařízení s označením MINICLEAN. 

V roce 2005 společnost dokončila vývoj plně automatizovaného in-line sítotisku 

MOTOPRINT AVL a zavedla jej do výroby. 

Rok 2006 – obrat společnosti dosahuje svého nového maxima – 62 975 498Kč, 

jsou odhaleny nové trendy v prodejích jednotlivých produktů a produktových řad. 

Koncem roku 2007 je vyvinut a vstupuje do výroby, nový model - Super SWASH 

model 2008, který spojuje funkce více výrobků do jedné komory jednoho produktu.  

(Převzato z mé bakalářské práce) 
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3. Praktická část 

Tato část mé práce bude věnována návrhu BSC spolu s jejím propojením na 

vývoj finančních ukazatelů ve společnosti. Rovněţ zde zmíním návrhy pro potenciální 

zlepšení situace v podniku. 

3.1. SWOT analýza 

Při návrhu strategických cílů pro BSC (viz příloha č.1) jsem vycházel zejména ze 

znalosti společnosti. Pro větší transparentnost zde uvádím základní aspekty, 

o kterých se domnívám, ţe mohou mít na podnik podstatný vliv. Jednotlivé 

skutečnosti dělím podle toho, zda mají původ uvnitř společnosti (silné a slabé 

stránky), nebo zdali jsou původu vnějšího (příleţitosti a hrozby). Tyto skutečnosti byly 

rovněţ základem pro volbu dále navrhovaných strategických cílů. 

Vnitřní původ Silné stránky  Dobré jméno společnosti 

 Historie společnosti 

 Velké mnoţství odběratelů 

 Dobrá finanční situace 

 Výborné vybavení dílen 

 Kvalitní zaměstnanci 

 Kvalitní produkty 

 Flexibilita ve výrobě 

Slabé stránky  Velké mnoţství nabízených 
výrobků 

 Příliš mnoho konstruktérů 
(sloţitá výroba) 

 Rozmanitost produktů 

 Špatná komunikace 

 Nejasně definovaná vize 

Vnější původ Příležitosti  Získání nového obchodního 
zastoupení na trzích mimo 
Evropu 
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 Rozvoj Asijských trhů 

 Získání dotací od EU 

 Ustupující hospodářská 
recese 

 Nekvalitní výrobky 
konkurence 

 Nově vznikající potenciální 
odběratelé 

 Vznik nových technologií 

Hrozby  Preference odběratelů 

 Kopírování výrobků 
konkurencí 

 Zvyšování cen vstupů 

 

Tab. č. 2: SWOT analýza 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak jiţ bylo zmíněno v části věnované teoretickým východiskům, SWOT analýza 

není předmětem mé diplomové práce, proto zde pouze uvádím výčet základních 

podstatných skutečností, které měly vliv na volbu strategických cílů pro BSC, a dále 

je nerozvádím. 

http://business.center.cz/business/pojmy/p1233-financni-paka.aspx
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3.2. Vývoj zásadních rozvahových položek, finanční analýza 

 2005 2006 2007 2008 

Celková aktiva 42244 49059 47788 50230 

Stálá aktiva 23327 23234 21789 20913 

Oběţná aktiva 18539 25618 25942 29317 

Zásoby 13688 15793 19618 19546 

Oběţná aktiva - zásoby 4820,14 6148,32 6226,08 6156,57 

Pohledávky 4741 9761 6232 9582 

Celkový dluh  18688 16751 12768 13885 

Vlastní zdroje 23556 32308 35020 36345 

Vlastní jmění + dlouhodobé dluhy 42244 49059 47788 50230 

Krátkodobé závazky 12669 7211 4112 3220 

Trţby 51066 62966 53685 46013 

Roční trţby/360 65,43 89,74 97,28 100,96 

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 10263 12503 7480 3536 

Úroky 933 684 791 569 

Čistý zisk 6842 8916 5076 2325 

EBIT x (1-d), d=míra zdanění zisku v desetinném čísle 13718,86 19469,68 19715,92 23160,43 
 

Tab. č. 3: Vývoj rozvahových poloţek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 2005 2006 2007 2008 

Uk. likvidity:     

Běţná likvidita 1,46 3,55 6,31 9,10 

Rychlá likvidita 0,38 1,36 1,54 3,03 

      

Uk. zadluženosti:     

Zadluţenost 44,24% 34,14% 26,72% 27,64% 

Krytí úroků 11,00 18,28 9,46 6,21 

Finanční páka 1,79 1,52 1,36 1,38 

      

Uk. aktivity:     

Obrat zásob (kolikrát za rok) 3,73 3,99 2,74 2,35 

Průměrná doba inkasa pohledávek (ve dnech) 33,42 55,81 41,79 74,97 

Obrat stálých aktiv (kolikrát za rok) 2,19 2,71 2,46 2,20 

Obrat celkových aktiv (kolikrát za rok) 1,21 1,28 1,12 0,92 

      

Uk. výnosnosti:     

Rentabilita trţeb 13,40% 14,16% 9,46% 5,05% 

Výnosnost celkových aktiv (ROA) 16,20% 18,17% 10,62% 4,63% 

Výnosnost vlastního jmění (ROE) 29,05% 27,60% 14,49% 6,40% 

Výnosnost kapitálu investorů (ROIC) 32,24% 29,41% 16,23% 7,69% 
 

Tab. č. 4: Finanční analýza 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Popis zásadních změn v rozvaze: 

Celková aktiva. Zde je zřejmé, ţe společnost refinancuje část zisku do nákupu 

aktiv a zvyšuje tak svou trţní hodnotu. Neustálý nárůst aktiv je v tomto případě 

náznakem, ţe by se mělo jednat o prosperující společnost. Na druhou stranu je 

nutné dodrţovat zlaté bilanční pravidlo a dlouhodobý majetek financovat 

dlouhodobými zdroji, krátkodobý potom krátkodobými. Nemělo by se tedy například 

stát, ţe by společnost financovala nerozděleným ziskem pohledávky z obchodních 

vztahů, které jsou sloţkou celkových aktiv. Růst cen aktiv signalizuje pro společnost 

dobré vyhlídky do budoucna 

Oběžná aktiva rostou, naopak stálá aktiva klesají. Poměr těchto dvou sloţek 

stálých aktiv nelze bez hlubší analýzy správně zhodnotit. Za povšimnutí stojí nárůst 

zásob, jako jedné ze sloţek oběţných aktiv. Ten způsobuje velké rozdíly mezi 

běţnou a pohotovou likviditou, jak bude zmíněno dále. Osobně se domnívám, ţe 

společnost v zásobách zadrţuje příliš velké mnoţství kapitálu. 

Další sloţkou oběţných aktiv jsou pohledávky. Jejich velikost záleţí na 

aktuálním stavu ke dni, pro který je zpracovávána účetní závěrka, proto jsou zde 

moţné velké výkyvy. Dále v textu ovšem uvedu souvislost této rozvahové poloţky 

s průměrnou dobou inkasa pohledávek, která poukáţe na moţné nedostatky. 

Je zřejmé, ţe oběţná aktiva rostou rychleji, neţ stálá aktiva klesají, coţ má za 

následek jiţ dříve zmíněný nárůst celkových aktiv. Společnost by se tedy měla 

zamyslet, zdali zároveň s tímto vývojem zvládá i změny ve struktuře financování 

aktiv. Při sečtení hodnot pohledávek a zásob zjistíme, ţe dohromady tvoří téměř celá 

oběţná aktiva, přičemţ zásoby se na nich podílí několikanásobně vyšší měrou. 

Velikost těchto dvou sloţek oběţných aktiv je ovšem stále vysoká. Pokud se 

společnosti podaří na příklad za pomoci navrhované BSC sníţit jejich objemy, uvolní 

se jí nemalé finanční prostředky, které bude moţné investovat, vedle potenciálních 

prostředků získaných z fondů EU, do nákupu stálých aktiv, aby nedošlo k prudkému 

sníţení trţní hodnoty společnosti.  

Otázka sníţení pohledávek je závislá zejména na schopnosti vyjednávání 

s odběrateli o podmínkách prodeje výrobků, proto je moţné dosáhnout jejich sníţení 

v relativně krátké době. U zásob je třeba dobře zváţit, které poloţky by měla 
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společnost do budoucna nakupovat a udrţovat na skladu a které je moţné 

neprodleně vyřadit. Zásoby úzce korespondují s výrobní činností firmy, proto i jejich 

struktura závisí zejména na nabízených produktech a můţe být sníţena jejich 

standardizací.  

Strukturu současně drţených zásob, ani budoucí záměry společnosti v oblasti 

nabídky výrobků pro příští období jsem neměl k dispozici, nicméně se domnívám, ţe 

podstatnou část zásob tvoří právě poloţky, které jiţ nejsou do budoucna pouţitelné 

a lze je vyřadit. 

Vlastní zdroje společnosti rostou. Tím si společnost zvyšuje své dlouhodobé 

zdroje financování a přispívá k tvorbě čistého pracovního kapitálu. Ve spojitosti 

s velkým růstem oběţných aktiv a poklesem stálých aktiv se ovšem nemusí jednat 

o dosahování poţadovaného stavu. Záleţí ovšem na způsobu financování podniku, 

o kterém rozhoduje vedení společnosti. V době hospodářské recese se totiţ členové 

vedení mohou uchýlit k financování větší části aktiv vlastními zdroji a nevyuţívání 

daňového štítu a potenciálního zvyšování rentability vlastního kapitálu za přispění 

cizích zdrojů. Tato skutečnost můţe nastat kvůli nejistotě společnosti o schopnosti 

dostatečného zhodnocení cizích prostředků, aby bylo schopno pokrýt více, neţ úrok 

poţadovaný bankami za jeho zapůjčení. Tato myšlenka je základem pro ukazatel 

finanční páky. Tuto domněnku potvrzuje i fakt, ţe společnost platí méně na úrocích 

a sniţuje se zadluţení společnosti. 

Společnosti klesají krátkodobé závazky. Zde bych doporučil vyjednat 

s obchodními partnery prodlouţení doby splatnosti faktur. Opět bych se odkázal na 

rostoucí průměrnou dobu inkasa pohledávek. Společnost dostává svým krátkodobým 

závazkům v relativně krátké době, zatímco své pohledávky průměrně inkasuje za 

dobu podstatně delší. Doporučuji tedy navýšit poloţku krátkodobých závazků 

a peníze pouţít k financování krátkodobého oběţného majetku.  

Obrat společnosti se v posledních letech sníţil, coţ pravděpodobně souvisí 

s hospodářskou recesí. Zhoršování situace by měl napomoci marketing a tuto situaci 

kompenzovat svou vyšší výkonností a efektivností při sjednávání obchodů. Sniţující 

se obrat byl pak pravděpodobně příčinou sniţování zisku. Situaci ještě zhoršila niţší 

rentabilita trţeb (viz níţe). 
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Popis vývoje finančních ukazatelů (likvidity, zadluţenosti, aktivity, výnosnosti) 

spolu s doporučením aktivit pro zlepšení situace: 

Z ukazatelů likvidity uvádím dva. Jedná se o ukazatel běžné likvidity a ukazatel 

rychlé (pohotové) likvidity. 

Ukazatel běžné likvidity by měl nabývat minimální hodnoty 1,5. Tuto skutečnost 

společnost v posledních letech mnohonásobně překračuje. Pravděpodobně se jedná 

o efekt, který vznikl ze situace popsané dříve, kdy společnost disponuje obrovským 

čistým pracovním kapitálem (zjednodušeně rozdílem mezi dlouhodobým majetkem 

a stálými aktivy) a nevyuţívá pro financování svých oběţných aktiv dostatečně 

krátkodobých závazků. Hodnota nad hranicí 9 je dle mého názoru příliš vysoká 

a značí, ţe společnost neefektivně nakládá s drahým dlouhodobým, převáţně pak 

vlastním, kapitálem. Analogicky lze říci, ţe růst hodnoty ukazatele aţ na úroveň 

posledních let zapříčinil růst oběţných aktiv spolu se sniţováním krátkodobých 

závazků společnosti.  

