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1. Úvod 
 

Dnešní doba je pro každou firmu velmi složitá. Doba plná změn, které přináší globalizace, 

zostřená konkurence, změny ve strukturách trhů nebo v posledních 2 letech i hospodářský 

útlum, nutí firmy přemýšlet o svých konkurenčních výhodách. Ty nezahrnují pouze inovace 

svých výrobků, cenovou politiku nebo expanzi na zahraniční trhy, ale také samotný proces 

strategického řízení uvnitř firmy. Jedním z takovýchto nástrojů, dnes již strategického měření 

výkonnosti podniku, je i metoda Balanced Scorecard (dále jen BSC).  
 

Prvotním impulsem pro vytvoření nového systému měření výkonnosti podniku se stala 

kritika starých metod, které byly založeny pouze na účetních výkazech. Ty mají statický 

charakter, poskytují pouze omezený pohled a neberou v potaz podnik jako celek, což může 

negativně ovlivňovat rozhodování manažerů uvnitř podniku. Klasické finanční ukazatele 

odhalují pouze část příběhu o krocích, které jsme podnikli v minulosti, a selhávají, když se 

ptáme, jaké kroky mají být učiněny dnes a v budoucnu, k vytvoření budoucí přidané hodnoty.  

Podniky dnes samozřejmě ke svému řízení potřebují klasická finanční měřítka minulé 

výkonnosti, ale potřebují také měřítka 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. Tyto 4 perspektivy pak tvoří rámec 

BSC.  
 

BSC rozšiřuje soubor cílů podnikatelské jednotky za hranice běžných souhrnných 

finančních měřítek. Management podniku může nyní měřit, jak jeho podnikatelské jednotky 

vytvářejí hodnotu pro současné a budoucí zákazníky a jak se musí zlepšit kvalita lidských 

zdrojů, systémů a způsobů práce, které jsou nezbytné pro zvyšování budoucí výkonnosti. BSC 

zachycuje rozhodující hodnototvorné aktivity vyvíjené zkušenými a motivovanými lidmi. I 

když BSC zachycuje (prostřednictvím finanční perspektivy) krátkodobou výkonnost, viditelně 

odhaluje hodnototvorné hybné síly vedoucí k vyšší dlouhodobé finanční výkonnosti a 

konkurenceschopnosti. 
 

Teoreticko-metodologická část práce se zaměřuje na různé přístupy k měření 

výkonnosti podniku a zejména na podstatu a obsah metody Balanced Scorecard. Navazuje 

praktická část, která zahrnuje finanční analýzu a možnosti implementace metody BSC 

v podniku PSP Engineering, a. s.  
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Cílem diplomové práce je navrhnout nový systém měření podnikové výkonnosti a to 

metodou Balanced Scorecard. Na základě výsledků finanční analýzy bude stanovena 

podniková strategie, na jejímž základě budou následně stanoveny strategické cíle, jejich 

měřítka a vybudovány vztahy příčin a následků mezi jednotlivými strategickými cíly všech 

perspektiv v rámci BSC. Výsledkem tohoto přístupu je nakonec stanovení cílových hodnot 

pro jednotlivé strategické cíle a stanovení strategických akcí, vedoucí k jejich naplnění.  
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2. Teoreticko-metodologická část 

 

2.1   Pojetí výkonnosti podniku 

Pojem výkonnost je většinou vymezen jako schopnost firmy co nejlépe zhodnotit 

investice vložené do jeho podnikatelských aktivit. Mohlo by se zdát, že podnikatelsky 

výkonná je pouze ta firma, která vykazuje dobré hospodářské výsledky. Toto pojetí se ale 

ukazuje být neúplné. Podnikatelskou výkonnost hodnotí různí aktéři vystupující na trhu 

z odlišných hledisek. Jinak hodnotí podnikatelskou výkonnost vlastníci, jinak manažeři a 

jinak zákazníci firmy. viz Šulák (2005)  

2.2   Přístupy k měření výkonnosti firem 

Existující přístupy k měření výkonnosti můžeme rozdělit na tradiční, moderní a 

komplexní. Tradiční přístupy k měření finanční výkonnosti lze rozdělit do pěti základních 

skupin: absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, paralelní soustava poměrových ukazatelů, 

pyramidová soustava poměrových ukazatelů, souhrnné ukazatele pro měření výkonnosti 

firem. 

K těmto metodám se ale objevují kritické poznámky ohledně omezenosti pohledu 

hodnocení z pozice tvorby hodnot pro zákazníka, resp. Vlastníka, posouzení produktivnosti 

chování společnosti a nefunkční zpětné vazby na korekci finančního plánu. Dnešní svět 

globalizace vyvolává potřebu využívat univerzální a účinné nástroje v práci managera; nová 

moderní měřítka výkonnosti podniků jsou ekonomická přidaná hodnota (EVA), tržní 

přidaná hodnota (MVA), ukazatel rentability investic stanovený na podkladech 

peněžních toků (CFROI). viz Šulák (2005) 

Ani tyto moderní přístupy ale nedokáží postihnout a měřit klíčové nefinanční jevy, 

které nutně přecházejí veškerým finančním výsledkům. Z toho důvodu rozlišujeme třetí 

skupinu přístupů k měření výkonnosti podniku. Těmto způsobům se říká komplexní 

přístupy. Tyto přístupy se snaží zahrnout faktory ovlivňující finanční výkonnost při 

posuzování a vytváření perspektiv úspěšnosti budoucího rozvoje společnosti. Je zde tedy 

rozšířena působnost ekonomických ukazatelů o ukazatele, jež mohou lépe postihnout hybné 

síly a faktory strategické výkonnosti společnosti a podávat tak komplexní obraz o jejím 
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chování a výsledcích. K těmto metodám patří právě Balanced Scorecard (BSC) a Evropský 

model podnikatelské úspěšnosti v oblasti řízení kvality (EFQM). viz Šulák (2005) 

2.2.1 Tradiční přístupy k měření výkonnosti podniku 
 

Tradiční přístup k měření výkonnosti podniku představuje finanční analýza. Její 

podstatou je výpočet tradičních ukazatelů finanční výkonnosti, které mají dobrou vypovídací 

schopnost (logickou interpretaci) vzhledem ke zkoumané ekonomické realitě. viz Šulák 

(2005) 

 

a) Absolutní ukazatele: účetní výkazy, které tvoří převážnou část vstupních 

informací finanční analýzy, obsahují údaje, které nazýváme absolutní ukazatele. 

Podle toho, zda vyjadřují určitý stav nebo informují o údajích za určitý časový 

interval, hovoříme o veličinách stavových a tokových. Stavové tvoří obsah výkazu 

rozvaha, kde k určitému datu je uvedena hodnota majetku a kapitálu. Naproti tomu 

účetní výkaz zisků a ztrát, jakož i výkaz cash-flow, uvádí veličiny tokové, tj. např. 

tržby dosažené za uplynulé období.  

Z absolutních ukazatelů lze určit vybrané charakteristiky tzv. rozdílových ukazatelů. 

Za jeden z klíčových ukazatelů lze označit ukazatel čistého pracovního kapitálu. Ten 

představuje vysoce frekventovaný pojem výkonnosti při stanovování tržní hodnoty 

společnosti. Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžných aktiv, která je financována 

dlouhodobými zdroji – ať již vlastními nebo cizími. Představuje „finanční polštář“, který 

společnosti umožňuje pokračovat v její činnosti i v případě, že by ji potkala nějaká nepříznivá 

událost, jež by si vyžádala neočekávaně vysoký výdej peněžních prostředků. Čistý pracovní 

kapitál lze vymezit z pozice aktiv, tak z pozice pasiv. Při vymezení z pozice aktiv představuje 

čistý pracovní kapitál rozdíl oběžných aktiv a cizího krátkodobého kapitálu. Kdežto z pozice 

pasiv, je tvořen součtem vlastního kapitálu a cizího dlouhodobého kapitálu, od něhož jsou 

odečtena stálá aktiva. [15] 

b) Paralelní soustava poměrových ukazatelů: patří k nejpoužívanějším metodám 

finanční analýzy. Pro hodnocení výkonnosti společností pomocí této metody se 

uvádí pět nejdůležitějších oblastí ukazatelů: 

i. Ukazatel rentability (výnosnosti): poměřují zisk se zdroji. Smyslem 

ukazatelů rentability je vyhodnotit úspěšnost dosahování cílů společnosti a 

zhodnocování vložených prostředků. 
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ii. Ukazatele likvidity: ukazují potenciální schopnost společnosti hradit 

promptně své závazky splatné v blízké budoucnosti. 

iii. Ukazatele aktivity: pomocí těchto ukazatelů se měří efektivnost 

podnikatelské činnosti a využití zdrojů, schopnost manažerů využívat 

majetek společnosti. 

iv. Ukazatele produktivity: s těmito ukazateli se hodnotí rentabilní využívání 

lidského kapitálu, mohou být rovněž použity ke srovnání s ostatními 

podniky příslušného odvětví. 

v. Ukazatele zadluženosti: posuzují finanční strukturu společnosti 

z dlouhodobého hlediska. Ukazatele fungují jako indikátory výše rizika, 

které společnost podstupuje při dané struktuře vlastních a cizích zdrojů, ale 

i jako míra schopnosti společnosti znásobit zisky využitím cizího kapitálu. 

[15] 

 

c) Pyramidová soustava poměrových ukazatelů: v pyramidové soustavě je vždy 

jeden ukazatel zvolen jako nejdůležitější a analýza pak slouží k tomu, aby jednak 

identifikovala a jednak kvantifikovala činitele mající vliv na zvolený vrchol. 

