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Přílohy 

Příloha č.1: Navrhované cíle pro BSC 

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

a peníze) 

a) Lidé: 

Jako agregovaný cíl pro dosažení úspěchu v této perspektivě uvádím vytvoření 

kádru zaměstnanců s požadovanými znalostmi a dovednostmi. K jeho dosažení 

přispějí dílčí cíle, které uvádím níže. 

Měřítka:  1. Fluktuace zaměstnanců 

  2. Produktivita práce 

  3. Kvalifikace, znalosti, dovednosti 

Cílová hodnota: Permanentní snižování fluktuace zaměstnanců, zvyšování 

jejich produktivity a podpora vzdělávání. Základní cíl a cílovou hodnotu 

rozvádím více v níže uvedených dílčích cílech.  

 Akce: viz cíle níže 

 Odpovědná osoba: 

Dílčí podpůrné cíle pro vytvoření kádru zaměstnanců s požadovanými znalostmi 

a dovednostmi: 

- Neformální sbližování zaměstnanců a jejich vzájemná komunikace 

 Měřítko: Počet osob, které mezi sebou odmítají komunikovat 

 Cílová hodnota: 2 

 Akce: 

o Pravidelné pořádání společností sponzorovaných sportovních 

a společenských akcí (1 x měsíčně) 
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Odpovědná osoba: 

- Rozvoj zaměstnanců v oblasti jazykových dovedností a to zejména 

angličtiny (netýká se zaměstnanců na nejnižší úrovni) 

Měřítko: poměr počtu zaměstnanců schopných plynule hovořit alespoň jedním 

světovým jazykem /počet zaměstnanců, na které se vztahuje tento cíl 

 Cílová hodnota: 100% 

 Akce: 

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

zaměstnanec navštěvovat 

  Odpovědná osoba: účetní 

o Důraz na znalost světového jazyka při náboru nových zaměstnanců 

  Odpovědná osoba: personální 

- Vytvoření týmu loajálních zaměstnanců 

 Měřítko: Nespokojenost zaměstnanců v jakékoliv oblasti (mimo plat) 

 Cílová hodnota: Evidentní spokojenost zaměstnanců 

 Akce: 

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

konzultace se zaměstnanci (viz bakalářská práce zaměřená na motivaci 

zaměstnanců z roku 2008) 

 Odpovědná osoba: 

o Upravení organizační struktury tak, aby byl omezen vzájemný styk 

osob, které si jej zjevně nepřejí 

 Odpovědná osoba: 
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b) Proces: 

- Investice do výzkumu a zdokonalování technologií a postupů výroby 

 Měřítko: počet nelezených do budoucna použitelných nových technologií 

 Cílová hodnota: 3/rok v jakékoliv oblasti 

 Akce: 

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

informačních zdrojů, získávání námětů od zaměstnanců, nalézání 

nových možností pro všechny oblasti výroby 

  Zodpovědná osoba: 

o Dohled nad zaváděním nových technologií a postupů do výroby 

  Zodpovědná osoba: 

 

- Průběžná renovace a modernizace dílen za účelem dosažení vyšší 

produktivity práce, snižování nákladů (včetně osobních) a předcházení 

poruchovosti 

 Měřítko: množství investic do tohoto vybavení 

 Cílová hodnota: reinvestice 30% hrubého zisku 

 Akce: 

o Inventarizace vybavení dílen včetně návrhů na renovaci a modernizaci 

  Odpovědná osoba: 

o Úzká spolupráce v této otázce se získáváním finančních prostředků 

z fondů EU u vyšších investičních výdajů 

Odpovědná osoba: (stejná jako u zpracování záměrů pro získání dotací 

z fondů EU) 
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- Snižování osobních nákladů 

 Měřítko: úspora osobních nákladů 

Cílová hodnota: 60.000Kč měsíčně (po přepočtení na průměrný počet 

zaměstnanců za rok 2009) 

 Akce: 

o Přehodnocení potřebného množství a kvalifikace zaměstnanců 

v souvislosti s do budoucna zavedenou standardizací produktů 

(množství potřebných konstruktérů, apod.) a provedení nápravných 

opatření 

 Odpovědná osoba: 

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

zaměstnanců a její vyplácení striktně na základě výkonu zaměstnance 

 Odpovědná osoba: 

 

- Zrychlení výroby 

Měřítko: průměrný počet dní na výrobu daného výrobku v budoucnu / 

průměrný počet dní na výrobu daného výrobku dnes. 