Ze vzorce pro výpočet běţné likvidity je zřejmé, ţe hodnota ukazatele je přímo 

úměrná velikosti oběţných aktiv a nepřímo úměrná krátkodobým závazkům. Jiţ dříve 

jsem avizoval, ţe by společnost do budoucna měla zváţit sníţení velikosti oběţných 

aktiv a to jak sníţením pohledávek prostřednictvím vyjednávání s obchodními 

partnery, tak redukcí zásob, ať se jiţ bude jednat o vyřazení nepotřebných poloţek, 

nebo návaznosti na standardizaci výroby. Uvolněné prostředky by bylo poté vhodné 

investovat do stálých aktiv. To by mělo za následek sníţení čistého pracovního 

kapitálu a sníţení ukazatele běţné likvidity na přijatelnější hranici. Výši běţné likvidity 

je rovněţ moţné sníţit navýšením velikosti krátkodobých závazků společnosti. Ty 

v posledních letech prudce klesly namísto toho, aby alespoň částečně kopírovaly 

vývoj oběţných aktiv. Jejich navýšení, například prostřednictvím vyjednání delší doby 

splatnosti faktur, by společnosti výrazně vylepšilo finanční situaci. 

Ukazatel rychlé (pohotové) likvidity má obecně stanovenou minimální hodnotu 

na úrovni 1. U společnosti můţeme výsledek povaţovat za dobrý, ovšem trend 

nárůstu z posledních let by neměl dále pokračovat. Z konstrukce ukazatele a vývoje 

rozvahových poloţek z posledních let vyplývá, ţe jeho hodnota je bezprostředně 

ovlivněna zejména (přímo úměrně) velikostí pohledávek a (nepřímo úměrně) 
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krátkodobých závazků společnosti. Vylepšení hodnoty ukazatele bude tedy 

dosaţeno za pomoci dodrţení stejných kroků (kromě otázky zásob), jako 

u předchozího ukazatele běţné likvidity. 

Za zmínku stojí fakt plynoucí z porovnání těchto dvou ukazatelů. Pokud je totiţ 

běţná likvidita o mnoho větší, neţ likvidita pohotová, je zřejmé, ţe jsou ve 

společnosti udrţovány příliš vysoké zásoby. Toto můţe souviset s nutností 

společnosti udrţovat příliš široké spektrum zásob pro nabízený široký sortiment 

výrobků. Jestliţe se tedy společnost uchýlí ke standardizaci svých výrobků 

a výrobkových řad, s největší pravděpodobností to bude mít kladný dopad na 

sniţování zásob, sníţení hodnoty běţné likvidity na přijatelnější úroveň a uvolnění 

velkého mnoţství finančních prostředků. Tento fakt jen podtrhuje nutnost řešit otázku 

velikosti a struktury zásob drţených společností. 

Ukazatele zadluženosti (zadluţenost, krytí úroků, finanční páka). Tyto ukazatele 

popisují, jak je podnik zadluţený u věřitelů (zadluţenost, finanční páka), popřípadě 

jak je schopen platit věřitelům úroky (krytí úroků). 

Ukazatel zadluženosti ukazuje, kolik procent kapitálu je tvořeno cizími zdroji. 

U společnosti můţeme pozorovat sniţování hodnoty tohoto ukazatele. Ideální 

hodnota zadlouţenosti by se měla pohybovat podle předmětu podnikání společnosti 

mezi 30 – 60%. Důvodem pro tuto doporučenou míru zadluţenosti je fakt, ţe cizí 

kapitál můţe pozitivně ovlivnit ukazatele rentability, především pak rentabilitu 

vlastního kapitálu. Podmínkou se ovšem stává nutnost zhodnocení tohoto kapitálu 

vyšší mírou, neţ jakou poţaduje věřitel zaplatit na úroku. S touto podmínkou se 

setkáváme i u ukazatele finanční páky. 

Společnosti bych doporučil mírně navýšit poměr cizího kapitálu v celkovém 

kapitálu a to buď prostřednictvím úvěru od finančních institucí, lépe však pomocí 

odběratelských úvěrů a prodlouţení doby splatnosti faktur. Ideální by tedy bylo, 

kdyby se firmě podařilo vyjednat se svými dodavateli prodlouţení doby splatnosti 

faktur, popřípadě nakupovat na bezúročný obchodní úvěr. To by mělo za důsledek 

zlepšení nejen ukazatele zadluţenosti, ale i dalších, jako například ukazatelů likvidity, 

kde je situace blíţe specifikována (viz výše). 
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Krytí úroků, jak jiţ název ukazatele napovídá, nám uvádí, kolikanásobně je 

společnost schopna dostát splacení úroků ze zisku před úroky a zdaněním. Hodnota 

ukazatele by neměla klesnout pod 3, za ideální se potom povaţuje hodnota mezi 4 

a 6. Schopnost společnosti pokrýt úroky analyzují především banky při rozhodování 

o bonitě firmy pro poskytnutí úvěru. Sniţování této hodnoty v posledních letech je 

zapříčiněno sníţením zisku před úroky a zdaněním, nicméně stále nabývá dosti 

vysoké hodnoty. Společnost navíc sníţila v posledních letech své zadluţení, neměla 

by se tedy potýkat s problémy při ţádosti o úvěr. Naopak získání úvěru pro 

financování aktiv společnosti by se mělo stát cílem společnosti pro zlepšení hodnoty 

některých finančních ukazatelů. Ovšem firma by se neměla za kaţdou cenu pokoušet 

o financování svého chodu prostřednictvím úvěru, z kterého by musela platit úroky. 

Lepší variantou se tedy opět jeví domluva s dodavateli na prodlouţení doby 

splatnosti faktur a získání cizích finančních prostředků pro bezúročné financování 

vlastního podnikání. Takto získané prostředky nepřímo ovlivní i ukazatel krytí úroků, 

jelikoţ můţe dojít k poklesu závazků společnosti, ze kterých je nutné úrok platit. 

Ukazatel finanční páky nám udává, v jaké míře jsou aktiva společnosti 

financovány vlastními zdroji. Čím více se ukazatel blíţí hodnotě 1 (klesá), tím více je 

pro financování pouţíváno vlastního kapitálu. I z tohoto ukazatele vyplývá 

skutečnost, ţe se společnost v posledních letech uchýlila ke krytí aktiv spíše 

prostřednictvím vlastních zdrojů. V roce 2008 navýšila společnost své závazky vůči 

bankám prostřednictvím úvěru o 2 miliony korun. Tento úvěr přispěl k drobnému 

zlepšení některých finančních ukazatelů, dle mého názoru i ukazatele finanční páky. 

Opět i zde se jeví navýšení hodnoty krátkodobých závazků společnosti jako dobrý 

krok k vylepšení ukazatele. Bezúročné financování vlastních aktiv cizím kapitálem 

sníţí rizika spojená s likviditou společnosti, kdy ta nemusí věřiteli platit úrok, 

a zároveň vylepší ukazatel finanční páky. 

Ukazatele aktivity hodnotí za pomoci velikosti trţeb, popřípadě průměrných 

jednodenních trţeb, jak rychle se ve společnosti průměrně obměňují zásoby, stálá 

aktiva, celková aktiva, nebo inkasují pohledávky. Můţeme hodnotit buď průměrnou 

dobu obrat pomocí průměrných jednodenních trţeb, nebo obrátku, tzn., kolikrát za 

rok se daná rozvahová poloţka ve společnosti průměrně obmění. 
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Obrat zásob (obrátka zásob). Ukazuje, kolikrát za rok se v podniku průměrně 

obmění veškeré zásoby. Čím vyšší nabývá tento ukazatel hodnoty, tím je situace 

lepší. Ve společnosti se ovšem setkáváme s klesáním tohoto ukazatele, coţ 

zapříčiněno dvěma způsoby. Prvním je sníţení trţeb, druhým pak nárůst vázanosti 

finančních zdrojů v zásobách. Sníţení trţeb souvisí pravděpodobně s ekonomickým 

cyklem a situace by se měla opět zlepšit. Chtěl bych ovšem opět upozornit na, dle 

mého názoru, příliš vysoké zásoby ve společnosti, ve kterých jsou vázány velké 

finanční prostředky a v neposlední řadě tento fakt negativně působí na hodnoty 

několika finančních ukazatelů. Problém je rozebrán jiţ dříve a na tomto místě pouze 

opět zdůrazňuji propojenost potenciálního sníţení zásob společnosti se 

standardizací výrobků a výrobkových řad, jako jednoho ze základních strategických 

cílů navrhovaných v BSC. 

Průměrná doba inkasa pohledávek nám říká, za jak dlouho jsou průměrně 

inkasovány pohledávky. V ideálním případě by tato průměrná doba měla nabývat 

stejné, nebo niţší hodnoty, neţ je doba splatnosti faktur vystavených společností. 

Osobně se domnívám, ţe doba splatnosti přesahující 70 dní je příliš vysoká 

a doporučuji vyjednat s odběrateli kratší splatnost faktur maximálně do 50-60 dní 

a zajistit si proplácení faktur prostřednictvím vysokého penále při nedodrţení této 

lhůty. Z konstrukce ukazatele je ovšem zřejmé, ţe zhoršení situace mimo jiné souvisí 

se sníţením trţeb v posledním roce. Problém příliš vysokého nárůstu pohledávek 

v posledních letech popisuji jiţ u ukazatelů likvidity. Sníţení průměrné doby splatnosti 

pohledávek bude mít za následek kratší a niţší vázanost finančních prostředků 

v pohledávkách. Tím se sníţí i velikost oběţných aktiv a celková finanční situace 

společnosti. Rostoucí hodnota ukazatele ukazuje na nutnost řešení této otázky. 

Časem by totiţ mohlo docházet ke vzniku nedobytnosti některých pohledávek. Proto 

je vhodné dobře upravovat obchodní smlouvy, prověřovat své obchodní partnery, 

popřípadě převést riziko na jinou společnost, či finanční instituci. 

Obrat stálých aktiv (obrátka stálých aktiv) udává, kolikrát za rok se průměrně 

splatí trţbami stálá aktiva. U společnosti můţeme pozorovat sniţování tohoto 

ukazatele v posledních letech, i přes sniţování stálých aktiv. To je jednoznačně 

zapříčiněno sníţením trţeb v posledních letech. U tohoto ukazatele předpokládám 

růst v příštích letech díky vylepšení hospodářské situace na trhu. V případě nákupu 
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stálých aktiv, například za prostředky uvolněné z oběţných aktiv, se dá očekávat 

dočasné zhoršení ukazatele. Ovšem ve fázi růstu ekonomického cyklu by mělo dojít 

k výraznému zlepšení situace. Z finančních výkazů vyplývá, ţe společnost disponuje 

dostatečnými výrobními kapacitami, které vyuţije v příštích letech. Tento ukazatel 

nepovaţuji v současné situaci za stěţejní. 

Obrat celkových aktiv. Jeho hodnota by se měla pohybovat u zkoumané 

společnosti minimálně kolem hodnoty 1 a ukazuje, kolikrát za rok se zaplatí trţbami 

celková aktiva. Jinak řečeno, společnost by měla mít celkový majetek zhruba ve 

stejné výši, jako jsou její roční trţby. Firma tento ukazatel naplňuje dostatečně 

a mírný pokles v posledním roce je zapříčiněn poklesem trţeb a navýšením aktiv 

vlastněných společností. Ukazatel nebude ovlivněn přelitím finančních prostředků 

pouţívaných v současnosti k financování oběţných aktiv do stálých aktiv, jak to 

doporučuji dříve. Předpokládaný budoucí vývoj ukazatele je tedy identický 

s předpokládaným budoucím vývojem obratu stálých aktiv. 

Ukazatele výnosnosti (rentability, ziskovosti). Tyto ukazatele, jak jiţ bylo dříve 

zmíněno, měří čisté výsledky podnikového snaţení, spojují ukazatele likvidity, aktivity 

a zadluţenosti a ukazují jejich vliv na čistý zisk podniku. 