V pyramidě má proto každý ukazatel své místo, které vyplývá jednak z vlastní 

logiky rozkladu, jednak z charakteru matematických a statistických vazeb. 

Příkladem rozkladu syntetických ukazatelů na ukazatele dílčí neboli příčinné je 

tvz. Du Pontova analýza. Je to logický rozklad poměrového ukazatele rentability 

vlastního kapitálu (ROE) na tři zásadní části (marži čistého zisku, obrat aktiv a 

poměr aktiv k vlastnímu kapitálu). [15] 

 

d) Souhrnné ukazatele pro měření finanční výkonnosti firem: tyto ukazatele jsou 

většinou rozděleny do dvou skupin: jednorozměrné ukazatele (např. Beaverův 

test, Edmisterova analýza); jejich nevýhodou ale je, že podle různých ukazatelů 

může být tentýž podnikatelský subjekt zařazován výhledově pouze mezi 

problémové či bezproblémové. Tento nedostatek se snaží odstranit ukazatele 

vícerozměrné.  Jsou to modely zahrnující více poměrových finančních ukazatelů či 

jiných elementárních charakteristik finančního stavu. Nejznámějším 

reprezentantem vícerozměrných ukazatelů je Altmanův index finančního zdraví 

podniku. Zjednodušeně se dá říci, že jde vlastně o součet hodnot pěti běžných 

poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha, z nichž největší váhu má 
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rentabilita celkového kapitálu. Cílem je pak stanovit na základě vybraných 

finančních poměrových ukazatelů určitou hranici, která rozdělí podniky na ty, 

které mají vysokou pravděpodobnost bankrotu a ty, které naopak mají vysokou 

pravděpodobnost přežití. [15] 
 

2.2.2 Moderní přístupy k měření výkonnosti 

Mezi moderní přístupy měření výkonnosti podniků patří zejména tyto: 

a) Ekonomická přidaná hodnota (EVA): tato metoda je založena na ekonomickém 

zisku. Ekonomický zisk respektuje veškeré náklady na vynaložený kapitál, tj, jak 

náklady na cizí kapitál, tak i náklady vlastního kapitálu. V tom je rozdíl od metod 

„klasické“ finanční analýzy, především pak ukazatelů rentability kapitálu, které 

vychází z účetního zisku. EVA vytváří hodnotu tehdy, je-li čistý provozní výsledek 

hospodaření vyšší než náklady použitého kapitálu (tj. součet úroků placených a 

vyplacených dividend). viz Mařík (2002) 

 

b) Tržní přidaná hodnota (MVA): hodnotí výkonnost podniku jako přírůstek její tržní 

hodnoty. Ukazatel MVA tedy ukazuje rozdíl tržní hodnoty společnosti a velikosti 

celkového investovaného kapitálu. Je to tedy ta část tržní hodnoty, o kterou jsou 

akcionáři bohatší díky tomu, že investovali svůj kapitál do výkonného podniku. 

Podnik bude pro majitele vytvářet hodnotu, jestliže tržní cena vlastního jmění převýší 

jeho účetní hodnotu. Hodnota určená ukazatelem MVA udává vnější výkonnost 

podniku, tzn. jak by byl podnik oceněn trhem. viz Mařík (2002) 

 

c) Ukazatel rentability investic stanovený na podkladě peněžních toků (CFROI): tento 

ukazatel srovnává peněžní tok společnosti plynoucí vlastníkům (akcionářům) 

s celkovými vloženými aktivy, které tento tok vytvářejí. Můžeme říci, že CFROI je ve 

své podstatě ukazatelem výnosnosti pro celý podnik. Ne však výnosnosti počítané 

pomocí běžných statických ukazatelů, ale dynamicky pojaté výnosnosti, přičemž lze 

říci, že základem je zde vnitřní výnosová míra (internal rate on return – IRR)  

Metoda CFROI se ale nepoužívá pouze kvůli samotnému výpočtu vnitřního 

výnosového procenta (IRR), ale důležitý je druhý krok spočívající v porovnání takto 

stanoveného CFROI s váženými náklady na kapitál (WACC) zahrnujícími všechna 
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rizika u požadované výnosnosti vlastního kapitálu.  Pokud bude rozdíl CFROI a 

WACC > 0, bude narůstat hodnota pro akcionáře. viz Mařík (2002) 

2.2.3 Komplexní přístupy k měření výkonnosti 
 

Základem systémů komplexního hodnocení výkonnosti firem je určení vhodného 

kruhu kritérií hodnocení. Nejrozšířenějšími kritérii jsou kritéria ekonomická (např. zisk), 

posuzující vývoj ekonomických veličin a změny v majetku a eventuelně kapitálu 

podnikatelských subjektů. Základním problémem hodnocení společnosti na základě 

ekonomických ukazatelů je fakt, že podávají především retrospektivní pohled na hodnocený 

subjekt a jeho vypovídací schopnost o perspektivách společnosti je omezena. Klasické 

finanční ukazatele obvykle nezahrnují samostatné hodnocení takových činitelů, jako je míra 

inovativnosti, růst podnikové intelektuální kapitálové základny, úroveň spokojenosti 

zákazníků apod. Stále výrazněji se projevují rysy znalostní společnosti, ve které hmotný 

majetek jako hodnototvorný element ustupuje do pozadí a rozhodujícím zdrojem hodnot se 

stává znalostní kapitálová základna. Možností, jak identifikovat faktory podílející se na 

rozvojovém potenciálu společností, je zavést další skupinu mimoekonomických ukazatelů, 

jejichž prostřednictvím by byly interpretovány cíle výkonnostního růstu společností.  
 

V současnosti se používá několik metodik, které slouží ke komplexnímu hodnocení 

výkonnosti firem a které v sobě zahrnují jednotlivé kvalitativní a časové aspekty a rovněž jsou 

v nich obsaženy i mechanismy řízení výkonnosti. K těmto metodikám patří Evropský model 

podnikatelské úspěšnosti (EFQM) a Balanced Scorecard (BSC). viz Šulák (2005) 

 

a) Evropský model podnikatelské úspěšnosti (EFQM): vznikl jako nástroj pro úspěšné 

řízení firem a jeho prostřednictvím dochází rovněž k cílenému a systematickému 

uspokojování potřeb zákazníků společnosti. Tím plynule navazuje na systém 

certifikací ISO 9000, který klade důraz na procesní řízení podniku, na měření 

výsledků těchto procesů a neustálé zlepšování ve firmě.  Uvedená kritéria nesměřují 

hodnocení jen do oblasti jakosti výrobků či služeb (tzn. managementu kvality), ale i do 

sféry hodnocení úrovně řízení a fungování firmy, tzn. kvality managementu.  
 

Model EFQM má devět oblastí neboli hlavních kritérií. Prvních pět 

(vůdcovství, politika a strategie, personální řízení, zdroje a partnerství, procesy) 

vytváří předpoklady pro to, aby společnost byla úspěšná, ve zbylých čtyřech 

(spokojenost zaměstnanců, spokojenost zákazníků, vliv na společnost, měření 
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výkonnosti společnosti) se firma hodnotí z hlediska výsledků nebo cílů, jichž chtěla 

dosáhnout. Model má za úkol odhalit slabé stránky ve společnosti a efektivně využívat 

stránky silné.  

Součástí modelu je též jednoduchá metodika určující, jak má organizace 

postupovat na cestě k úspěšnosti označovaná jako RADAR. Společnost má určit svoje 

výsledky [Results] (ve významu určení cílového stavu), dále zvolit vhodné přístupy 

[Approach] pro dosažení výsledků a takto určené přístupy rozvíjet [Deployment], dále 

má hodnotit [Assessment] a přezkoumávat [Review] fakticky dosažené výsledky.  

K hodnocení v modelu EFQM se používají dvě základní metody; 

sebehodnocení uvnitř firmy (předpokladů, tak výsledků) a srovnání své úrovně 

s okolím (benchmarking). viz Šulák (2005) 

b) Balanced Scorecard (BSC): je to účelově strukturovaný model strategie společnosti a 

nástroj její implementace, který s využitím finančních a nefinančních strategických 

cílů, ukazatelů výkonnosti, příslušných indikátorů a strategických iniciativ popisuje 

představu o budoucnosti společnosti a způsobu jejího naplňování konkrétními akcemi 

a rozhodnutími. Jde o průmět poslání a vize do akcí tak, aby se staly integrální částí 

strategického řízení a podporovaly dosažení finančních cílů – dominantních zájmů 

vlastníků (akcionářů). viz Šulák (2005) 

 

2.3  Vymezení metody Balanced Scorecard (BSC) 

Původní koncept byl vyvinut na počátku 90. Let Robertem S. Kaplanem a Davidem P. 

Nortonem na Harvard Business School. Základním východiskem byl kritický pohled na silné 

finanční zaměření amerických systémů řízení např. při plánování nebo reportingu. Aby mohla 

být adekvátně hodnocena celková tvorba hodnoty podniku, měla by být tato jednostranná 

finanční orientace relativizována a rozšířena o vyvážený soubor finančních a nefinančních 

měřítek. Základem konceptu byla myšlenka, že k ocenění výkonů musí být celkově 

zohledněny různé relevantní součásti činnosti podniku jako např. finance, zákazníci nebo 

procesy. viz Charvát (2006) 

Balanced Scorecard je při správném výběru cílů a měřítek schopna objasnit strategické 

směřování podniku a současně umožní jeho měření. Druhá vlastnost konceptu BSC je 

usměrňování chování v souladu se strategií. Neboť cíle ovlivňují chování. Tak byl zásadním 
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způsobem změněn hlavní význam původního konceptu: Místo strukturovaného seznamu 

měřítek stojí v popředí zájmu strategické cíle a jejich znázornění.  