Cílová hodnota: 90% 

Akce: 

o Odstranění aktivit nepřinášejících přidanou hodnotu při výrobě výrobku 

 Odpovědná osoba: 

o Vynutitelnost komunikace, informovanosti (povinnost zadávání dat do 

informačního systému) a dělby práce mezi zaměstnanci (zamezení 

vykonávání téže činnosti dvěma zaměstnanci) 

 Odpovědná osoba: 
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- Standardizace výrobků, výrobkových řad 

Měřítko: poměr množství provedených (větších) zákaznických modifikací/počet 

vyrobených výrobků 

 Cílová hodnota: 20% 

 Akce: 

o Důkladné zpracování záznamů o prodeji výrobků a požadavcích 

zákazníků na modifikace 

  Odpovědná osoba: 

o Sestavení katalogu do budoucna nabízených výrobků a výrobkových 

řad na základě závěrů z předešlé akce 

 Odpovědná osoba: 

 

c) Zákazníci 

- Získání strategických velkých odběratelů (obchodní zastoupení) 

 Měřítko: Počet získaných partnerů 

 Cílová hodnota: 2 

 Akce: 

o Volba partnerů a nabídka užší spolupráce 

  Odpovědná osoba: 

o Uzavření smluv + stanovení minimálního odebíraného množství 

výrobků 

  Odpovědná osoba: 
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- Poskytování větších zákaznických modifikací pouze u výrobků s cenou 

vyšší než 200.000Kč 

Měřítko: poměr počtu poskytnutých zákazníkem požadovaných modifikací 

u výrobků s cenou nižší než 200.000Kč k počtu vyrobených produktů s cenou 

nižší než 200.000Kč 

Cílová hodnota: 10% 

Akce: 

o Omezení poskytování větších modifikací u těchto výrobků pouze na 

nejloajálnější odběratele a to pouze ve výjimečných případech 

 Odpovědná osoba: 

o Poskytování pouze drobných modifikací u těchto výrobků  

 Odpovědná osoba: 

- Dosažení vyšší spokojenosti zákazníků 

Měřítko: Zákazník poptává opět u naší společnosti, neobrací se na konkurenci 

Cílová hodnota: 80% zákazníků 

Akce  

o Konzultace termínu dodávky, ceny, možných slev a dalších náležitostí, 

před odesláním nabídky a podepsáním smlouvy se zákazníkem 

(nutnost dodržení termínu a ceny) 

Odpovědná osoba: 

o Zjišťování zpětné vazby od zákazníka o jeho pohledu na uskutečněný 

obchod (po kompletním uskutečnění obchodu) a získávání námětů na 

případná zlepšení 

 Odpovědná osoba: 
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d) Peníze: 

- Úspory nákladů 

 Měřítko: úspora nákladů (variabilních i fixních) 

Cílová hodnota: úspora 5% fixních a 5% průměrných variabilních nákladů 

oproti minulému účetnímu období 

 Akce: 

o Detailní analýza nákladů za minulé období 

  Odpovědná osoba: 

o 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 

 Odpovědná osoba: 

- Získávání dotací z fondů EU 

 Měřítko: Množství peněz získaných z fondů EU 

 Cílová hodnota: 2 miliony ročně 

 Akce:  

o Volba záměru pro program „Rozvoj“ 

  Odpovědná osoba: valná hromada 

o Zpracování záměru pro získání dotací z fondů EU a její odeslání 

  Odpovědná osoba: 
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- Udržení ziskovosti 