Rentabilita tržeb. Hodnota ukazatele nám říká, kolik procent zisku je generováno 

kaţdou korunou trţeb, jaká část trţeb se stane ziskem společnosti. Tato rentabilita 

má v podniku klesající tendenci, coţ je známka stále niţších marţí z prodeje 

výrobků. Tuto skutečnost doporučuji pečlivě uváţit a pokusit se o dosaţení rostoucí 

tendence ukazatele (např. sníţením nákladů, zvýšením ceny výrobků, sníţením slev 

poskytovaných odběratelům, apod.). Hodnota 5,05% z roku 2008 znamená, ţe 

z kaţdé koruny trţeb společnost získala zhruba 5 haléřů zisku. Tato hodnota je 

v porovnání s předchozími roky nízká a je zřejmé, ţe společnost dokáţe hospodařit 

lépe. Ukazatel by jako jediný z ukazatelů výnosnosti neměl být ovlivněn výší zisku, 

byť je na něm přímo závislý. Společnost by měla být schopna udrţet konstantní míru 

rentability trţeb. Negativní vývoj ukazatele můţe být rovněţ připsán nutností 

sniţování marţí pro překonání ekonomické recese. Proto se dá i zde očekávat 

výrazné zlepšení v následujících letech. 
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Výnosnost celkových aktiv (ROA – rentabilita aktiv) nám říká, jakou měrou jsou 

zhodnocována aktiva společnosti, přičemţ nezáleţí na původu kapitálu, kterým jsou 

kryta. Podnik se zde potýká se silným sníţením hodnoty ukazatele, coţ je způsobeno 

sníţením zisku a nárůstem celkových aktiv. Ukazatel je pouze informativní a dle 

mého názoru je jeho sníţení způsobeno hospodářskou recesí a nízkými marţemi 

z prodeje výrobků. Zlepšení ukazatele lze tedy očekávat díky zvýšení rentability trţeb 

a očekávanému nárůstu trţeb, coţ bude mít za následek dosaţení vyšší míry zisku, 

tudíţ kladný vliv na velikost ukazatele aniţ by byla nutná redukce aktiv.  

Výnosnost vlastního jmění (ROE – rentabilita vlastního kapitálu) udává, kolik 

procent zisku získáváme z kaţdé koruny investované do podnikání. Hodnota by měla 

přesáhnout úrok, který je moţno získat bezrizikově nákupem státem zaručených 

cenných papírů s garantovaným úrokem. I u tohoto ukazatele ve společnosti hodnota 

rapidně klesla, coţ opět potvrzuje sníţení výkonnosti podniku a nutnost realizace 

nápravných opatření. Růst ukazatele je moţné očekávat v následujících letech spolu 

s očekávaným růstem trţeb, rentability trţeb a tudíţ i zisku. 

Výnosnost kapitálu investorů (ROIC) říká, jak efektivně je společnost schopna 

vyuţívat vloţeného dlouhodobého kapitálu. Zde se rovněţ setkáváme s negativní 

tendencí vývoje ukazatele v posledních letech, která ovšem není nikterak kritická. 

Vývoj ukazatelů výnosnosti je shodný – v posledních letech mají klesající 

tendenci. Nicméně společnost stále dosahuje dostatečné míry zhodnocení vloţených 

prostředků. Tyto ukazatele mohou nabýt lepších hodnot zejména díky růstu zisku 

společnosti. Proto doporučuji dobře zváţit potenciální přínos navrhované BSC pro 

společnost. 
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3.3. Návrh cílů pro BSC 

Tyto ukazatele jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1: Navrhované cíle pro BSC. 

V oblasti lidských zdrojů se jedná o agregovaný cíl, kterým je vytvoření stabilního 

kádru zaměstnanců s poţadovanými znalostmi, dovednostmi a vysokou produktivitou 

práce. Tento cíl je sloţený z těch dílčích cílů: 

- Neformální sbliţování zaměstnanců a jejich vzájemná komunikace 

- Rozvoj jazykových dovedností zaměstnanců 

- Vytvoření loajálního týmu zaměstnanců 

Strategické cíle navrhované pro sféru procesů jsou: 

- Investice do výzkumu a nových technologií 

- Renovace a modernizace dílen 

- Standardizace výrobků a výrobkových řad 

- Zrychlení výroby 

- Niţší osobní náklady 

Jako strategické cíle v oblasti zákazníků uvádím: 

- Získání nových strategických velkoodběratelů 

- Zavedení kritérií pro poskytování zákaznických modifikací 

- Vyšší spokojenost zákazníků 

Oblast peněz pak tvoří: 

- Získávání dotací z fondů Evropské Unie 

- Udrţení ziskovosti 

- Úspory nákladů 
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Vrcholným cílem se stává tvorba zisku, rentabilita, udrţení likvidity a poţadovaný tok 

peněz. 

3.4. Vzájemná provázanost cílů BSC 

Navrhované cíle pro jednotlivé perspektivy BSC (lidé, procesy, zákazníci 

a peníze) spolu s bliţší specifikací, uvádím v příloze č.1: Navrhované cíle pro BSC. 

Na tomto místě proto uvádím přímo nákres vzájemné provázanosti a závislosti 

jednotlivých cílů. 

V následující strategické BSC mapě je znázorněna vzájemná závislost těch 

strategických cílů, které doporučuji řešit pro udrţení zisku, rentability, likvidity 

a peněţních toků ve společnosti. 
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Obr. č. 8: Strategická BSC mapa 

Pro větší přehlednost uvádím závislost těch strategických cílů ještě jednou 

v následující tabulce: 

Cíl (skupina) Závislé na: Jsou na nich závislé: 

Lidé   

Neformální sbliţování + 
komunikace 

 Loajální tým zaměstnanců 

Zrychlení výroby 

Rozvoj jazykových 
dovedností 

 Vyšší spokojenost zákazníků 

Loajální tým 
zaměstnanců 

Neformální sbliţování + komunikace Niţší osobní náklady 

Zrychlení výroby 

Procesy   

Výzkum a nové 
technologie 

 Renovace a modernizace dílen 

Zrychlení výroby 

Noví strategičtí velkoodběratelé 

Vyšší spokojenost zákazníků 

Renovace 
a modernizace dílen 

Výzkum a nové technologie Zrychlení výroby 

Standardizace výrobků  Zrychlení výroby 

Niţší osobní náklady 

Vyšší spokojenost zákazníků 

Noví strategičtí velkoodběratelé 

Zrychlení výroby Neformální sbliţování + komunikace 

Loajální tým zaměstnanců 

Standardizace výrobků 

Výzkum a nové technologie 

Renovace a modernizace dílen 

Standardizace výrobků 

Vyšší spokojenost zákazníků 

Úspory nákladů 

Noví strategičtí velkoodběratelé 

Niţší osobní náklady 

Niţší osobní náklady Loajální tým zaměstnanců 

Standardizace výrobků 

Úspory nákladů 
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Zrychlení výroby 

Zákazníci   

Noví strategičtí 
velkoodběratelé 

Výzkum a nové technologie 

Zrychlování výroby 

Standardizace výrobků 

Udrţení ziskovosti 

Úspory nákladů 

Kritéria pro poskytnutí 

zákaznických 
modifikací 

 Úspory nákladů 

Vyšší spokojenost 
zákazníků 

Zrychlení výroby 

Výzkum a nové technologie 

Rozvoj jazykových dovedností 

Standardizace výroby 

Úspory nákladů 

Udrţení ziskovosti 

Peníze   

Dotace z fondů 
Evropské Unie 

 Udrţení ziskovosti 

Úspory nákladů 

Udrţení ziskovosti Dotace z fondů Evropské Unie 

Noví strategičtí velkoodběratelé 

Vyšší spokojenost zákazníků 

Úspory nákladů 

 

Úspory nákladů Dotace z fondů Evropské unie 

Noví strategičtí velkoodběratelé 

Kritéria pro poskytnutí zákaznických 
modifikací 

Zrychlení výroby 

Vyšší spokojenost zákazníků 

Niţší osobní náklady 

Udrţení ziskovosti 

 

Tabulka č.5: Vzájemná závislost strategických cílů BSC 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dále zde uvádím zdůvodnění svých tvrzení o vzájemné závislosti jednotlivých cílů 

spolu s vysvětlením jednotlivých cílů: 

Lidé: 

Jako agregovaný cíl pro dosaţení úspěchu v této perspektivě uvádím vytvoření 

kádru zaměstnanců s požadovanými znalostmi a dovednostmi. Jedná se 

o vrcholný cíl pro dosaţení úspěchu v této perspektivě a k jeho naplnění přispívají 

dílčí cíle, které uvádím a blíţe rozvádím níţe. Zároveň jde o základní pilíř pro 

dosaţení všech vyšších cílů. Tuto skutečnost není dle mého názoru třeba blíţe 

rozvádět. 

Měřítka a cílové hodnoty jsou rovněţ blíţe rozvinuty u dílčích cílů. Jde zejména 

o sniţování fluktuace, zvyšování produktivity zaměstnanců a rozvoj potřebných 

znalostí, dovedností a kvalifikace zaměstnanců. 

Neformální sbližování zaměstnanců a jejich vzájemný komunikace jako první 

krok k vytvoření loajálního týmu zaměstnanců a ke zrychlení výroby.  

Je známo, ţe neformální komunikace ve společnosti, kdy nejsou pouţity 

standardně stanovené informační kanály a dochází ke komunikaci napříč organizací, 

nikoliv například prostřednictvím svých vedoucích, je daleko rychlejší a informace se 

dostávají k adresátovi bez různých komunikačních šumů a zkreslení informace. 

Pokud tedy mezi sebou budou zaměstnanci dobře vycházet a budou mít mezi sebou 

vybudovány přátelské vztahy, nebudou mít problém s tímto druhem komunikace. 

Jako jasný výsledek se jeví zrychlení výroby, díky dřívějšímu přístupu k informacím, 

a zároveň se výroba zkvalitňuje, protoţe tyto informace bývají zpravidla přesnější 

a doplněny o informace, které by formální cestou předávány nebyly. 

Neformální sbliţování zaměstnanců spolu s komunikací také přispívají k vytvoření 

týmu loajálních zaměstnanců. Opět se jedná o vyuţití přátelských vztahů, kdy si 

zaměstnanci budou více váţit práce v pracovním kolektivu, který je jim bliţší. 

Jako akci, vedoucí k dosažení tohoto cíle jsem uvedl: 

- Pravidelné pořádání společností sponzorovaných sportovních 

a společenských akcí (1 x měsíčně) 
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Obecně je známo, ţe při sportu odpadají z lidí formální závaţí a neuvaţují 

o vztahu nadřízenosti a podřízenosti v práci, coţ můţe pracovní kolektiv utuţit. 

Ovšem ne všichni zaměstnanci jsou sportovně nadaní a na sportovní akci by se 

mohli cítit nesví, proto navrhuji i pořádání společenských akcí, kterých se 

zaměstnanci díky dotacím od společnosti určitě rádi zúčastní a i zde si mezi sebou 

začnou budovat lepší neformální vztahy. 

Cílová hodnota pro dosaţení tohoto cíle jsou maximálně 2 osoby, které mezi 

sebou odmítají komunikovat. Tento cíl je ve společnosti pravděpodobně 

nedosaţitelný, protoţe vţdy si budou někteří zaměstnanci natolik nesympatičtí, ţe 

rozhodně nebudou vyhledávat ţádný vzájemný styk nad rámec pracovních 

povinností a nebudou spolu ochotni komunikovat. Tento cíl je úzce spjat s vytvořením 

loajálního týmu zaměstnanců a tato otázka je zde více rozebrána. 

(Netýká se zaměstnanců na nejniţších pozicích) Rozvoj jazykových dovedností 

a znalostí přispívá k vyšší spokojenosti zákazníků. Proč tomu tak je, je zřejmé. 

Společnost má své zákazníky po celém světě a nepsaným pravidlem se v posledních 

letech stává fakt, ţe komunikačním jazykem v těchto vztazích je angličtina. Pokud je 

tedy nutná účast zaměstnance na obchodním jednání, popřípadě při dolaďování 

poţadavků zákazníka, je nezbytné, aby tento zaměstnanec ovládal jazyk, v kterém 

bude jednání probíhat. Z toho vyvozuji, ţe tento cíl přispěje k vyšší spokojenosti 

zákazníků. Lepší jazykové dovednosti zaměstnanci ocení i v osobním ţivotě při 

výjezdech do zahraničí, popřípadě při sledování filmů v originálním jazyce.  