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. Tyto čtyři 

perspektivy pak tvoří rámec BSC.  

BSC zdůrazňuje, že finanční a nefinanční měřítka musejí být částí informačního 

systému dostupného pro zaměstnance na všech podnikových úrovních. Zaměstnanci 

v předních liniích musejí pochopit finanční důsledky vlastních rozhodnutí a svých činů. Cíle a 

měřítka pro BSC jsou něčím víc než jen nějakým souborem finančních a nefinančních měřítek 

výkonnosti; jsou odvozena od vertikálního procesu daného posláním a strategií podniku. BSC 

se snaží převést poslání a strategii podniku do uchopitelných plánů a měřítek. Měřítka 

představují rovnováhu mezi vnějšími měřítky – pro akcionáře a zákazníky – a vnitřními 

měřítky kritických procesů, inovacemi, učením se a růstem. viz Kaplan (2002) 

Obr. 1.1: BSC jako strategický rámec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Balanced Scorecard: Strategický systém měření 
výkonnosti podniku. 3. vydání. Praha: Management Press, 2002. s. 23 
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BSC je více než taktický nebo operační systém měřítek. Inovativní podniky používají 

BSC jako strategického manažerského systému, tzn. K řízení své dlouhodobé strategie. 

Měřících vlastností BSC používají tyto podniky k realizaci kritických manažerských procesů: 

 k vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů 

 ke komunikaci a propojení strategických plánů a měřítek 

 K plánování a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ 

 Ke zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se. viz Kaplan (2002) 

 
 

2.4  Vyjasnění a převedení vize a strategie 

Převedení strategie podniku do konkrétních cílů začíná týmovou prací vrcholného 

managementu. Při stanovování finančních cílů je důležité zvážit, zda se budeme zaměřovat na 

růst trhu a obratu, ziskovost nebo vytváření cash flow. Zvláště v zákaznické perspektivě musí 

být manažerský tým přesný ve výběru zákaznických a tržních segmentů, v nichž se rozhodl 

konkurovat. 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. BSC klade 

důraz na ty procesy, které jsou pro dosažení zvratu ve výkonnosti pro zákazníky a akcionáře 

nejdůležitější. Často tak odhalí zcela nové interní procesy, v nichž musí podnik dosahovat 

skvělých výsledků, aby jeho strategie byla úspěšná.  

Plnění cílů perspektivy učení se a růstu svědčí o tom, že investice do rekvalifikace 

zaměstnanců, informačních technologií, systémů a vyspělých organizačních postupů byl 

správné. Tyto investice – do lidí, systémů a organizačních postupů – jsou nejdůležitějšími 

inovacemi, znamenají zkvalitnění interních procesů a jsou významné jak pro zákazníky, tak 

pro akcionáře.  

Během procesu tvorby BSC se vyjasňují strategické cíle a identifikuje se několik 

kritických hybných sil, které tyto cíle podporují. viz Kaplan (2002) 

2.5   Komunikace a propojení strategických cílů a měřítek 

Základem komunikace v podniku je informovat zaměstnance o kritických cílech, jichž 

musí být dosaženo, aby mohla podniková strategie uspět. Některé podniky se snaží rozložit 

nejvyšší strategická měřítka BSC do konkrétních měřítek na operativní úrovni. Jakmile 

zaměstnanci pochopí nejvyšší cíle a měřítka, mohou stanovit místní cíle, které podporují 
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celkovou strategii podnikatelské jednotky. BSC také poskytuje základ pro komunikaci a 

sdílení odpovědnosti výkonných manažerů a představenstva za realizaci podnikové strategie.  

V rámci tohoto komunikačního a propojovacího procesu by všichni měli pochopit 

dlouhodobé cíle podniku a strategii, která umožní těchto cílů dosáhnout. Jednotlivci by měli 

mít možnost vyjádřit se k místním činnostem, což rovněž přispěje k dosažení stanovených 

cílů. viz Kaplan (2002) 

2.6   Plánování a stanovení záměrů a sladění strategických iniciativ 

BSC by měl být použit zejména k podpoře změn v podniku. V tomto ohledu je také 

nejúčinnější. V podniku by měly být stanoveny cíle pro měřítka BSC na zhruba 3 až 5 let. To 

umožní, pokud ovšem bude těchto cílů dosaženo, podnik transformovat. Cíle by měly 

představovat diskontinuitu ve výkonnosti podnikatelské jednotky. Pokud je touto jednotkou 

akciová společnost, cílovým stavem by měla být několikanásobně vyšší cena akcií.  Jakmile 

jsou stanoveny cíle týkající se finančních výsledků, zákazníků, interních procesů a učení se a 

růstu, mohou manažeři stanovit pořadí důležitosti, pokud jde o jakost, dobu odezvy nebo 

reengineeringu.  BSC tak poskytuje rozhraní pro posuzování celkové situace, jednak 

umožňuje soustředit se na průběžné zlepšování, reengineering a trasformační programy. 

Reengineeringový program v podniku nemusí být založen pouze na masivních rozpočtových 

škrtech a podobnou úsporou nákladů. Naopak cíle takovýchto strategických iniciativ jsou 

odvozeny od těch měřítek BSC, jakými jsou např. výrazně snížená časová náročnost 

vyřizování objednávek, kratší doba dodání výrobku na trh a zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců. Působením příčinných vztahů v BSC mohou takové iniciativy vést i ke skvělým 

finančním výsledkům.   Proces plánování a stanovování cílů umožňuje zejména: 

 kvantifikovat dlouhodobé výstupy, kterých chce podnik dosáhnout, 

 určit mechanismy a poskytnout zdroje potřebné k dosažení těchto výstupů,  

 stanovit krátkodobé cíle pro finanční i nefinanční měřítka BSC. viz Kaplan (2002) 

 
 

2.7   Zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se  

Manažeři většinou v dnešních podnicích nemají možnost zpětné vazby k ověření si 

správnosti své strategie a nemohou tak vlastně testovat své hypotézy, na kterých je jejich 

strategie založena. BSC jim umožňuje monitorovat nebo průběžně upravovat zaváděné 
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strategie, případně je od základu měnit, pokud to bude nezbytné. To, že BSC obsahuje 

krátkodobé cíle týkající se finančních a ostatních měřítek, umožňuje zkoumat třeba finanční 

výsledky měsíčně nebo kvartálně. A navíc mnohem přesněji určíme, zda podnik dosahuje 

stanovených cílů, pokud jde o zákazníky, interní procesy, zaměstnance, systémy a pracovní 

postupy. Manažeři tak přecházejí od pouhého konstatování minulých výsledků k učení se o 

budoucnosti.  

Proces strategického učení se začíná první procedurou a to vyjasněním sdílených vizí, 

jichž chce celý podnik dosáhnout. Druhý proces pomáhá určovat priority a mobilizovat 

zaměstnance k plnění podnikových cílů. Ve třetím procesu se definují konkrétní kvantitativní 

cíle výkonnosti podniku pomocí vyváženého souboru výstupů a hybných sil výkonnosti. 

Právě srovnáním požadovaných cílů výkonnosti s cíli dosud uskutečněnými, zjistíme rozdíl, 

jehož vyrovnání bychom měli podřídit naše strategické iniciativy. 

Správně sestavený BSC odpovídá teorii podnikání. BSC by měl být založen na 

skupinách vztahů příčina – důsledek, odvozených od strategie a zahrnujících předpokládané 

doby odezvy a pevnost propojení mezi jednotlivými měřítky BSC. viz Kaplan (2002) 

2.8   Perspektivy Balanced Scorecard 

Základní úlohou perspektiv BSC je pře samotným procesem hledání strategie určit 

model uvažování, který by zajistil, že budou promyšleny všechny důležité aspekty činnosti 

podniku ve vyváženém poměru. Obvykle se používají čtyři až pět perspektiv; počet a obsah 

perspektiv je zpravidla pevný pro všechny jednotky dané oblasti. Právě zohlednění různých 

perspektiv při odvozování a realizaci strategie patří k základním tvůrčím prvkům přístupu 

Balanced Scorecard.  

Toto konkrétní vyrovnání se s jednotlivými perspektivami má zabránit 

jednostrannému uvažování při odvozování a sledování dosahovaných cílů. Perspektivy BSC 

umožňují stanovit rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, mezi požadovanými 

výstupy a hybnými silami těchto výstupů a mezi tvrdými měřítky a těmi měkčími, 

subjektivnějšími měřítky (soft). viz Charvát (2006) 
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Obrázek 2: Perspektivy modelu BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Balanced Scorecard: Strategický systém měření 
výkonnosti podniku. 3. Vydání. Praha: Management Press, 2002. s. 20 

 

2.8.1 Finanční perspektiva 

Cílem podniku by mělo být propojení jeho finančních záměrů s celopodnikovou 

strategií. Finanční cíle jsou pak centrem, do něhož směřují cíle a měřítka ostatních perspektiv 

BSC. Každé měřítko by mělo být prvkem řetězce příčinných souvislostí, které vedou ke 

zvýšení finanční výkonnosti podniku. Když ale manažeři začínají vyvíjet finanční perspektivu 

BSC, měli by stanovit vhodný způsob měření své strategie. Finanční cíle a měřítka musejí 

hrát dvojí roli: jednak definují finanční výkonnost očekávanou od strategie, jednak slouží ke 

zhodnocení cílů a měřítek všech ostatních perspektiv BSC. viz Kaplan (2002) 

Finanční cíle se mohou v jednotlivých fázích životního cyklu podnikatelské jednotky 

velmi lišit. Uvádějí se nejčastěji 3 fáze: 

 Růst 

 Udržení 

 Největší výnosy (sklizeň) 

VIZE           
A 

STRATEGIE 

FINANČNÍ PERSPEKTIVA 

Jakých finančních výsledků 
je zapotřebí dosáhnout 
k uspokojení akcionářů? 