 Měřítko: poměr výnosy/náklady 

 Cílová hodnota: Ziskovost 20% 

Akce: 

o Kvalitní zpracování ceníků výrobků, cena stanovena s marží 30% 

z úplných vlastních nákladů 

 Odpovědná osoba: 

o Neposkytování slev odběratelům vyšších než 10% - 15% 

 Odpovědná osoba: 
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Příloha č.2: Seznam vzorců 

a) Ukazatele finanční situace 

K nim se obvykle řadí ukazatele likvidity a ukazatele zadluženosti 

- Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity měří schopnost firmy uspokojit (vyrovnat své splatné závazky. 

Vypočítávají se dva základní ukazatele. 

      (1) 

o Běžná likvidita =  

      (2) 

o Rychlá likvidita = 

 

 

- Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém podnik užívá k financování dluhu. 

Zadluženost měříme dvěma způsoby: 

1. Vycházíme z rozvahy a počítáme rozsah, ve kterém dluhy financují aktiva: 

 

Zadluženost =  (3) 

 

 

 

oběžná aktiva 

krátkodobé závazky 

oběžná aktiva – zásoby 

krátkodobé závazky 

celkový dluh (cizí zdroje) 

celková aktiva 
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2. Vycházíme z výsledovky a počítáme krytí nákladů na cizí kapitál (úroků 

a dalších poplatků) provozním ziskem 

 

Krytí úroků = (4) 

 

Pro měření síly finanční páky se používá tento ukazatel:  

 (5) 

celkové zdroje (aktiva) 

vlastní zdroje 
 

b) Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Počítají 

se pro jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, fixní aktiva, oběžná aktiva a pro 

celková aktiva. 

Obrat zásob = (v počtu obratů za rok) (6) 

 

Průměrná doba inkasa pohledávek = (ve dnech) (7) 

 

Obrat stálých aktiv =   (v počtu obratů za rok) (8) 

 

Obrat oběžných aktiv = (v počtu obratů za rok) (9) 

 

zisk před úroky a zdaněním 

úroky 

tržby 

zásoby 

pohledávky 

roční tržby / 360 

tržby 

stálá aktiva 

tržby 

oběžná aktiva 
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Obrat celkových aktiv = (v počtu obratů za rok) (10) 

 

c) Ukazatele výnosnosti (rentability, ziskovosti) 

Ukazatele měří čistý výsledek podnikového snažení; ukazují kombinovaný vliv 

likvidity, aktivity a zadluženosti na čistý zisk podniku. Používaje se tyto ukazatele: 

 

Rentabilita tržeb = (11) 

 

Výnosnost celkových aktiv (ROA) =   (12) 

 

Výnosnost vlastního jmění (ROE) =   (13) 

             

      (14)  

Výnosnost kapitálu investorů (ROIC) =  

Kde: d = míra zdanění zisku v desetinném čísle 

 

 

 

 

 

tržby 

celková aktiva 

čistý zisk 

tržby 

čistý zisk 

aktiva 

čistý zisk 

vlastní jmění 

EBIT x (1 -d) 

vlastní jmění + dlouhodobé dluhy 
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d) Ukazatele tržní hodnoty 

Tyto ukazatele vyjadřují, jak je trhem (burzou, investory) hodnocena minulá 

činnosti podniku a jeho budoucí výhled. Jsou výsledkem úrovně všech výše 

uvedených oblastí – likvidity podniku, využití aktiv, využití dluhů a výnosnosti 

podniku. 

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

 

Kurz akcie (Market/Book Ratio) = (16) 

 

 

Čistý zisk na akcii EPS =  (17) 

 

(SYNEK a kol., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tržní cena akcie 

čistý zisk na 1 akcii 

tržní cena akcie 

nominální hodnota akcie 

čistý zisk 

počet akcií 
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Příloha č.3: Finanční výkazy společnosti 
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