Akce vedoucí k dosažením tohoto cíle jsou 

- Příspěvek ve výši 100% ceny kurzů světového jazyka, které bude 

zaměstnanec navštěvovat 

Tento výdaj nebude nikterak vysoký v porovnání s tím, ţe do společnosti přinese 

lépe motivovaného zaměstnance se snahou o seberealizaci a schopného se 

neustále vzdělávat. Jedná se o zaměstnanecký benefit, jenţ se společnosti určitě 

vrátí na výkonu zaměstnance. 

- Důraz na znalost světového jazyka při náboru nových zaměstnanců 
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Na takového zaměstnance uţ společnost nemusí vynakládat náklady na jeho 

vzdělávání v oblasti cizího jazyka a získává „zadarmo“ zaměstnance s vyšším 

potenciálem. 

Cílovou hodnotou k dosaţení cíle je znalost světového jazyka u všech 

zaměstnanců, kterých se tato otázka týká. Čím více zaměstnanců bude cizí jazyk bez 

problémů ovládat, tím větší je šance k dosaţení vyšších, dříve zmíněných, cílů. 

Vytvoření loajálního týmu zaměstnanců povaţuji za ideální start ke sniţování 

osobních nákladů a zrychlování výroby. 

Na sniţování osobních nákladů díky loajálnímu týmu zaměstnanců nahlíţím tak, 

ţe čím loajálnější zaměstnance si společnost vychová, tím méně budou poţadovat 

zvyšování mezd a budou ve společnosti spokojeni, například díky jiţ dříve zmíněným 

neformálním vazbám a přátelským vztahům se svými kolegy. Na druhou stranu je 

pravdou, ţe mnoho zaměstnanců si prosperující společnost můţe „koupit“ vyšší 

mzdou. V takovém případě by se ovšem nejednalo dosaţení doporučeného 

strategického cíle, nýbrţ by docházelo k pravému opaku. Zdůrazňuji zde proto 

nefinanční motivační sloţky odměňování zaměstnanců (například snahu o vytvoření 

přátelských vztahů na pracovišti). Loajální tým pracovníků určitě pochopí nutné 

sniţování mezd v době krize, nebo jiných problémech společnosti a neopustí 

společnost jen kvůli přechodným finančním problémům. 

Pro zrychlování výroby chápu vytvoření loajálního týmu zaměstnanců jako 

naprosto nezbytný faktor, kdy se jejich cílem stává úspěch organizace a jsou ochotni 

společnost k úspěchu dovést. Takovíto zaměstnanci by si sami měli uvědomit, ţe 

jsou na společnosti přinejmenším finančně závislí. Ke zrychlování výroby pak přispějí 

zvyšováním své produktivity, kdy svou práci nebudou dělat záměrně pomaleji, neţ 

jsou schopni, navzájem si nebudou klást překáţky a provádět sabotáţe, naopak ke 

svým kolegům budou vstřícní a ochotni si navzájem vypomoci.  

Akce vedoucí k dosažení tohoto strategického cíle uvádím dvě: 

- Zavedení motivačních programů, struktura platu (fixní a variabilní část), 

konzultace se zaměstnanci (viz bakalářská práce zaměřená na motivaci 

zaměstnanců z roku 2008). 
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Tento problém je dostatečně rozebrán v mé bakalářské práci z roku 2008 na téma 

rozvoje lidského potenciálu organizace. Pro příklad uvádím část závěru práce.  

Lidský potenciál organizace je nedílnou součástí současného podnikatelského 

úspěchu a je klíčem k získání převahy nad konkurencí. Bohužel tato skutečnost bývá 

často v podnicích podceňována, a tak se společnost ochuzuje nejen o vyšší zisky 

a výnosy, ale také o kvalitní zaměstnance, jejich spokojenost a svázanost 

s podnikem. Ze závěrů dotazníku lze usuzovat jisté nedostatky v této oblasti 

i u sledované organizace, zejména v oblasti rozvoje lidského potenciálu 

prostřednictvím vzdělávání a dalšího rozvoje zaměstnanců. 

Společnost své zaměstnance motivuje řadou motivačních faktorů, které mnoho 

zaměstnanců oceňuje a váží si jich. To lze odvodit například na základě skutečnosti, 

že 3/4 zaměstnanců neznají důvod, proč by měli uvažovat o změně zaměstnání. 

Většina zaměstnanců, kteří pak mají důvod pro odchod ze společnosti, převážně 

uvádí, že jsou jim problémy spojené s komunikací a nepořádáním pravidelných 

porad. To se ukazuje být hlavním demotivátorem zaměstnanců ve společnosti a tento 

problém je nutné vyřešit co nejdříve.  

- Upravení organizační struktury tak, aby byl omezen vzájemný styk osob, 

které si jej zjevně nepřejí 

Není v lidských silách dosáhnout naprosté harmonie a spokojenosti všech 

zaměstnanců, stejné tak nelze poručit lidem, aby spolu vycházeli, kdyţ jsou si 

naprosto nesympatičtí a můţou sebou navzájem i pohrdat. Proto se mi jeví lepším 

řešením nevyvolávat zbytečné konflikty mezi těmito zaměstnanci a vytvořit pracovní 

skupiny tak, aby mezi jejich členy panovaly dobré neformální mezilidské vztahy 

a nedělali si navzájem naschvály, popřípadě aby dělba práce mezi nimi probíhala 

tak, jak má a zároveň aby ţádná práce nebyla dělána zbytečně vícekrát. 

Cílovou hodnotou pro dosaţení tohoto cíle je evidentní spokojenost 

zaměstnanců. Tu je moţné posoudit pouhým pozorováním chování zaměstnanců, 

jejich mimopodnikové mobility a podobně. Čím blíţe bude společnost k dosaţení 

tohoto cíle, tím lépe obstojí v dosahování navazujících cílů. 
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Procesy: 

Investice do výzkumu a zdokonalování technologií a postupů 

Ve spojitosti s cíli ze stejné oblasti (procesy) se tento cíl stává základem pro 

zrychlování výroby a průběţnou renovaci a modernizaci dílen za účelem dosaţení 

vyšší produktivity práce, sniţování nákladů (včetně osobních) a předcházení 

poruchovosti. 

Výzkum můţe společnost provádět buď sama, nebo jednoduše vyuţívat závěrů 

z výzkumů ať uţ od svých konkurentů, nebo třeba z vědecké oblasti evropského 

výzkumného prostoru. V zásadě jde o získání co nejuţitečnějších informací za co 

nejniţší cenu. Návrhy na zlepšování, nejen výrobních, postupů, můţe společnost 

získat téměř zdarma od svých zaměstnanců, pokud jim umoţní vyslovit své názory 

a bude k nim přihlíţet. 

Co se týče spojitosti s vyššími cíli, kterými jsou strategické cíle z oblasti zákazníci, 

uvádím investice do výzkumu a zdokonalování technologií a postupů výroby jako 

základ pro nalezení nových strategických a velkých odběratelů spolu s dosaţením 

vyšší spokojenosti zákazníků.  

Nejdříve rozeberu návaznost na cíle ze stejné oblasti (procesy). 

Výroba se díky tomuto cíli můţe urychlovat, jelikoţ budou nalezeny nové metody, 

postupy a alternativní zdroje pro výrobu. Zároveň díky komunikaci se zaměstnanci při 

nalézání nových postupů při výrobě dochází k jejich motivaci a participaci na 

zlepšování této oblasti, coţ díky jejich následné vyšší loajalitě urychlí výrobní 

procesy. Nové postupy budou efektivnější, rychlejší, stejně tak informace o nových 

technologiích a jejich zavedení do běţných výrobních činností jistě přispěje 

k urychlení a zkvalitnění výroby. 

Tento cíl se také stává základem k renovaci a modernizaci dílen a všechny další 

aspekty s tímto spojené. Vyuţívání výsledků výzkumů, informace o nových 

technologiích, nebo jen pouhé informace od zaměstnanců o jejich názoru na výrobní 

postupy, uspořádání strojů v dílně a podobně, jsou důleţitými kroky k nalezení 

odpovědí na otázky jak a kdy renovovat a modernizovat dílny. 
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Dále objasním otázku, jak můţe tento cíl přispět k dosaţení vyšších strategických 

cílů z oblasti zákazníci. V prvé řadě se díky zavedení nových technologií a dalších 

prvků stává společnost pro odběratele více bonitní. Je to způsobeno tím, ţe 

společnost ukazuje své záměry do budoucna, jakým směrem se bude ubírat, snahu 

jít s dobou a nabízet zákazníkům to nejlepší na trhu, spolu s náznakem skutečnosti, 

ţe je firma opravdu prosperující jednotkou, nikoliv pouze přeţívající firmou na pokraji 

krachu. Rovněţ se dá předpokládat, ţe zavedené nové technologie a postupy 

přispějí ke zrychlování výroby, coţ je opět výhodou pro odběratele, a zároveň bude 

do budoucna docházet ke sniţování nákladů na výrobní činnosti společnosti 

a zkvalitňování produkce. Velký odběratel můţe být mezičlánkem mezi výrobní 

firmou a koncovým zákazníkem, společností, a i on sám bude v očích svých 

odběratelů stoupat, pokud bude spolupracovat s dodavateli, jako je společnost 

popsaná výše. 

Odstavec výše úzce souvisí s faktem, ţe naplnění tohoto cíle přispěje k dosaţení 

vyšší spokojenosti zákazníků, koncových odběratelů. Jedná se o analogicky stejný 

popis, proto jej dále nerozvádím. 

Akce vedoucí k dosažení tohoto cíle uvádím dvě: 

- Získávání informací z ERA (European Research Area) a dalších 

informačních zdrojů, získávání námětů od zaměstnanců, nalézání nových 

možností pro všechny oblasti výroby 

Podstata této akce je zřejmá a byla jiţ částečně popsána dříve. Společnost takto 

můţe díky velice malé investici dostat uţitečné informace o nových trendech, 

moţnostech trhu, objevech, nových technologiích a budoucím vývoji jednotlivých 

oblastí. Díky zaměstnancům pak společnost získává zpětnou vazbu ke svým 

záměrům, nové návrhy na vylepšování jednotlivých oblastí přímo od lidí, kteří se ve 

své kaţdodenní práci setkávají s drobnými nedostatky v jakékoliv oblasti a mají 

zájem tuto skutečnost řešit. 

- Dohled nad zaváděním nových technologií a postupů do výroby 

Jedná se o souvislost s předešlou akcí. Společnost by sice získala mnoho 

informací, vyuţila všech moţných informačních zdrojů, posbírala náměty od 
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zaměstnanců, investovala do informačních systémů, ale pokud by výsledky nebyla 

schopna zuţitkovat a zavést do praxe, jednalo by se pouze o ztrátu času a zbytečné 

náklady. 

Měřítko a cílová hodnota pro zjištění úrovně naplnění tohoto cíle je získání tří 

nových technologií, popřípadě postupů, ročně a jejich zavedení do praxe. Nejedná se 

o nikterak vysoký poţadavek a tato hodnota můţe být i několikanásobně společností 

překročena, pokud „půjde s dobou,“ bude usilovat o neustálé získávání informací 

a zároveň bude sbírat náměty na zlepšení od svých zaměstnanců a zavádět je do 

praxe. 

Renovace a modernizace dílen za účelem dosažení vyšší produktivity práce, 

snižování nákladů (včetně osobních) a předcházení poruchovosti 

Tento cíl vychází z investic do výzkumu a zdokonalování technologií a postupů 

výroby a je v určité oblasti mezistupněm pro zrychlení výroby. 