PERSPEKTIVA UČENÍ SE A 
RÚSTU 

Jak si udržet schopnost 
měnit se a zlepšovat? 

INTERNÍ PODNIKOVÉ 
PROCESY 

V jakých podnikových 
procesech musíme být 
nejlepší, abychom uspokojili 
naše akcionáře i zákazníky? 

ZÁKAZNICKÁ PERSPEKTIVA 

Jak vystupovat před 
zákazníky, abychom naplnili 
naši vizi? 
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Růstové podnikatelské jednotky jsou v rané fázi svého životního cyklu. Mají velký 

růstový potenciál a k zhodnocení tohoto potenciálu musejí mnohdy zmobilizovat významné 

zdroje pro vývoj a rozšíření nových výrobků a služeb, rozšiřování výrobních kapacit, 

investice do systémů, infrastruktury, vztahy se zákazníky apod. Protože takové podnikatelské 

jednotky mohou pracovat se zápornými peněžními toky a nízkým ROCE (rentabilita 

vloženého kapitálu), tak celkovým finančním cílem pro takovou jednotku bude percentuální 

míra růstu obratu a míra růstu prodejů v cílových segmentech, zákaznických skupinách a 

regionech. 

  Většina podnikatelských jednotek se ale nachází ve fázi udržení, kdy přitahují 

investice a je od nich vyžadována vysoká návratnost investovaného kapitálu. Od takových to 

jednotek se spíše očekává, že si udrží svůj podíl na trhu a ještě ho zvýší. Většina 

podnikatelských jednotek ve fázi udržení použije finanční cíle zaměřené na ziskovost. 

Používaná měřítka pak propojují účetní příjmy a objem investovaného kapitálu; příkladem 

těchto měřítek, používaných k hodnocení výkonnosti podnikatelské jednotky, jsou návratnosti 

investice (ROI), výnosnost vloženého kapitálu (ROCE), a přidaná hodnota (EVA). 

Ty podniky, které dosáhnou ve svém životním cyklu fáze zralosti, už neprovádějí 

rozsáhlé investice – spíše investují jen do údržby již existujících zařízení a schopností, ne do 

rozšiřování. Hlavním cílem podniků v této fázi většinou bývá maximalizovat přítok hotovosti. 

Obecnými ukazateli pro podnikatelské jednotky ve fázi nejvyšších výnosů mohou tedy být: 

provozní cash flow a snižování požadavků na pracovní kapitál. viz Kaplan (2002) 

2.8.2 Zákaznická perspektiva 

V této perspektivě se identifikují zákaznické a tržní segmenty, ve kterých chtějí 

podnikat. Tyto segmenty představují zdroj obratů, které jsou součástí jeho finančních cílů. 

Pomocí zákaznické perspektivy se stanoví klíčová zákaznická měřítka příslušných cílových 

zákazníků a tržních segmentů, jakou jsou např. spokojenost a loajalita zákazníků, předpoklady 

jejich udržení, získávání nových zákazníků a ziskovost. Pokud by podniky včas nepochopily 

potřeby svých zákazníků, byly by nakonec zaskočeny konkurencí, která by přišla s nabídkou 

výrobků a služeb lépe uspokojujících potřeby zákazníků.  

Kromě úsilí zaměřeného na uspokojení potřeb zákazníků musejí manažeři 

podnikatelské jednotky v zákaznické perspektivě BSC převést strategické poslání do 

konkrétních, tržně a zákaznicky orientovaných cílů. Podniky musí v rámci svých existujících 

a budoucích zákazníků identifikovat a vybrat ty tržní segmenty, ve kterých chtějí konkurovat. 
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Stanovení hodnotových výhod, které pak budou svým cílových segmentům poskytovat, jsou 

„klíčem“ k vývoji cílů a měřítek zákaznické perspektivy. Tímto způsobem zákaznická 

perspektiva převádí poslání a strategii do specifických cílů týkajících se zákazníků a tržních 

segmentů, které mohou být komunikovány v rámci celého podniku. viz Kaplan (2002) 

Základní skupinu měřítek zákaznických výstupů lze použít pro všechny typy podniků. 

Obsahuje následující měřítka:  

 podíl na trhu, 

 udržení zákazníků, 

 získávání nových zákazníků,  

 spokojenost zákazníků, 

 ziskovost zákazníků. 

Některá tyto měřítka však mají některé obvykle nedostatky tradičních finančních 

měřítek. To znamená, že jejich výstupy jsou zpožděné – zaměstnanci se informace o 

spokojenosti zákazníků nebo možnosti, jak si je udržet, dozvědí, až když je na jejich ovlivnění 

příliš pozdě. Také nevypovídají nic o tom, co by zaměstnanci měli každý den pro dosažení 

požadovaných výstupů udělat. Manažeři musejí zjistit, co zákazníci v cílových segmentech 

oceňují a podle toho volit hodnotovou výhodu. Potom mohou vybrat ze tří skupin vlastností ty 

cíle a ejich měřítka, které v případě, že budou splněny, umožní podniku, aby si zachoval daný 

objem obchodu s cílovými zákazníky, popř. ho ještě zvětšil. Těmito třemi skupinami 

vlastností jsou:  

 vlastnosti výrobku a služby: funkčnost, kvalita a cena,  

 vztahy se zákazníkem: zkušenosti s nákupem a osobní vztah, 

 image a pověst.  

Výběrem konkrétních cílů a měřítek napříč těmito třemi skupinami mohou manažeři 

nasměrovat své podniky, aby svým cílovým zákaznickým segmentům poskytovaly vynikající 

hodnotové výhody. viz Kaplan (2002) 

2.8.3 Perspektiva interních podnikových procesů 

V této perspektivě BSC manažeři charakterizují procesy, které jsou pro dosažení 

zákaznických a akcionářských cílů nejdůležitější. Obvykle podniky vyvíjejí pro tuto 

perspektivu cíle a měřítka poté, co určí cíle a měřítka zákaznické a finanční perspektivy. Pro 

potřeby BSC se doporučuje, aby manažeři definovali úplný interní hodnotový řetězec, který 
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začíná inovačním procesem – odhalením současných a budoucích potřeb zákazníků a 

vývojem nových způsobů řešení těchto potřeb – pokračuje provozním procesem – dodávkou 

existujících výrobků a služeb existujícím zákazníkům – a končí poprodejním servisem – 

nabídkou služeb po uskutečnění prodeje, které přidávají nakoupeným výrobkům a službám 

další hodnotu. viz Kaplan (2002) 

V perspektivě interních procesů tedy manažeři identifikovali kritické procesy, ve 

kterých musejí dosahovat skvělých výsledků, pokud chtějí realizovat představy akcionářů a 

cílových zákaznických segmentů. Právě inovační proces je životně důležitá část perspektivy 

interních procesů. Inovační proces považuje za prvořadé nejprve identifikovat tržní segmenty, 

které chce podnik uspokojit svými budoucími výrobky a službami, a poté navrhnout a 

vyvinout takové výrobky a služby, které tyto cílové segmenty skutečně uspokojí. Tento 

přístup umožňuje podniku klást důraz na procesy výzkumu a vývoje, ze kterého vycházejí 

nové výrobky, služby a trhy.  

Neméně důležitý proces ale i nadále zůstává provozní proces. Podniky by měli zjistit 

výši nákladů, jakost, čas a výkonnost, které jim umožní, aby zákazníkům dodávaly vynikající 

výrobky a služby. A procesem poprodejního servisu umožní odhalit nedostatky, které se 

objevují po dodání výrobku nebo služby zákazníkovi.  