Renovací a modernizací dílen chápu jako investice do obnovy strojního zařízení, 

nákup nových výrobních zařízení, nahrazování lidské práce strojní ve vhodných 

oblastech, údrţbu strojů, popřípadě navyšování výrobních kapacit. Díky novému, 

lepšímu vybavení je zpravidla dosaţeno vyšší produktivity práce, pokud je společnost 

dostatečně vybavena kompetentní lidskou pracovní silou schopnou obslouţit dané 

vybavení a pracovat s ním. Ke sniţování nákladů dochází díky niţší poruchovosti 

nového vybavení, vyšší produktivitě, niţší potřebě lidské práce (takto lze ušetřit 

i osobní náklady), nebo třeba díky moţnosti sebe zásobení se komponenty, které 

musela společnost dříve odebírat a nyní si je bude sama schopna vyrobit. Renovace 

a modernizace zpravidla souvisí s velkými investičními výdaji a je nutné pečlivě 

zváţit, zdali se vyplatí investovat do daného záměru, či se poohlédnout po jiné 

investiční příleţitosti. Výhodou v dnešní době je moţnost získat příspěvek na tyto 

akce ze strany Evropské unie (například program Rozvoj). Podmínkou pro získání 

dotací z těch programů je mimo jiné precizní zpracování podnikatelského záměru 

a vytvoření souhrnu reálných propočtů, vlivu na cash flow, apod. Ovšem dotace, 

které takto můţe společnost získat, zdaleka nejsou zanedbatelné a dramaticky sníţí 

náklady na modernizaci, které by jinak společnost musela zaplatit sama. Proto 

doporučuji kaţdý rok zpracovávat projekty pro získání těchto dotací a vyhledávat 
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nové informace o nabízených dotacích ze strany Evropské unie, popřípadě Českého 

státu. 

Akce vedoucí k naplnění tohoto cíle jsou: 

- Inventarizace vybavení dílen včetně návrhů na renovaci a modernizaci 

Pro získání informací o vhodných investičních záměrech do budoucna je nejprve 

nutné znát aktuální situaci společnosti. Je třeba se zamyslet nad budoucím vývojem 

firmy, její výrobní a obchodní činností a aţ podle nalezení odpovědí na tyto otázky 

a jejich konfrontaci se stávajícím vybavením a majetkem, se případně pustit do 

modernizace a renovace dílen. Díky inventarizaci zařízení společnost zjistí skutečné 

stavy a strukturu vlastněného majetku a můţe se lépe rozhodnout o jeho nahrazení, 

opravě, výměně, modernizaci, nebo ponechání ve stávajícím stavu. 

- úzká spolupráci v této otázce se získáváním finančních prostředků 

z fondů EU u vyšších investičních výdajů (viz výše) 

Za splnění této akce doporučuji zvolit odpovědnou osobu stejnou, jako osobu 

odpovědnou za zpracování záměrů pro získání dotací z fondů EU (viz níţe).  

Měřítkem a cílovou hodnotou u tohoto cíle je reinvestování 30% hrubého zisku 

zpět do nákupu, renovace, oprav a náhrady stávajícího majetku. Hodnotu povaţuji za 

splnitelnou a její dosaţení jistě přispěje k dosaţení navazujících cílů počínaje 

urychlením výroby. 

Standardizace výrobků a výrobkových řad 

Dosaţení tohoto cíle uvádím jako jeden z pilířů pro zrychlení výroby, sniţování 

osobních nákladů, vyšší spokojenosti zákazníků a nalezení nových strategických 

velkoodběratelů. Souvislost se zrychlováním výroby je zřejmá. Čím více bude výroba 

standardizována a bude se, byť zdánlivě, přibliţovat k sériové výrobě, respektive 

oddalovat od ryze zakázkové výroby, bude rychlejší a zároveň bude méně často 

docházet k chybovosti vyrobených zařízení a bude snazší „vychytat mouchy“ na 

zařízeních. Tímto tento typ výroby můţe přispět také k vyšší spokojenosti zákazníků. 

Na druhou stranu mohou být zákazníci, při nesprávně nastavených nabízených 

výrobků a výrobkových řad, nespokojeni s nedostupností modifikací standardních 
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výrobků. Je proto nezbytné pečlivě zváţit, jaké výrobky bude společnost nabízet. 

Pokud se ovšem společnost bude specializovat ryze na zakázkovou výrobu, musí 

počítat s častější chybovostí zařízení, nutností provádění záručních oprav, potřebou 

vyššího počtu servisních techniků a konstruktérů. V této souvislosti je dosaţení 

tohoto cíle spojeno s niţšími osobními náklady. U standardizovanějšího typu výroby 

nebudou na některé zaměstnance kladeny takové nároky, jak tomu bylo dosud, coţ 

umoţňuje zaměstnávání méně kvalifikované pracovní síly a tím pádem další šetření 

nákladů. Co se týče souvislosti s nalezením nového strategického velkoodběratele, je 

standardizace nutná, aby nedocházelo k nereálným objednávkám výrobků na 

základě přání koncového zákazníka a aby tento odběratel věděl, co vlastně 

společnost nabízí a co můţe nabízet on. 

Akce, vedoucí k dosažení tohoto cíle jsou: 

- Důkladné zpracování záznamů o prodeji výroků a požadavcích zákazníků 

na modifikace  

- Sestavení katalogu do budoucna nabízených výrobků a výrobkových řad 

na základě závěrů z předešlé akce 

Tyto akce spolu úzce korespondují a vycházejí z odstavce výše. Nejprve je 

potřeba zjistit, o co mají zákazníci vůbec zájem a pokusit se co nejlépe odhadnout, 

o co budou mít zájem do budoucna. V této otázce je nezastupitelná práce 

marketingu, který musí na tyto otázky nalézt odpověď a určit, kterým směrem se má 

standardizace výrobků ubírat. Na základě těchto odpovědí by měla začít úzká 

spolupráce mezi výrobou a marketingem a nalezení kompromisu pro volbu do 

budoucna nabízených výrobků. 

Měřítkem a cílovou hodnotou je stlačení poskytování větších zákaznických 

modifikací na hodnotu 20% vyrobených výrobků. Společnost nemůţe nabízet všem 

zákazníkům moţnost provedení modifikací na výrobcích, aby byla schopna 

dosáhnout dříve zmíněných navazujících cílů. Hodnota 20% je maximální hranice 

a doporučuji dosáhnout hodnoty hluboko pod ní. 
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Nižší osobní náklady 

Dosaţení tohoto cíle je v mém schématu základem pro úsporu nákladů. 

Souvislost, mezi těmito cíli nepotřebuje velkého vysvětlování. Pokud se společnosti 

bude dařit šetřit na osobních nákladech, bude tak šetřit i na nákladech celkových, 

sniţovat je, popřípadě je zbytečně nenavyšovat. Jedná se o velice citlivé téma, proto 

všechny akce spojené s touto otázkou musí být dobře promyšleny a nesmí dojít ke 

znechucení zaměstnanců. Jiţ dříve byly popsány cíle „standardizace výrobků,“ 

„zrychlení výroby“ a „loajální tým zaměstnanců,“ které jsou východiskem pro 

dosaţení úspěchu v oblasti sniţování osobních nákladů. 

Doporučovanými akcemi pro dosažení tohoto cíle jsou: 

- Přehodnocení potřebného množství a kvalifikace zaměstnanců 

v souvislosti s do budoucna zavedenou standardizací produktů 

(množství potřebných konstruktérů, apod.) a provedení nápravných 

opatření 

Touto akcí myslím pečlivé zváţení současné situace společnosti, stavu 

a kvalifikace zaměstnanců převáţně ve spojitosti se standardizací výrobků 

a výrobkových řad, na čemţ je tento cíl „závislý.“ Pokud se společnost rozhodne pro 

realizaci této BSC a dosáhne cíle standardizace výrobků, bude pro ni zbytečné 

zaměstnávat stejný počet konstruktérů jako dosud, nebude potřebovat stejné 

mnoţství kvalifikované pracovní síly, ani servisních techniků, které platí 

prostřednictvím společnosti PBT. Toto můţe přinést vysoké úspory nákladů. 

- Zavedení variabilní složky mzdy (30-40% mzdy) do odměňování 

zaměstnanců a její vyplácení striktně na základě výkonu zaměstnance 

Této problematice byla rovněţ věnována má bakalářská práce, proto jí příliš 

nerozvádím. Jednalo se především o fakt, ţe u zaměstnanců společnosti sice 

existuje jistá variabilní sloţka mzdy, která jim je ovšem vyplácena spíše standardně, 

nikoliv na základě jejich výkonu. Zaměstnanci si na tuto sloţku postupem času zvykli 

a berou jí spíše jako fixní sloţku, neţ jako bonus, prémii, ke své základní mzdě. 

Cílem společnosti by tedy mělo být opětovné dosaţení vnímání této sloţky mzdy 

zaměstnanci jako variabilní, nikoliv fixní. Její vyplácení by bylo poté podmíněno vyšší 
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produktivitou zaměstnanců, snahou, nápady a dalšími skutečnostmi vysoce 

přínosnými pro společnost. 

Jako měřítko a cílovou hodnotu jsem zde zvolil úsporu mzdových nákladů ve 

výši 60.000Kč měsíčně (po přepočtení na průměrný počet zaměstnanců za rok 

2009). Tato hodnota je dle mého názoru silně podceněná a úspory mohou sahat do 

sta tisícových měsíčních úspor. Ještě jednou na tomto místě zdůrazňuji, ţe dosaţení 

tohoto cíle je silně spjato se standardizací výroby. 

Zrychlení výroby 

Tento cíl je závislý na dosaţení mnoha dalších cílů (viz obr. č. 8: Strategická BSC 

mapa, popř. tabulka č.4: Vzájemná závislost strategických cílů BSC). Zrychlení 

výroby sebou vţdy nese na jedné straně nutnost investic do oblastí, které podpoří 

jeho dosaţení, na druhé straně je ovšem mnoho výhod, úspor a nových příleţitostí, 

které jeho dosaţení přinese. Jedná se o jeden ze stěţejních cílů, který je základem 

pro cíle z vyšších sfér, kterými jsou: 

- Vyšší spokojenost zákazníků 

Zákazníci se obvykle na výrobce obrací aţ ve chvíli, kdy mají nějakou potřebu 

a ţádají její co nejrychlejší uspokojení. Pokud bude tedy výrobce schopný 

produkovat poţadované výrobky rychleji neţ konkurence, budou s ním zákazníci více 

spokojeni a i s dalšími poţadavky se v budoucnu obrátí na tohoto výrobce. 

Schopnost uspokojit zákazníky je jedna ze stěţejních v dnešní době, proto je tato 

souvislost neopomenutelná. 

- Sníţení osobních nákladů 

Při urychlení výroby dochází ke sníţení času, který zaměstnanci věnují práci na 

daném výrobku. Pokud jsou tito zaměstnanci odměňováni alespoň částečně 

hodinovou mzdou, logicky se sníţí náklady na jejich mzdu. Rovněţ můţe dojít 

k nahrazení lidské práce prací strojů a tím k dalšímu sníţení osobních nákladů. 

- Úspory nákladů 

Mimo osobní ušetří urychlení výroby i ostatní náklady, jako například smluvní 

pokuty při pozdním dodání výrobků, náklady na provoz dílny (osvětlení, topení, …) 
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a mnoho dalších. V neposlední řadě se při urychlení výroby a dostatečném mnoţství 

zakázek rozmělní průměrné fixní náklady na výrobek díky vyšší celkové produkci. 

- Noví strategičtí velkoodběratelé 

V případě, ţe společnost opravdu začne váţně uvaţovat o hledání nových 

strategických partnerů pro prodej svých výrobků, bude tento velkoodběratel s největší 

pravděpodobností poţadovat dostatečně rychlou výrobu a vysoké výrobní kapacity 

společnosti. Bez toho by se i velkoodběratel, popřípadě distributor, mohl sám dostat 

do potíţí a mohly by mu hrozit například sankce ze strany jeho odběratelů z důvodu 

pozdních dodávek zboţí. Poţadavek na zrychlování výroby se tedy stává 

jednoznačně podmínkou pro získání nového partnera. 

Akce, které povedou k dosažení tohoto cíle, jsou: 

- Odstranění aktivit nepřinášejících přidanou hodnotu při výrobě výrobku 

Jedná se o obecně uznávaný cíl jak pro šetření nákladů, tak pro urychlení výroby. 