Obrázek 2: Perspektiva interních podnikových procesů – obecný model hodnotového 

řetězce 

                Inovační proces Provozní proces          Poprodejní servis 

 

 

Zdroj: KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Balanced Scorecard: Strategický systém měření   
výkonnosti podniku. 3. Vydání. Praha: Management Press, 2002. S. 35 

 

Tradiční měřící systémy se soustřeďují jen na sledování a zlepšování nákladovosti, 

jakosti a časově závislých měřítek daných podnikových procesů. Přístup BSC je ale jiný, 

umožňuje totiž, aby požadavky na výkonnost interních procesů byly odvozeny z očekávání 

konkrétních vnějších subjektů. viz Kaplan (2002) 
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2.8.4 Perspektiva učení se a růstu 

Cíle uvedené v předchozích perspektivách, tedy ve finanční, zákaznické a interních 

procesech určují, kde podniky musí dosahovat skvělých výsledků, aby dosáhly průlomu ve 

výkonnosti. Cíle v perspektivě učení se a růstu vytvářejí infrastrukturu, která umožňuje, aby 

mohlo být dosaženo cílů ve třech ostatních perspektivách. Cíle v perspektivě učení se a růstu 

jsou hybnými silami pro dosažení skvělých výstupů v prvních třech perspektivách BSC. viz 

Kaplan (2002) 

Obecně se za základní oblasti perspektivy a učení se a růstu považují tyto: 

 schopnosti zaměstnanců 

o Nápady jak zlepšit procesy a výkonnost vzhledem k zákazníkům, musejí ve 

zvýšené míře přicházet od zaměstnanců v první linii, kteří jsou nejblíže 

interním procesům a zákazníkům. To vyžaduje důkladnou rekvalifikaci 

zaměstnanců a mobilizaci jejich potenciálu a tvůrčích schopností pro 

dosahování cílů podniku. [17] 

 

 schopnosti informačního systému 

o Mají – li zaměstnanci v dnešním konkurenčním prostředí efektivně pracovat, 

potřebují být dobře informováni – o zákaznících, interních procesech a 

finančních důsledcích svých rozhodnutí. Zaměstnanci zajišťující provozní 

stránku zakázky potřebují rychlou, včasnou a přesnou zpětnou vazbu o právě 

vyrobeném výrobku nebo poskytnuté službě. Od zaměstnanců můžeme 

očekávat trvalou podporu programů na zlepšení, které odstraňují nedostatky, 

zbytečné náklady, zkracují čas a zmírňují ztráty, jen v případě, mají-li takovou 

zpětnou vazbu. [17] 

 

 motivace, delegování pravomocí a angažovanost 

o Kvalifikovaní zaměstnanci s dobrým přístupem k informacím nepřispějí 

k úspěchu podniku, nejsou-li motivováni k tomu, aby přispěli k plnění 

klíčových cílů podniku, nebo nemohou-li rozhodovat a jednat.  Třetí aktivátor 

cílů učení se a růstu musí být proto zaměřen na vytvoření prostředí 

podporujícího motivaci a iniciativu pracovníků. [17] 
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2.9  Tvorba Balanced Scorecard 

Tvorba BSC musí probíhat uspořádaně, strukturovaně a logicky na sebe navazovat. 

Pouze tento přísně logický postup zajistí, že budou respektovány všechny zvláštnosti a 

náležitosti koncepce. Teprve tímto je pak garantována účinnost BSC.  

Základní struktura tvorby BSC se skládá z pěti fází, které společně vytváří obsahově a 

formálně integrovaný celek. Tyto fáze jsou: 

 odvození strategických cílů, 

 vypracování vztahů příčin a následků, 

 výběr měřítek, 

 určení cílových hodnot, 

 stanovení strategických akcí. viz Kaplan (2002) 

 
 

2.10 Odvození strategických cílů 

 Odvození strategických cílů slouží zejména k redukci velkého počtu potenciálních 

strategických cílů a výběru několika, pro podnik skutečně strategicky významných, cílů. 

Tento proces konkretizuje strategie a cíle přiřazuje jednotlivým perspektivám. Přitom 

rozlišujeme mezi strategickými cíli a strategickými akcemi a zároveň musíme určit, pro jakou 

organizační úroveň je cíl nebo akce určena. viz Charvát (2006) 

Strategické cíle BSC se vyznačují tím, že: 

 jsou podnikově specifické, individuální a nezaměnitelné, 

 strategii převádějí do akčních výroků pro příslušné perspektivy („Zkrátit inovační 

proces“, „Zvýšit uživatelský komfort“, atd.) 

 strategické výroky, které jsou součástí strategie, člení do jednotlivých částí. Např. 

hlavní strategický výrok „Mezinárodní expanze“ se skládá z části finanční, 

zákaznické, procesní a pracovníků, které musí být dosaženy pro úspěšnou realizaci 

strategie. [6] 

Z určení strategických cílů pro každou perspektivu vychází všechny další aktivity 

tvorby BSC. Kvalita strategických cílů je hlavním kritériem kvality celé BSC a má významný 

vliv na její úspěšné zavedení a realizaci. Strategické cíle, nikoliv jejich měřítka, tvoří srdce 

BSC.  
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Nezávisle na tom, jaký způsob tvorby cílů vybereme, jsou pro vyjádření možných 

strategických cílů důležitá následující pravidla: 

 Každá perspektiva nesmí obsahovat více než čtyři až pět cílů – jen tak lze zachovat 

přehlednost. 

 Nejdříve cíle popíšeme krátkou větou (ne stylem „dodavatelská věrnost + 10 %“, 

ale např. „zvýšit naši pohotovost dodat zboží“) – verbální výroky nelépe 

komunikovat a připomínkovat. 

 Soustředit se na cíle, které mají pro podnik největší strategický význam – teprve 

pak BSC podniku umožní odlišit se od konkurence. 

 Cíle nepaušalizovat, ale maximálně konkretizovat – paušální cíle nikoho neosloví, 

jednoznačné jsou specifické cíle. 

 Používat akční formulace (Používání sloves popř. slovesných podstatných jmen) – 

slovesa označují akci. [6] 

  Někdy je velmi obtížné bez znalosti příslušné strategie představit si strategické cíle 

v rámci jednotlivých perspektiv. Ztrácí se tak jejich význam. Přesto uvádím několik možných 

strategických cílů u jednotlivých perspektiv BSC: 

 Strategické cíle finanční perspektivy: 

 zvýšit výnosnost 

 zdvojnásobit obrat 

 dosáhnout vysokého provozního zisku [6] 

 

 strategické cíle zákaznické perspektivy 

 vybudování stabilní tržní pozice 

 vytvořit image partnera zákazníků 

 zvýšit spokojenost zákazníků s klíčovými procesy [6] 

 

 Strategické cíle procesní perspektivy 

 Zvýšit efektivitu procesu uvádění nových výrobků na trh 

 Prosadit orientaci na procesy 

 Upustit od overengineering [6] 

 Strategické cíle perspektivy potenciálů 

 Rozvíjet a implementovat akceptované podpůrné modely 
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 Proniknout na trh s novými produkty 

 Zpřístupnit znalosti [6] 

 
 
2.11 Vybudování vztahů příčin a následků 

Jeden z klíčových prvků BSC analýzy je právě vypracování a dokumentace vztahů 

příčin a následků mezi strategickými cíli. Tyto vztahy příčin a následků odrážejí příčinnost a 

logičnost strategických úvah. Teorie a předpoklady vedoucích předpokladů nabývají na 

základě strategických vztahů příčin a následků konkrétní podobu. To umožňuje právě sladění 

různých představ týkajících se způsobů působení strategie. Všechny strategické cíle jsou tak 

vzájemně propojeny a navzájem se ovlivňují. viz Charvát (2006) 

Úspěch strategie tedy závisí na společném působení mnoha faktorů. Kaplan a Norton 

označují zobrazení řetězce příčin a následků výstižně termínem Strategické mapy. Ty se 

vyznačují tím že: 

 ukazují souvislosti a závislosti mezi strategickými cíli v rámci jedné perspektivy a 

mezi perspektivami, 

 objasňují vzájemné účinky při dosahování cílů,  

 u managementu vytvářejí vědomí souvislostí a významu různých cílů,  

 podporují společné porozumění celé strategii,  

 ukazují, jak musí různé oblasti spolupůsobit, aby bylo možné realizovat strategii 

(myšlení přesahující funkce), 

 vyžadují spolupráci v managementu a mezi různými funkčními oblastmi, 

 ozřejmují vstupní řídící veličiny (iniciátory úspěchu podniku), 

 způsobují, žel logika strategických cílů se stává srozumitelnou a realizovatelnou a tím 

pádem ji lze dále komunikovat. [6] 

 

Vybudování řetězců příčin a následků probíhá ve třech krocích: 

1. znázornění vztahů příčin a následků, 

2. zaměření na vztahy, které mají strategický význam, 

3. dokumentace vzájemných vztahů. [6] 
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Obrázek 2: Schéma příčin a následků 

 

    Finanční perspektiva 

 

   Zákaznická perspektiva 

 

   Perspektiva interních procesů 

 

   Perspektiva učení se a růstu 

Zdroj:  HORVÁTH & PARTNERS. Balanced Scorecard v praxi. 1. vyd. Praha: Profess 
Consulting 2002. 386 s. ISBN 80-7259-033-2                                                                                        

2.12 Výběr měřítek  

Měřítka slouží k jasnému a nezaměnitelnému vyjádření strategických cílů, a zároveň 

umožňují sledovat úroveň jejich dosahování. Měřítka významně zpřesňují strategické cíle a 

měla by správně odrážet charakter příslušného strategického cíle. Měření strategických cílů 

má umožnit ovlivňovat chování požadovaným směrem. Abychom zajistili jednoznačnost 

měření dosahování strategických cílů, neměli bychom pro jeden strategický cíl definovat více 

než dvě, ve výjimečném případě tři měřítka. Obecně má management firem tendenci volit, pro 

strategické cíle, spíše více než méně měřítek. Následující kritéria napomáhají při výběru 

vhodných měřítek. viz Charvát (2006) 

 Můžeme z měřítka vyčíst míru dosažení požadovaného cíle? 

 Ovlivníme měřítkem chování zaměstnanců v požadovaném směru? 

 Jak přesně měřítko odráží příslušný cíl? 

 Je možná jednoznačná interpretace měřítka? 

 Je zajištěn princip zjišťování měřítka? 

 Může osoba zodpovědná za dosažení cíle z větší části měřítko ovlivnit? 