Aktivity, které nepřidávají výrobkům hodnotu, jsou často zjevné, jako například 

nepřiměřeně vysoký čas věnovaný zaměstnancem neproduktivním činnostem 

(telefonování, svačiny, zbytečné diskuse se spolupracovníky, apod.), nebo záměrně 

pomalá práce pomalá práce zaměstnanců. 

- Vynutitelnost komunikace, informovanosti (povinnost zadávání dat do 

informačního systému) a dělby práce mezi zaměstnanci (zamezení 

vykonávání téže činnosti dvěma zaměstnanci) 

Činnosti, které mohou výrobu urychlit a zaměstnanci jsou kompetentní je 

vykonávat, musí být na nich vhodným způsobem vynutitelné (např. pouţitím 

variabilní sloţky mzdy). Zaměstnanci tedy budou odměňováni za informování svých 

spolupracovníků o podstatných věcech, naopak penalizováni, respektive 

neodměňováni, při zatajování podstatných skutečností. Totéţ navrhuji uplatňovat 

v oblasti dělby práce a komunikace mezi zaměstnanci. 

Měřítkem a cílovou hodnotu má být sníţení průměrné doby potřebné na výrobu 

jednotlivých výrobků o 10%. Tohoto sníţení můţe být dosaţeno třeba i lepší 
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spoluprací s dodavateli materiálu, proto jí povaţuji při nejmenším za reálnou, spíše 

podhodnocenou. 

Zákazníci 

Získání strategických velkých odběratelů (obchodní zastoupení) 

V této otázce doporučuji nelezení velkoodběratele pro výrobky a další 

zprostředkovatele pro jejich prodej. Společnost úzce spolupracuje s firmou PBT, 

která je výhradním prodejcem jejich produktů. Proto hledání dalšího obchodního 

zastoupení můţe proběhnout i prostřednictvím společnosti PBT. Čím větší bude mít 

společnost obchodní zastoupení, tím širší část trhu bude schopna pokrýt nabídkou 

svých výrobků. Vzhledem k neznalosti budoucích partnerů je nutné klást důraz na 

standardizaci produktů, na čemţ je tento cíl rovněţ závislý, aby nedocházelo 

k nesrovnalostem a nový partner měl dostatek informací o nabízených produktech 

společnosti. Dostatečný odbyt společnost ochrání proti krizi vzniklé z nedostatku 

zakázek. 

Na dosaţení tohoto cíle dále závisí: 

- Udrţení ziskovosti 

Při dostatečném mnoţství zakázek a vhodném nastavení přiráţek a marţí, popř. 

poskytování slev (viz dále), bude zaručeno určité procento ziskovosti a pokrytí fixních 

nákladů. V předchozích letech společnost dosáhovala výborných výsledků v této 

oblasti i přes hospodářskou krizi, která zasáhla celou ekonomiku, proto se 

domnívám, ţe v tomto trendu můţe i nadále pokračovat a být prosperující 

společností. Tato skutečnost měla souvislost se získáním dostatečného počtu 

zajímavých zakázek, proto se domnívám, ţe se širším pokrytím trhu bude společnost 

takových zakázek dostávat stále více. Mohlo by se zdát, ţe celková ziskovost 

nebude záviset na mnoţství prodaných výrobků. Tato myšlenka je chybná kvůli 

existenci fixních nákladů, které musí zvolené přiráţky v ocenění výrobku spolu 

s odhadem objemu prodeje uvaţovat a pokrýt. 
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- Úspory nákladů 

Díky velkým odběratelům odpadá nutnost velkých investic do reklamy 

a marketingu, coţ si zajistí sami odběratelé. Dále odpadnou osobní náklady na 

zaměstnance, kteří by bez dostatku zakázek neměli sice na čem pracovat, nicméně 

společnost by si nemohla dovolit je propustit. 

Akce, vedoucí k dosažení tohoto cíle, jsou: 

- Volba partnerů a nabídka užší spolupráce 

Jedná se o nalezení potenciálních obchodních partnerů na trhu, analýzu jejich 

současné situace a budoucích záměrů, jejich kontaktování a snahu o nalezení 

konsensu v podstatných náleţitostech nutných pro pokračování v jednání o uzavření 

smlouvy o uţší spolupráci a obchodním zastoupení. 

- Uzavření smluv + stanovení minimálního odebíraného množství výrobků 

Jde o pokračování předešlé akce, kdy se přistoupí ke stvrzení závazku budoucí 

spolupráce smlouvou. Zároveň je vhodné stanovit minimální odebírané mnoţství 

výrobků od společností a pravidla pro zánik spolupráce, aby nedošlo 

k jednostrannému zániku spolupráce a druhý z partnerů nebyl diskriminován. 

Například při výpovědi ze strany odběratele by výrobci zůstaly plné sklady výrobků, 

které měl odběratel odkoupit, popřípadě distribuovat prodej. Rovněţ si takto 

společnost zajistí jistý odbyt pro část svých výrobků. 

Měřítkem a cílovou hodnotou pro určení míry dosaţení tohoto cíle je nalezení 

dvou dalších velkoodběratelů, ať jiţ přímo společností MEAS, nebo prostřednictvím 

firmy PBT. Tímto by mělo dojít k zajištění se proti výkyvům v poptávce. Společnost 

nabízí své výrobky do celého Světa, proto i velkoodběratelé mohou být z kterékoliv 

země a počet 2 není nikterak nereálný. 
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Zvedení kritérií pro poskytování větších zákaznických modifikací pouze 

u výrobků s cenou vyšší, než 200.000Kč 

Společnost dle mého názoru poskytuje zákazníkům příliš mnoho prostoru pro 

zákaznické modifikace. Tím se oddalují od rysů sériové výroby standardních typů 

produktů a naopak se přibliţují zakázkové výrobě, která je náročná na kvalifikaci 

pracovníků, mnoţství potřebných konstruktérů a styl vedení. Částečnou kompenzací 

této skutečnosti můţe být zavedení tohoto kritéria pro poskytování větších modifikací 

na vyrobených strojích. 

Vyřešení této otázky bude mít za následek sníţení celkových nákladů. K tomu 

dojde díky niţší náročnosti výroby na kvalifikaci pracovníků a niţšímu počtu 

potřebných konstruktérů. Zároveň se tímto sníţí chybovost vyrobených zařízení, 

sníţení počtu reklamací a tím pádem dalším nákladům na opravy. Můţe také dojít 

k efektu, kdy by zákazníci byli ochotni investovat více do kupovaných strojů za 

účelem získat moţnost úpravy strojů pro jejich potřeby. 

Akcemi, vedoucími k dosažení tohoto cíle jsou: 

- Omezení poskytování větších modifikací u těchto výrobků na 

nejloajálnější odběratele a to pouze ve výjimečných případech 

Tímto mám na mysli poskytování modifikací u výrobků levnějších, neţ 200.000Kč. 

Bezesporu nelze zcela přestat poskytovat modifikace u levnějších výrobků. Důvodem 

je mimo jiné existence loajálních zákazníků, kteří například dříve částečně zaplatili 

vývoj nových produktů a sponzorovali tím společnosti další rozvoj. U těchto 

a podobných zákazníků je třeba být benevolentnější při dosahování tohoto cíle. 

- Poskytování pouze drobných modifikací u těchto výrobků 

Opět uvaţuji o produktech s cenou niţší, neţ 200.000Kč. Pojem „drobná 

modifikace“ si společnost musí sama nadefinovat a stanovit si hranice, aby 

nesklouzla zpět k zakázkové výrobě. 

Měřítkem a cílovou hodnotou (10%) je, jak jiţ samotný cíl napovídá, 

neposkytování (větších) úprav na přání zákazníků u strojů s cenou niţší neţ 

200.000Kč. Úplná eliminace těchto úprav je nereálná minimálně z důvodu existence 
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loajálních zákazníků (viz výše), nicméně společnost se můţe pokusit se k ní při 

nejmenším přiblíţit. Ke splnění cíle postačí pouhé dodrţování nastavených pravidel. 

Vyšší spokojenost zákazníků  

Ţádná společnost nemůţe prosperovat bez zákazníků. Je tedy nezbytné 

uspokojování potřeb zákazníků, jejich odhad a nabídka produktů, které budou 

v budoucnu zákazníci poptávat. Uspokojení poptávky zákazníka je výborným startem 

k vytvoření sítě stálých odběratelů, tudíţ k zajištění odbytu bez investic do reklam 

a marketingu. Zákazníci ocení například poskytování doprovodných nadstandardních 

sluţeb spojených s koupí výrobků, jako můţe být pomoc při zajištění úvěru 

potřebného pro financování nákupu produktů společnosti. 

Co tedy dosaţení tohoto cíle přinese? V prvé řadě uvádím úspory nákladů, dále 

pak udrţení ziskovosti. 

Cestu k úsporám nákladů jsem avizoval jiţ dříve, kdy nebude třeba investovat 

tolik do reklam a marketingu. Úsporou v této oblasti mohou být i doporučení získané 

od spokojených odběratelů. Ušetřené peníze se mohou promítnout například do 

sníţení ceny produkce a tím pádem recipročně k vyšší spokojenosti zákazníků. 

Udrţení ziskovosti souvisí s udrţením si spokojených zákazníků, kteří se 

v budoucnu obrátí opět na společnost, nikoliv na konkurenci. Navíc budou tito 

zákazníci ochotni zaplatit za produkty společnosti více, jelikoţ je budou vnímat jako 

kvalitnější a pro ně vhodnější, neţ konkurenční produkty. Mimo cíle uvedené jako 

základ pro vyšší spokojenost zákazníků, by bylo moţné dále uvést poskytování 

kvalitního servisu výrobků a transparentních informací o produktech a moţnostech 

vyţadovaných zákazníky. 

Akce vedoucí k dosažení tohoto cíle jsou: 

- Konzultace termínu dodávky, ceny, možných slev a dalších náležitostí, 

před odesláním nabídky a podepsáním smlouvy se zákazníkem (nutnost 

dodržení termínu a ceny) 

Tato konzultace by měla probíhat mezi marketingem a výrobou. Snahou je 

zabránit slíbení jakékoliv nesplnitelné zakázky zákazníkovi. Taková skutečnost by 
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byla v rozporu s cílem, kterým je vyšší spokojenost zákazníků. Při nedodrţení 

termínu by totiţ mohly být zákazníkem vyţadovány smluvní pokuty, popřípadě by 

mohl odstoupit od smlouvy. V případě nízko stanovené ceny by se společnost 

zbytečně ochuzovala o zisky, popřípadě produkovala se ztrátou. Bez spolupráce 

marketingu a výroby by rovněţ mohlo docházet k nedodrţování jiţ dříve splněných 

cílů, na kterých je tento strategický cíl závislý (viz schéma, popř. tabulka). 

- Zjišťování zpětné vazby od zákazníka o jeho pohledu na uskutečněný 

obchod (po kompletním uskutečnění obchodu) a získávání námětů na 

případná zlepšení, poskytování doprovodných služeb 

Zákazníci mohou být zdrojem mnoţství informací a návrhů, které můţe 

společnost později zuţitkovat ve všech oblastech své činnosti. Komunikace se 

zákazníky také poskytne zpětnou vazbu k nabízenému sortimentu a stát se tak 

vodítkem k případným úpravám. Názory zákazníků je třeba archivovat, pečlivě 

analyzovat a vyuţít ve svůj prospěch, nikoliv je přehlíţet. O poskytování 

doprovodných sluţeb jsem se zmínil jiţ v úvodním popisu tohoto cíle. 

Měřítkem a cílovou hodnotou je dosaţení 80% návratu zákazníků ke 

společnosti v případě jakékoliv další poptávky výrobků z jejího sortimentu. Pokud se 

totiţ zákazník opět obrátí na stejnou společnost, lze usuzovat, ţe byl s jejími výrobky 

a doprovodnými sluţbami spokojen. Naplnění tohoto cíle se nedá jednoduše 

sledovat, nicméně společnosti doporučuji vést si evidenci zákazníků a pravidelně se 

jim ozývat s nabídkou renovace jejich strojního zařízení dříve odebraného od 

společnosti. 