 Je měřítko ovlivnitelné krátkodobě (1 rok) nebo dlouhodobě (>2 roky) [6] 

 

Finanční výsledek 

Zákaznický cíl 1 Zákaznický cíl 2 

Procesní cíl 1 Procesní  cíl 1 

Cíl učení a 
růstu 1 

Cíl učení a 
růstu 2 
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Jako příklady měřítek strategických cílů v jednotlivých perspektivách BSC, lze uvést 

tyto: 

 

 Finanční perspektiva: celkové náklady jako % plánovaného obratu, náklady 

správy a odbytu v poměru k obratu (kritérium štíhlé odbytové struktury), celkový 

obrat (jako ukazatel růstu), podíl obratu mimo základní trhy, atd. [6] 

 

 Zákaznická perspektiva: tržní podíl v hromadném segmentu (klíčové trhy), 

hodnocení obchodníků, úroveň image posuzovaná zákazníkem. [6] 

 

 Perspektiva procesů: osobní náklady v poměru k obratu, poměr klíčových 

kompetencí (poměr nákladů výrobních procesů vzhledem k ostatním výrobním 

procesům), počet montážních dílů. [6] 

 

 Perspektiva potenciálů: míra odchodů „Key-Employees“ (klíčoví zam., kteří 

opustili podnik, vzhledem k celkovému počtu zam.), míra motivace (ankety mezi 

zaměstnanci), počet přijatých objednávek přes Internet. [6] 

 
 

2.13 Stanovení cílových hodnot 
 

Strategický cíl je zcela popsán tehdy, když je stanovena jeho cílová hodnota. Správné 

cílové hodnoty by měly být náročné, ctižádostivé, ale na druhé straně věrohodné a 

dosažitelné. Měly by mít vztah k realitě, tzn. k výchozí úrovni a k potřebným investicím tak, 

aby tuto úroveň mohly změnit. Tento aspekt získává na významu, pokud jde o propojení 

strategického a operativního plánování. V každém případě je nutné zajistit, aby se vyváženost 

cílů odrazila i ve vyváženosti cílových hodnot.  

 

Cílové hodnoty se určují pro jednotlivé roky. Časový horizont cílových hodnot BSC 

pokrývá období 3-5 let, stejně jako strategické plánování. Protože realizace strategií probíhá 

samozřejmě i v běžném roce, je důležité, aby byly cílové hodnoty prvního roku strategického 

plánu shodné s podrobnými plánovanými hodnotami nadcházejícího roku. Určení cílových 

hodnot dodržuje zásadu: od budoucnosti do budoucnosti. Z tohoto důvodu se tedy nejprve 

určí cílová hodnota pro konec časového období. Následně se provede specifikace cílových 

hodnot pro plánovací období, většinou se jedná o jeden rok.  Ze strategického pohledu mají 
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konkrétní čísla mnohem menší význam než výpovědi o tendencích, až už se pohybujeme 

správným směrem, musíme si dávat pozor, jinak hrozí značné pochybení v oblasti cílů. viz 

Charvát (2006) 

 

2.14 Určení strategických akcí 

Teprve skutečné činnosti všech zaměstnanců v rámci podniku vedou k realizaci 

stanovených cílů. Je samozřejmé, že velká část těchto činností vyplývá z jejich specifických a 

samostatných úkolů (např. popisu pracovních míst). Přesto tyto činnosti, které vyplývají 

z každodenní práce, zpravidla nestačí k dosažení stanovených strategických cílů. Proto 

realizace jednotlivých strategických cílů musí být ošetřena řadou dalších opatření, které 

nejsou součástí operativních činností. Tato opatření, která bezprostředně souvisí s cíli BSC, 

nazýváme „strategickými akcemi“  

Strategickými akcemi jsou bud interní projekty, nebo jiné činnosti, které nejsou 

součástí každodenních běžných činností a které kladou další nároky na důležité zdroje (např. 

know how, finanční prostředky). K těmto „nadstandardním“ činnostem patří např. akvizice 

určitého podniku, zavedení nového informačního sytému, nebo vypracování smlouvy o 

spolupráci s jedním z konkurentů. Naopak projekty týkající se zákazníků nejsou strategickými 

akcemi ve smyslu BSC. viz Charvát (2006) 

 

Strategické akce se přiřazují přímo k jednotlivým strategickým cílům a zamezují 

„umrtvení“ jednotlivých strategických cílů, nebo dokonce celé BSC. V neposlední řadě 

strategické akce tvoří základ pro efektivní rozdělení prostředků v rámci realizace strategie. 

Žádný podnik nedisponuje takovými zdroji, aby mohl realizovat všechny myslitelné 

strategické akce. Z tohoto důvodu se bezpodmínečně musí stanovit jasné priority. Přehnané 

upřednostňování ale pak může vést k přílišnému zaměření na finanční kritéria.  

Při návrhu a odvození strategických akcí rozlišujeme tři fáze:  

 

 Přehled stávajících projektů a s nimi spojených zdrojů: 

V každém podniku vznikají, bez ohledu na BSC, neustále nové projekty týkající se 

různých témat. Přesto jen v několika málo případech je k dispozici přehled ve 

smyslu multiprojektového managementu, který by vypovídal o aktuálních 

projektech, o zdrojích jaké jsou na ně vynakládány a o podmínkách jejich 

ukončení. Management často ani neví, které činnosti podporují které cíle. 
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Vypracování takového strategického přehledu je proto pro management velmi 

důležité, nicméně neměl by se zabývat rutinními činnostmi. [6] 

 

 Tvorba návrhů strategických akcí 

Stávající projekty a opatření často nestačí ke komplexní realizaci strategických cílů 

vyjádřených v BSC. Z tohoto důvodu je nutné navrhnout další opatření, které by 

mohly dále podpořit dosažení jednotlivých strategických cílů. Zde existuje 

možnost předem požádat osoby, které zodpovídají za obsah systému cílů, aby 

navrhly dodatečné akce nebo aby tyto návrhy vytvořily v rámci společného 

workshopu. [6] 

 

 Uspořádání strategických akcí 

Navazuje na předchozí fázi. V této fázi se snažíme relativizovat množství 

navržených strategických akci. Z navržených akcí ve druhé fázi mívá mnoho 

z nich pouze podpůrnou funkci. Zde se naskýtá možnost vytvořit pro návrhy 

opatření samostatnou skupinu. V praxi se pro ni používá označení „strategické 

programy“. Někdy se stává, že jsou k různým cílům přiřazeny stejné strategické 

akce. Aby se zamezilo redundancím v rámci strategických akcí, platí, že 

z obsahově stejných strategických akcí se vytvoří pouze jedna bez ohledu na to, 

kterému cíli byly akce původně přiřazeny. [6] 

 
 

2.15 Zajištění plynulého nasazení BSC 

BSC je nutné nejprve oživit. To znamená, že se musí zajistit její kontinuální nasazení. 

Pokud bychom se omezili na pouhé „sestavení“ BSC, vytvořili bychom pouze krátkodobou 

motivaci z hlediska chování a jednání odpovídající strategickým záměrům. Zda bude ovšem 

takto pojatá a za pomocí BSC vytvořená strategie realizována, zůstává otevřenou otázkou. 

Trvalé změny a zlepšení strategických kompetencí organizace však pravděpodobně 

nedosáhneme. viz Vysušil (2004) 

Výrazného zlepšení dosáhneme teprve tehdy, když se BSC integruje do systémů 

managementu a řízení. BSC musí být hybnou silou v tomto manažerském procesu. Efektivní 

uspořádání tohoto procesu je možné pouze tehdy, když se koncepce BSC integruje do 

tradičních systémů managementu a řízení. K tomu je zapotřebí, držet se následujících kroků: 
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 Zohlednit strategické cíle a strategické akce BSC v operativním plánování (včetně 

rozpočtování). 

 Vhodně začlenit strategické akce BSC do řízení projektů v podniku.  

 Sledovat na jednáních managementu pravidelně vývoj a pokrok implementace 

strategie na základě BSC. 

 Reporting musí podávat všechny potřebné informace týkající se strategických cílů, 

měřítek a strategických akcí. [17] 
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3. Aplikační část 
 

 
3.1  Charakteristika podniku PSP Engineering, Přerov 
 

PSP Engineering je významným dodavatelem strojů a kompletních závodů pro 

průmysl výroby stavebních hmot. Déle než 50 let je PSP Engineering spojen s konstrukcí a 

technologií pro: 

 
 cementárny 

 vápenky 

 drtírny a třídírny lomového kamene, štěrku a písku 

 úpravny uhlí a rud. 

 
PSP Engineering nabízí pokročilá řešení v oblastech: 
 

 pyroprocessingu (kalcinace, výpal, tepelná příprava) 

 mletí 

 drcení a třídění 

 dopravy materiálu. 

 
Vyspělé technologie jsou nabízeny pro: 
 

 kompletní nové systémy 

 modernizace a upgrading stávajících závodů 

 dodávky náhradních dílů pro zařízení PSP. 

 
 
Historie 
 

Historie strojírenství v Přerově sahá do roku 1852, kdy vznikla firma Heinik - Mendl, 

která se během půlstoletí stala renomovanou firmou vyrábějící převody a třecí spojky. V roce 

1867 byla založena firma Krátký produkující zemědělské stroje. V roce 1951 vznikly 

Přerovské strojírny s výrobním programem technologií pro výrobu stavebních hmot. V roce 

1990 došlo k transformaci Přerovských strojíren na akciovou společnost. V roce 1995, 

současně se vznikem holdingového uspořádání skupiny Přerovských strojíren, vznikla 

společnost PSP Engineering, která převzala roli významného dodavatele investičních celků 

na výrobu stavebních hmot a úpravu nerostných surovin. Od roku 1998 vlastní majoritní 

podíl ve firmě PSP německá firma IKN GmbH, která se specializuje na výrobu chladících 
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zařízení pro cementárny po celém světě.  