Peníze 

Získávání dotací z fondů Evropské unie 

Získání dotací z těchto fondů, popřípadě z jiných fondů výrazně ušetří prostředky 

jak ekonomicky slabým podnikům, tak i velkým korporacím s gigantickými zisky. 

Princip je snadný. Podnik má nějakou myšlenku, vizi, jakým směrem by se chtěl do 

budoucna rozvíjet a s tím jsou spojené nezbytné investiční výdaje, které musí podnik 

vynaloţit. Dotace z těchto a podobných (například Norských) fondů mají z části 

pokrýt výdaje na tyto investiční, třeba i renovační, projekty společností. Podmínkou je 
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kvalitní zpracování ţádosti a projektu včetně všech propočtů (návod je moţné nalézt 

na internetu) a jejich včasné podání příslušnému orgánu, který jej předá dále 

k posouzení. Dotace zpravidla nebývají ve výši 100%, ale například do 50% celkové 

investice projektu, nebo ve formě bezúročných půjček. To je jeden z důvodů, proč na 

dotace zdaleka nedosáhnou všichni ţadatelé. Ti totiţ často nemají dostatek vlastních 

prostředků pro financování projektů. Podrobné a aktuální informace o těchto 

projektech lze vyčíst třeba z internetových stránek na adrese www.strukturalni-

fondy.cz. Pro společnost doporučuji vyuţití programu „Rozvoj.“ Výhodou je moţnost 

kaţdoroční účasti na těchto dotačních projektech, pokud je společnost dostatečně 

precizní při zpracování projektů a dodrţování termínů. 

Závislými cíli na získávání dotací z fondů EU jsou, jak jiţ i z předchozích odstavců 

vyplývá, úspory nákladů (část nákladů pokryjí zmíněné fondy) a udrţení ziskovosti 

(získání prostředků od třetí strany). Tato návaznost je naprosto jasná a popsána jiţ 

dříve, proto jí zde dále nerozebírám. 

Akcemi vedoucími k dosažení tohoto cíle jsou pro úspěšnou funkčnost mnou 

navrhované BSC: 

- Volba záměru pro program „Rozvoj“ 

Dle mých informací se společnost o získání peněz z tohoto fondu pro příští rok 

uchází a včas zpracovala a odeslala ţádost spolu s potřebnými náleţitostmi. Proto si 

dovolím tvrdit, ţe je o tomto projektu a jeho moţnostech dobře informována. Zároveň 

doporučuji při nejmenším tohoto programu vyuţívat kaţdoročně a dbát na precizní 

zpracování ţádostí o poskytnutí dotací a včasné odeslání ţádosti. Kaţdoročně by 

tedy společnost měla zváţit, jaké investice se chystá v následujícím roce provést 

a pokusit se na ně získat příspěvek z podpůrných fondů. 

- Zpracování záměru pro získání dotací z fondů EU a její (včasné) odeslání 

Tato problematika byla vysvětlena jiţ dříve. Zpracování a pozdní, nebo ţádné, 

odeslání ţádosti by bylo pouhými náklady vynaloţenými bez jakéhokoliv uţitku.  

Jako měřítko a cílovou hodnotou pro změření úspěchu při dosahování tohoto 

cíle uvádím získání dotace ve výši 2 milionů korun ročně. Tato hodnota je pouhým 

odhadem a záleţí na disponibilních prostředcích pro financování projektů. Je 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
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zbytečné ţádat o vysoké dotace, pokud by společnost neměla na doplacení zbytku 

peněz pro úplnou realizaci projektu. 

Úspory nákladů 

Jedná se o jeden z vrcholových cílů, kterého se snaţí dosahovat kaţdý podnik, 

jenţ chce pokračovat ve své existenci do budoucna. Jiţ dříve bylo avizováno několik 

rad, jak tohoto cíle dosáhnout, jako například sniţování osobních nákladů, 

zrychlování výroby, získávání dotací z fondů EU a další. Nízké náklady se stávají 

vysokou konkurenční výhodou a jejich minimalizace je základem pro úspěšné 

podnikání. Společnost s nízkými celkovými náklady si můţe dovolit sníţit cenu své 

produkce, reinvestovat více peněz zpět do podniku, nebo si „kupovat“ kvalitnější 

zaměstnance, popřípadě investovat více do vývoje. 

Navazujícím cílem po dosaţení nízkých celkových nákladů je udrţení ziskovosti. 

Toho je dosaţeno mimo jiné tím, ţe i kdyţ bude společnost donucena konkurencí 

a trhem ke sniţování ceny svých produktu, bude stále disponovat nízkými náklady, 

tudíţ si udrţí jistou hladinu ziskovosti a nedostane se do problémů. Ostatní 

souvislosti jsou opět zřejmé z předešlého textu. 

Akce, vedoucí k dosažení tohoto cíle jsou: 

- Detailní analýza nákladů za minulá období 

Pokud by společnost dostatečně neanalyzovala strukturu a výši jednotlivých 

nákladů za minulá období, nebylo by zřejmé, v kterých oblastech je nejvyšší 

potenciál k šetření. Do budoucna se dá předpokládat podobná struktura nákladů 

v podobných poměrech, proto je moţné vycházet z hodnot minulých období. Jako 

metodu vhodnou pro analýzu nákladů doporučuji jednoznačně ABC analýzu, která 

odhalí, které oblasti nákladů má význam přehodnotit a které nechat bez povšimnutí. 

- Zavedení vybraných opatření (tyto vybere osoba odpovědná za 

předešlou akci spolu s vedením společnosti na mimořádné valné 

hromadě svolané ihned po ukončení analýzy) a kontrola jejich 

dodržování. 
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Z analýzy vyplynou oblasti, které by společnost měla řešit, aby dosáhla sníţení 

nákladů. Tyto to oblasti je třeba důkladně prozkoumat a přijít s návrhy pro úspory. Po 

schválení návrhů je třeba je zavést do praxe a kontrolovat dodrţování zvolených 

mantinelů, akcí, postupů a podobně. Jen tak lze dosáhnout úspěchu při naplňování 

tohoto cíle a přispět k úspěchu při plnění cíle vyššího. 

Měřítkem a cílovou hodnotou je úspora 5% fixních a 5% průměrných 

variabilních nákladů oproti minulému účetnímu období. Tato hodnota je reciproční, 

proto se jedná o meziroční sniţování nákladů namísto toho, aby náklady volně rostly. 

Je nutno uvaţovat s inflací a hodnoty případně diskontovat k základnímu období. 

Hodnoty jsou relativně nízké a společnost zpočátku můţe počítat s úsporami daleko 

vyššími, pokud splní cíle, které dosaţení tohoto strategického cíle předcházejí. 

Udržení ziskovosti 

Udrţení ziskovosti je stěţejní faktor, jehoţ dosaţení je stěţejním pro dlouhodobé 

přeţití a prosperitu všech společností na trhu. V navrhované BSC se jedná o nejvyšší 

cíl, na kterém jiţ nezávisí ţádný další cíl, pouze přeţití a prosperita společnosti. Dá 

se říct, ţe k naplnění tohoto cíle přispívají různými měrami všechny dříve zmíněné 

cíle. Pokud se společnosti bude dařit dlouhodobě dosahovat tohoto cíle, dokáţe tak 

uspokojit většinu svých shareholders a upevní si své místo na trhu. 

Akcemi, vedoucími k dosažení udržení ziskovosti jsou: 

- Kvalitní zpracování ceníků výrobků, cena stanovena s marží 30% 

z úplných vlastních nákladů 

Tímto bude zajištěn zisk z prodeje kaţdého kusu produktu, který společnost 

zrealizuje. Ceník je nutné zpracovat opravdu precizně a je třeba dbát na zahrnutí 

veškerých nákladů souvisejících jak s výrobou, tak s dopravou výrobku k odběrateli. 

30% marţe zajistí dostatečný prostor pro případné poskytování zákaznických slev, 

které jsou předmětem další akce 

- Neposkytování slev odběratelům vyšších než 10 – 15% 

Tímto společnost zabrání případnému vzniku ztráty, nebo nenaplňování cílové 

hodnoty (viz níţe) stanovené pro tento cíl. Maximální výši slevy, 15% z ceníkové 
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ceny, můţe společnost nabídnout opravdu jen loajálním zákazníkům a velkým 

odběratelům, nikoliv při jednorázovém obchodu. Při tom je naopak potřeba dbát na 

dodrţování prodeje výrobku za ceníkovou cenu, aby se vykompenzovaly slevy 

poskytnuté ve vyšší relativní hodnotě, neţ 10% z ceníkové ceny a bylo dosaţeno 

cílové hodnoty (viz níţe). 

Měřítkem a cílovou hodnotou je ziskovost 20%, kdy výnosy převyšují náklady 

o 20%. Tato hodnota je reálná a společnost je schopna ji dosáhnout, případně 

vysoce překonat, splní li všechny cíle vedoucí k jejímu dosaţení v této BSC. 

Mohu říci, ţe naplnění všech cílů, zejména pak finančních, přispívá ke zvyšování 

zisku, rentability, likvidity a vylepšení peněţních toků společnosti. To popisuji 

pomocí minulého a potenciálního budoucího vývoje některých ukazatelů finanční 

analýzy v předchozích částech práce. 

3.5. Kladný vliv dosažení strategických cílů na finanční 

ukazatele 

Zde naznačím, jak můţe přispět dosaţení doporučovaných strategických cílů 

k vylepšení finančních ukazatelů. Některé skutečnosti jsou rozebírány jiţ dříve, proto 

je pouze naznačuji, nebo vůbec neuvádím. 

Ukazatele likvidity 

Ukazatel běžné likvidity společnosti v posledních letech příliš roste. Zároveň se 

zvyšuje rozdíl mezi běţnou a rychlou likviditu. Z této skutečnosti a z finančních 

výkazů vyplývá, ţe společnost drţí příliš vysoké zásoby.  

Strategické cíle, které mohou přispět k vylepšení ukazatelů, jsou: 

Průběţná renovace a modernizace dílen (předcházení poruchovosti) 

- Předcházením poruchovosti dochází k niţším poţadavkům na drţení 

strategických zásob 

Standardizace výrobků, výrobkových řad 
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- Unifikací dílů potřebných pro konstrukci strojů a předcházením modifikací se 

opět sníţí poţadavky na drţení zásob 

Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost společnosti se sniţuje, coţ je příznivé. Určitá výše zadluţenosti 

ovšem můţe zvýšit rentabilitu aktiv a působit tak na finanční ukazatele kladně. Proto 

bych doporučil zadluţenost společnosti mírně navýšit prostřednictvím financování 

nových aktiv společnosti úvěrem. 

Pro získání úvěru je třeba vystupovat před finančními institucemi jako bonitní 

klient. K tomu můţe přispět: 

Udrţení ziskovosti 

- Společnost musí ukázat, ţe je schopna dostát svým závazkům a vytvářet zisk 

Ukazatel krytí úroků se sice evidentně sniţuje, nicméně jeho hodnota je stále 

dosti vysoká. Ukazatel těsně souvisí s: 

Udrţením ziskovosti 

- Čím vyšší bude mít společnost zisk, tím více ukazatel vzroste 

Druhou část ukazatele tvoří mnoţství úroků, které musí společnost platit. 

S navrhovaným financováním budoucího majetku úvěrem dojde ke sníţení tohoto 

ukazatele. 

Ukazatel finanční páky opět souvisí se zadluţením společnosti. Niţší hodnota 

ukazatele znamená vyšší financování majetku prostřednictvím vlastního majetku. 

Společnost by se tedy měla pokusit o růst ukazatele finanční páky prostřednictvím 

financování budoucího majetku úvěrem. Toto úzce souvisí s: 

Udrţením ziskovosti 

- Opět je třeba vystupovat před finančními institucemi jako bonitní klient pro 

získání úvěru 
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Ukazatele aktivity  

Tyto ukazatele všechny souvisí s: 

Udrţením ziskovosti 

- Ziskovost koresponduje s trţbami prostřednictvím ziskové marţe. Aby se 

zvýšil zisk společnosti při stejné ziskové marţi, musí dojít k navýšení trţeb 

a tím i k růstu ukazatele obratu zásob 

Obrat zásob udává, kolikrát se během roku průměrně zásoby zaplatí trţbami. 