 

Výroba 
 

PSP Engineering a.s. patří mezi nejlépe techniky a technologicky vybaveny výrobní 

základny v oblasti těžkého strojírenství. Jejich stroje se řadí mezi největší v České republice. 

Výrobní kapacity jsou rozděleny do dvou výrobních hal s mostovými jeřáby o nosnosti až 

250t. Větší, mechanicko montážní provoz, je vybaven universálními stroji pro výrobu 

velkorozměrových částí, např. 

 

 Hrotový soustruh o točném průměru 7600 mm a točná délka 18000mm 

 Svislý soustruh jednostojanový (karusel) o točném průměru 16000mm a točné výšce 

6300 mm 

 Horizontální vyvrtávačky WD200 s pracovním pojezdem až 18000 mm 

 Zakružovačka plechů o tloušťce až 150 mm a šířce až 4 000 mm 

 Tepelné zpracování (žíhání) o rozměrech 10000 x 10000 x 20000 mm 

Menší, těžká hala, je rovněž vybavena universálními stroji. Jsou to stroje jak běžných 

rozměrů, tak i unikátních velikostí, např. 

 

 Horizontální vyvrtávačka WD250 s pracovním pojezdem až 9980 mm 

 Svislý soustruh CNC (karusel) o točném průměru 6300 mm a točné výšce 5690 mm 

 Ozubárenské stroje do modulu 50, průměru 8000 mm a šířky ozubení 1750 mm 

 Hoblovka s pracovním prostorem 3150 x 10000 mm 

 

Mimo tyto unikátní stroje jsou obě výrobní haly vybaveny pracovišti pro svařování, 

ruční i automatové. Montážní pracoviště, zkušebny a lakovny. Všechny tyto činnosti jsou v 

souladu s požadavky normy ISO 9001., 

3.2  Současný způsob hodnocení výkonnosti podniku PSP Engineering, a. s. 
 

Firma PSP Engineering, a. s. používá k hodnocení své ekonomické výkonnosti 

výhradně finanční údaje, které jsou zjistitelné z výkazů účetní závěrky. Z výročních zpráv 

vyplývá, že firma klade největší důraz na hodnotu provozního zisku před úroky a zdaněním. 

Ve výročních zprávách firma porovnává hodnotu tohoto ukazatele za aktuální rok s hodnotou 
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tohoto ukazatele z let minulých a snaží se analyzovat důvody rozdílu. Na principu tohoto 

srovnání se firma jednoduchou formou snaží zjistit, zda došlo v hospodaření firmy oproti 

jiným letům k zlepšení či zhoršení ekonomických výsledků firmy.    

Sofistikovanější sledování finanční výkonnosti probíhá ve firmě na základě analýzy 

poměrových ukazatelů finanční analýzy. Informace k jejich výpočtu jsou čerpány ze 

základních účetních výkazů. Ke sledovaným ukazatelům patří ukazatele rentability, zejména 

pak koeficient rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE). Z ostatních 

poměrových ukazatelů jsou to koeficienty likvidity jako koeficient okamžité likvidity, běžné 

likvidity nebo koeficient doby obratu pohledávek. Firma se také snaží důsledně sledovat své 

náklady, jako jsou např. náklady na vývoj nebo mzdové náklady zaměstnanců.  

Jak už tedy bylo řečeno, firma používá k hodnocení své ekonomické výkonnosti 

pouze finanční ukazatele, což se jeví v současném obchodním prostředí vyostřené 

konkurence jako naprosto nedostatečný způsob. Proto bude nutné navrhnout nový systém 

hodnocení firmy, který nebude zohledňovat úroveň dosahovaných výsledků pouze z hlediska 

finanční perspektivy, ale systém, který bude hodnotit podnik z více kritérií. K tomuto účelu 

využijeme metodu Balanced Scorecard, která představuje systém měření finanční výkonnosti 

podniku pomocí čtyř vyvážených perspektiv (finanční, zákaznické, interních podnikových 

procesů a učení se a růstu). To by mělo firmě PSP engineering, a. s. pomoci zaměřit se nejen 

na jednu izolovanou perspektivu hodnocení podniku, nýbrž i na různé nefinanční perspektivy, 

které jsou důležité k růstu a zvyšování konkurenceschopnosti. 

 

3.3  Finanční analýza 

Finanční analýza bude představovat velmi důležitou část implementace metody BSC. 

Její význam bude rozhodující zejména ve finanční perspektivě, kde na základě výsledků 

finanční analýzy budou stanoveny požadované hodnoty do budoucna. Veškeré informace 

potřebné k sestavení finanční analýzy jsou čerpány z účetních výkazů. 

V rámci finanční analýzy provedeme zhodnocení výkonnosti podniku pomocí soustavy 

poměrových ukazatelů. Zaměříme se na tyto oblasti ukazatelů: rentability, likvidity, aktivity, 

produktivity a zadluženosti. Jejich podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze č. 5  
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3.3.1 Ukazatele rentability 

Prvním z ukazatelů je rentabilita celkových aktiv (pracujících s EBIT). Na první 

pohled je vidět, že koeficient ROA má stoupající charakter, což může být pro podnik 

pozitivním signálem do budoucna. V prvním roce podnik dosahuje poměrně vysokých 

záporných hodnot, což je důsledkem značné ztráty, kterou podnik v roce 2006 vykázal. 

Společně s ROA roste i ukazatel rentability tržeb, který byl v roce 2006 také záporný, 

nicméně hodnoty, kterých tento ukazatel dosahuje, nejsou příliš dobré. Dramatický propad 

tržeb, které od roku 2006 až do roku 2008 klesly o téměř 600 mil., se negativně odrazil i 

v ukazateli obratu celkových aktiv, který ve všech třech sledovaných obdobích klesající 

charakter.  

       Tab. č. 3.1: Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability (výnosnosti) 2006 2007 2008 
ROA – rentabilita celkových aktiv  -17,55% 2,32% 7,61% 
            rentabilita tržeb  -0,08 0,01 0,05 
            obrat celkových aktiv  1,96 1,68 1,42 
ROE – rentabilita vl. kapitálu  -61,32% 0,73% 14,32% 
            rentabilita tržeb  -6,96% 0,12% 3,21% 
            finanční páka  4,48 3,68 3,14 
ROCE – rentabilita celk. investovaného kapitálu -36,8% 1,19% 11,05% 

      Zdroj: vlastní zpracování 
 
 

Obdobným způsobem by probíhalo i hodnocení ukazatele rentability vlastního kapitálu 

a stejně tak i ukazatele ROCE. Jeho výše je v prvním roce výrazně záporná a během 3 

sledovaných období má rostoucí tendenci, ikdyž tento růst do jisté míry mohl oslabovat i 

ukazatel finanční páky, která ve sledovaném období postupně klesá. Tyto výkyvy 

v rentabilitě, a vůbec v celém hospodaření firmy, jsou způsobeny ztrátovou realizací zakázky 

na modernizaci betonárky Lukavec, s jejíž realizací začala firma PSP Engineering, a. s. již 

v roce 2003 a její doznívající následky se ještě negativně projevují ve finančních ukazatelích 

sledovaných let.  

 
3.3.2 Ukazatele aktivity   

Ukazatel obrat aktiv ve všech 3 sledovaných obdobích klesá. Tento fakt je opět 

způsoben výrazným snižováním výše tržeb v průběhu všech tří let. Pokud hovoříme o 

snižování obrátkovosti aktiv, musí se adekvátně zvyšovat průměrný počet dní, po které jedna 

obrátka trvá. Ty se zvýšili ze 183 dní v roce 2006 na 255 dní v roce 2008. 



30 
 

                    Tab. č. 3.2: Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity (doby obratu)     2006 2007 2008 
Obrat aktiv 1,96 1,68 1,41 
Obrat zásob 5,95 5,97 4,63 
Doba obratu aktiv 183,33 213,73 254,51 
Doba obratu zásob 60,46 60,23 77,64 
Doba inkasa pohledávek 30,50 56,61 72,35 
Doba úhrady krátk. závazků 88,18 81,33 119,13 

            Zdroj: vlastní zpracování 
 

Co se týče zásob, ty tvoří v rámci bilance poměrně významnou položku, což se 

projevuje i na době jejich obratu, která je asi 78 dní v roce 2008. Ukazatel doby inkasa 

pohledávek stanovuje průměrný počet dní, po které jsou odběratelé dlužni, tj. doba mezi 

prodejem produktu a inkasem peněz. Vidíme, že úhrady pohledávek se od počátečního roku 

2006 do roku 2008 více než zdvojnásobila a to na 72 dní v roce 2008. Obrat závazků zase 

odráží počet dní, které uplynou od příjmu zboží apod. až po jeho zaplacení dodavateli. 

Z tabulky je patrné, že doba úhrady závazků je několikanásobně vyšší než doba inkasa 

pohledávek, což je pro podnik poměrně výhodné. Pokud by tomu bylo naopak a doba inkasa 

pohledávek by byla větší než doba úhrady závazků, potom by se podnik dostával do role 

„věřitele“ a dotoval by tak vlastně své odběratel, což by mu pak mohlo působit potíže 

s likviditou. 