Čím vyšší hodnota je, tím je příznivější. Společnost drţí příliš vysoké zásoby a sníţily 

se rovněţ její trţby. K vylepšení můţe kromě udrţení ziskovosti přispět: 

Standardizace výrobků, výrobkových řad 

- Tím dojde ke sníţení společností drţených zásob, následně i ke zrychlení 

obratu zásob 

Průměrná doba inkasa pohledávek dosáhla v roce 2008 tří a půl měsíců. 

Předpokládám, ţe tato doba přesahuje dobu splatnosti faktur vstavených 

společností. Tento nárůst mohl být ovšem způsobený i existencí výjimečně vysokých 

nesplacených pohledávek společnosti ke dni sestavení účetní závěrky za rok 2008. 

Ke sníţení ukazatele můţe vedle udrţení ziskovosti přispět: 

Získání strategických velkých odběratelů (obchodní zastoupení) 

- S takovými odběrateli bude moţné dohodnout kratší dobu splatnosti faktur 

a dodrţování této doby. Dojde tak ke sníţení pohledávek společnosti a sníţení 

průměrné doby inkasa pohledávek 

Dosaţení vyšší spokojenosti zákazníků 

- Spokojení zákazníci budou své závazky platit dříve a budou ochotni 

akceptovat i kratší dobu splatnosti faktur 
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Obrat stálých a celkových aktiv povaţuji spíše za informativní. Tyto ukazatele 

jsou ovlivněny především mnoţstvím trţeb, které společnost inkasuje za prodej 

svých výrobků. Hodnoty ukazatelů jsou příznivé a mohou být dále ovlivněny: 

Průběţnou renovací a modernizací dílen 

- Hodnota aktiv přímo ovlivňuje zmíněné ukazatele 

Získání dotací z fondů EU 

- Pokud společnost získá finanční prostředky z fondů EU, musí je investovat 

realizace projektu, na který dotace získala. Tím dojde ke zvýšení celkových, 

popřípadě i stálých, aktiv a ovlivnění hodnoty těchto ukazatelů. 

Ukazatele výnosnosti opět souvisí převáţně se ziskem, kterého společnost 

dosáhne. Sníţení všech ukazatelů je tedy zapříčiněno zejména útlumem odbytu 

výrobků společnosti. Dá se předpokládat, ţe v příštích letech dojde k výraznému 

zlepšení této skutečnosti. Na tomto místě by bylo moţné zmínit všechny strategické 

cíle z navrhované BSC, které mají za svůj hlavní dosaţení celkový růstu, 

konkurenceschopnost a prosperitu společnosti.  

Rentabilita tržeb vychází ze zisku a, jak jiţ název ukazatele napovídá, z objemu 

trţeb, kterého společnost dosáhne. Tento ukazatel kladně ovlivní zejména: 

Zrychlení výroby 

- Při rychlejší výrobě bude společnost schopna vyuţít příleţitostí k výrobě 

a prodeji výrobků a tím zvýšit své trţby 

Získání strategických velkých odběratelů (obchodní zastoupení) 

- Díky dalšímu obchodnímu zastoupení pro prodej výrobků společnosti bude 

společnost schopna pokrýt širší část trhu, prodat více svých produktů a navýšit 

tak své trţby 

Dosaţení vyšší spokojenosti zákazníků 

- Spokojený zákazník bude od společnosti nakupovat výrobky i v budoucnu 

a tím jí přispěje k navýšení trţeb 
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Výnosnost celkových aktiv záleţí hlavně na zisku, kterého společnost dosáhne. 

Dále pak na mnoţství vlastněných aktiv. Proto zde uvádím stejnou provázanost jako 

u obratu celkových aktiv: 

Průběţná renovace a modernizace dílen 

- Hodnota aktiv přímo ovlivňuje tuto rentabilitu 

Získání dotací z fondů EU 

- Pokud společnost získá finanční prostředky z fondů EU, musí je investovat 

realizace projektu, na který dotace získala. Tím dojde ke zvýšení celkových 

aktiv a ovlivnění hodnoty výnosnosti aktiv 

Výnosnost vlastního jmění a výnosnost kapitálu investorů opět ovlivní 

zejména zisk, kterého společnost dosáhne. Dále pak mnoţství vlastního kapitálu (dle 

hodnoty uváděné v rozvaze na straně pasiv) a dlouhodobé dluhy. Souvislost se 

strategickými cíli je moţné najít v: 

Udrţení ziskovosti 

- Část zisku bude investována zpět do společnosti a navýší tak vlastní kapitál 

Dlouhodobé dluhy můţe navýšit průběţná renovace a modernizace dílen pokud 

bude financována dlouhodobým úvěrem. 

Z uvedených propojení mezi finančními ukazateli a naplněním navrhovaných 

strategických cílů vyplývá, ţe by se měla společnost zaměřit především na oblast 

výše drţených zásob, spokojenost zákazníků a udrţení ziskovosti. Velikost zásob 

můţe být ovlivněna přímo, nebo například prostřednictvím standardizace výrobků (viz 

výše). Ke spokojenosti zákazníků a udrţení ziskovosti přispívají zejména niţší cíle 

BSC, proto je nutné dbát na jejich naplnění. 
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4. Vyhodnocení 

V této části uvádím skutečnosti, které jsou jiţ zmíněny dříve. Společnost dle 

finančních výsledků stále dobře prosperuje, je schopna prodávat své výrobky 

a dostát svým závazkům. Zhoršení výsledků některých ukazatelů finanční analýzy je 

spojeno zejména s hospodářskou recesí, která postihla i naší ekonomiku. Jedná se 

pouze o běţný ekonomický jev a můţeme předpokládat, ţe se situace během 

příštích let výrazně zlepší. Podniky, které tento hospodářský útlum přeţijí, se ve fázi 

růstu ekonomického cyklu ocitnou v silné konkurenční výhodě oproti nově vznikajícím 

firmám. Aby mezi ně patřila i zkoumaná společnost, navrhuji pro ni aplikaci metody 

BSC, kterou rozebírám ve své práci. Ta stanovuje strategické cíle, kterých by měla 

postupně dosáhnout pro co nejlepší vyuţití fáze progrese hospodářského cyklu. 

V předchozí kapitole ukazuji provázání strategických cílů pro BSC s jejich 

potenciálním vlivem na ukazatele finanční analýzy. Při bliţším prozkoumání 

skutečností jsem dospěl k těmto závěrům. Specifičtější popis je zmíněn jiţ dříve. 

Společnost by se měla pokusit o: 

a) Mírné navýšení zadluženosti. Například prostřednictvím financování svých 

budoucích aktiv pomocí úvěru. Takto přispěje zejména ke zvýšení rentability 

vlastního kapitálu. Pro získání úvěru je třeba vystupovat jako bonitní klient 

před finančními institucemi. Nejvhodnější formou cizího kapitálu, který lze 

pouţít pro financování vlastních potřeb jsou bezúročné závazky z obchodních 

vztahů. 

b) Dosahování vyššího zisku. K tomuto cíli postupně směřují všechny dílčí 

strategické cíle navrhované BSC, proto doporučuji dbát na jejich uskutečnění. 

c) Zvyšování tržeb. Společnost by dle mého názoru mohla disponovat větším 

obchodním zastoupením, zejména pak v Asijských zemích.  

d) Snížení doby inkasa pohledávek. Tyto peníze zpravidla nejsou úročeny 

a společnost se tak ochuzuje o zisky z úroků, popřípadě moţnosti financování 

majetku z těchto peněz. 
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e) Snížení zásob. Tento bod povaţuji za stěţejní. Společnost drţí v zásobách 

obrovské finanční prostředky, coţ je spojeno s nemalými náklady. Jednotlivé 

návrhy na zlepšení skutečnosti jsou uvedeny jiţ dříve. Hlavním strategickým 

cílem z navrhované BSC pro tuto oblast je standardizace výrobků 

a výrobkových řad. Naplněním tohoto cíle klesnou zásoby společnosti 

o několik milionů korun. 

 

Hospodaření společnosti je vzhledem k situaci na trhu na dobré úrovni. 

Aplikací navrhované BSC můţe ovšem dosáhnout nemalé konkurenční výhody vůči 

ostatním firmám. 
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5. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit vývoj výkonnosti ve společnosti 

MEAS.CZ a pokusit se o nalezení strategických cílů pro následnou aplikaci metody 

BSC ve společnosti. Zdroje dat pro analýzu výkonnosti organizace jsem nalezl ve 

finančních výkazech společnosti uveřejněných na internetu (justice.cz). Při výběru 

a bliţším popisu strategických cílů, spolu s cestami vedoucími k jejich dosaţení, jsem 

vycházel především ze znalosti organizace. Rovněţ jsem vyuţil moţnost osobního 

pohovoru s ředitelem společnosti. Pro zpracování své diplomové práce jsem měl 

dostatečné mnoţství podkladů a dovolím si proto tvrdit, ţe aplikací mých závěrů, 

doporučení a dosaţením jednotlivých na sebe navazujících strategických cílů 

zmíněných v části věnované BSC, můţe společnost vylepšit svou ekonomickou 

situaci, stát se do budoucna větší, výkonnější a stabilnější společností a vyuţít 

příznivé situace pro růst, která na trhu vznikne ve fázi hospodářské progrese.  

V teoretické části své diplomové práce jsem vycházel z poznatků zjištěných 

z dostupné literatury, především pak kníţek pánů Kaplana a Nortona, kteří stáli 

u zrodu metody BSC, přičemţ Institut Nolana Nortona byl sponzorem jednoročního 

výzkumného projektu s názvem „Měření výkonnosti podniku budoucnosti,“ jehoţ 

výsledkem bylo nevrţení systému „vyváţených“ (balanced) ukazatelů výkonnosti 

podniku (scorecard). Podklady pro seznámení se společností jsem převzal ze své 

bakalářské práce věnované rozvoji lidského potenciálu v téţe organizaci. 

Praktická, část vznikla na základě prozkoumání dostupných finančních výkazů 

společnosti, znalosti organizace a moţnosti konzultace s ředitelem společnosti. Tato 

část je stěţejní pro získání doporučení k vylepšení ekonomické situace, stabilizaci 

a růst podniku. Ty jsou zde rovněţ uvedeny. Část je věnována nalezení strategických 

cílů pro následně navrhnutou BSC, finanční analýze, samotnému navrţení BSC 

spolu s vysvětlením souvisejících skutečností, moţných řešení a nastínění 

potenciálního vlivu úspěšné aplikace BSC nejen na finanční ukazatele. 

Vyhodnocení je stručnou sumarizací zjištěných příleţitostí a nedostatků. 

Na závěr mohu říci, ţe společnost dosahovala v minulých letech lepších 

finančních výsledků, neţ je tomu v současnosti. Za hlavní faktor tohoto vývoje 
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povaţuji nástup hospodářské recese, který je ovšem dle ekonomických teorií 

a zkušeností z historie, běţnou součástí ekonomického cyklu. Po odraţení 

ekonomiky ode dna bude následovat fáze hospodářské progrese, která se stane 

příleţitostí pro vznik nových podniků, ovšem daleko větší moţnosti tato fáze 

ekonomického cyklu přinese jiţ existujícím stabilním společnostem, jimţ se podaří 

přečkat fázi hospodářské recese. Tuto skutečnost povaţuji za velmi příznivou pro 

společnost. Firma můţe svou situaci ještě více vylepšit díky vyuţití moderních metod 

a přístupů, které se stávají trendem v prosperujících společnostech. Jednou z těchto 

metod je i BSC, které je převáţně věnována tato práce. Společnosti proto doporučuji 

její přehodnocení a následnou aplikaci. 
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Seznam zkratek: 

BSC – Balanced Scorecard 

EAT – Earnings After Taxes 

EBIT – Earning Before Interest and Taxes 

EVA – Economic Value Added 

P/E – Price to Earnings 

ROE – Rentability on Equity 

ROCE – Return on Capital Employed 

SWOT – Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

VZZ – Výkaz zisku a ztráty 