 
3.3.3 Ukazatele likvidity 
 

Hlavní smysl ukazatele celkové likvidity spočívá v tom, že pro úspěšnou činnost 

podniku má zásadní význam hrazení krátkodobých závazků z těch položek aktiv, které jsou 

pro tento účel určeny, a nikoliv např. tak, že by byl nucen prodávat hmotný investiční 

majetek. Pro celkovou likviditu platí, že hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele 

v rozmezí 1,5 – 2,5. Podnik se za sledované období, kromě roku 2007, pohybuje na dolní 

hranici celkové likvidity, která je stanovená pro tento koeficient.  

       Tab. č. 3.3: Ukazatele likvidity 
Ukazatele platební schopnosti (likvidity) 2006 2007 2008 
Celková likvidita 1,48 1,95 1,59 
Běžná likvidita 0,813 1,21 0,94 
Pohotová likvidita 0,12 0,10 0,048 

         Zdroj: vlastní zpracování 
 

Ukazatel běžné aktivity vychází z předpokladu, že ne všechna aktiva podniku jsou 

stejně likvidní. Při výpočtu se z čitatele odstraňují zásoby, coby nejméně likvidní část 
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oběžných aktiv. Pro běžnou likviditu platí, že čitatel (oběžná aktiva minus zásoby) by měl 

být stejný jako jmenovatel, tedy krátkodobé závazky. Pokud by byl poměr 1:1, podnik by 

byl schopen vyrovnat své závazky, aniž by musel prodat zásoby. Podnik sice předepsaných 

hodnot dosahuje pouze v roce 2007, ale podle vývoje hodnot v ostatních letech není důvod 

se domnívat, že by podnik měl mít v oblasti běžné likvidity potíže. 

Pohotová likvidita bývá označována jako likvidita Ι. Stupně a vstupují do ní jen ty 

nejlikvidnější položky z rozvahy. Pro pohotovou likviditu platí doporučená hodnota 

v rozmezí od 0,9 – 1,1., v České republice bývá toto pásmo rozšiřováno v její dolní hranici a 

to od 0,6. Zde je vidět, že požadovaných hodnot společnost nedosahuje, trend ve vývoji této 

likvidity je v čase spíše negativní, klesající. 

 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatel celkové zadluženosti ukazuje celkovou míru zadlužení a zároveň míru rizika 

věřitelů. Obecně platí, čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost 

podniku a tím vyšší riziko věřitelů. Podíl cizího kapitálu na celkových aktivech firmy 

v jednotlivých letech zaznamenává jisté výkyvy, nicméně se pohybuje zhruba okolo 60 %, 

část z cizích zdrojů připadá na tvz. úročený cizí kapitál. Vlastní kapitál, jak je vidět 

v ukazateli samofinancování, tvoří zhruba jednu třetinu z celkových aktiv podniku, v roce 

2008 má tento ukazatel hodnotu 32 %.  

      Tab. č. 3.4: Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 
Celková zadluženost 65% 52,50% 60,75% 
Koef. Samofinancování 22,3% 27,12% 31,75% 
Úrokové krytí -17,23 7,14 87,28 

        Zdroj: vlastní zpracování 
 

Ukazatel úrokového krytí zohledňuje skutečnou schopnost podniku krýt náklady na 

cizí úročený kapitál. Výchozím ukazatelem je EBIT k nákladovým úrokům, který ukazuje, 

kolikrát vyprodukovaný zisk kryje náklady související s cizím kapitálem. Pokud by byl tento 

ukazatel roven 1, znamenalo by to, že ke krytí nákladových úroků je zapotřebí celého zisku. 

Všeobecně je doporučováno, aby nákladové úroky byly ziskem kryty minimálně třikrát. 

Ukazatel úrokového krytí má ve sledovaném období pozitivní trend. V roce 2006 dosahuje 

záporných hodnot, což bylo způsobeno záporným výsledkem hospodaření.  
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3.3.5 Ukazatele produktivity 
 

Hodnota ukazatele produktivity práce z přidané hodnoty v roce 2007 a 2008 

významně vzrostla oproti roku 2006. Důvodem bylo zejména zvyšování přidané hodnoty, ale 

také snižování počtu zaměstnanců. Jejich počet se od roku 2006 snížil téměř o 120 

zaměstnanců. U produktivity práce z tržeb je trend opačný, zde je naopak klesající. Za tímto 

faktem stojí již tolikrát zmiňovaný dramatický pokles tržeb. 

 
       Tab. č. 3.5: Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity práce 2006 2007 2008 
Osobní náklady ku přidané hodnotě 1,15 0,68 0,68 
Produktivita práce z přidané hodnoty 255,79 454,48 512,27 
Produktivita práce z tržeb 2199,7 1821,02 1724,36 

        Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
3.4  Vytvoření a vyjasnění strategie firmy 

Formulace strategie je pro dnešní firmy zásadní, klíčová věc. Mnohem důležitější a 

zároveň i obtížnější je zvolenou strategii realizovat a dodržovat. K úspěšné aplikaci BSC 

v podniku, musí být zvládnuty přístupy a metody nejen z oblasti finančního řízení a oblasti 

interních podnikových procesů, ale rovněž je důležitá představa o zvládnutí zákaznické 

oblasti a oblasti růstu zaměstnanců. To vše dohromady představuje pak úspěšný předpoklad 

růstu výkonnosti podniku.  

Z finančních výkazů vyplývá, že firma PSP Engineering prochází velmi těžkým 

obdobím. Zpomalení světových ekonomik v kombinaci s několika špatnými investičními 

rozhodnutími v minulosti se velmi negativně podepsalo na hospodářských výsledcích 

společnosti. Dá se říci, že firma dnes stojí na pomyslném rozcestí a kroky, které učiní dnes, 

mohou velmi významně ovlivnit vývoj firmy do budoucna. Právě vhodně zvolená strategii 

bude mít na vývoj firmy zásadní vliv. V rámci své podnikové strategie se firma PSP 

Engineering zaměřuje zejména na následující oblasti:   

1. Konkurence 

2. Výrobky  

3. Dodavatelé 

4. Zákazníci 

5. Náklady 
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Ad1 Konkurence  
 

Největší konkurenci pro firmu PSP Engineering představuje na domácím trhu firma 

DSP Přerov, spol. s r. o., která vyrábí stroje pro úpravu kameniva (drtiče, třídiče, podavače), 

dále to je Pro Sand Engineering, s. r. o., který firmě konkuruje v oblasti výroby strojů na 

drcení a třídění kamene.      

 Největší konkurenci ale firma PSP Engineering pociťuje ze strany zahraničních 

dodavatelů strojírenského zařízení, zejména čínských. Od roku 2005 dochází k zintenzivnění 

trendu závislosti na čínském zařízení u mnoha výrobců cementu. Důvodem je nákladová 

výhoda čínských dodavatelů, která je ve srovnání s evropskými dodavateli, jako je PSP, 

značná. Na tento nepříznivý vývoj musela společnost PSP reagovat posunutím své 

dodavatelské základny do Asie. V budoucnu bude proto nezbytné zaměřit se daleko více na 

technické inovace či aplikaci softwaru.  

Společnost PSP Engineering má zároveň své pobočky ve Španělsku (PSP Engineering 

– Spain), pobočku v Rusku (PSP Engineering) a ve Slovenské republice má organizační 

složku zahraničního podniku se sídlem v Žilině. 

 

Ad 2  Výrobky 

Firma má více než padesátileté zkušenosti s výrobky těžkého strojírenství, které se 

odrážejí v mnoha zařízeních dodaných po celém světě. Kompletní systémy i jednotlivé stroje 

z PSP Engineering jsou dodávány pro: 

 

 průmysl cementu a vápna 

 úpravny minerálů a rud 

 hutní závody 

 chemický průmysl 

 energetické závody 

 

Popis výrobního sortimentu firmy PSP Engineering, a. s. byl z větší části popsán 

v předešlé části 3. Pro větší přehlednost jsou některé nejzásadnější stroje, které firma vyrábí 

uvedeny v tabulce č. 6 
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      Tab. č. 3.6: Přehled výrobků firmy PSP 

DRTIČE VYBRAČNÍ 

TŘÍDIČE 

PODAVAČE MLECÍ 

SYSTÉMY 

Čelisťové drtiče Hrubotřídiče Vibrační třídící 
podavače 

Kulové mlýny 

Kuželové drtiče Pro finální 
mezioperace 

Vibrační roštové 
podavače 

Vertikální mlýny  

Vertikální 
odrazové drtiče 

Semimobilní 
třídící zařízení 

Žlabové podavače Vzduchové třídiče 

Kladivové, 
kladivové s válci, 
Válcové drtiče 

 Článkové 

podavače 

Cyklony a 
podavače 
materiálu 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

Velmi důležité je zmínit, že firma je velmi úspěšná hlavně v oblasti engineeringu 

cementu a vápna. Tento úspěch je způsoben právě díky kvalitním strojům na zdrobnění, 

drcení a mletí cementu, ale hlavně firma PSP engineering dodává pecní systémy na výpal 

slinku a vápna, které jsou „ušity“ přímo na míru jednotlivým cementárenským provozům. O 

tomto úspěchu svědčí hned několik větších zakázek právě na rekonstrukce nebo dodání zcela 

nových pecních linek pro zahraniční zákazníky.  

Řady produktů jsou podrobovány neustálému vývoji. Firma klade při jejich výrobě a 

vývoji důraz zejména na zvýšení jejich spolehlivosti, udržení vysoké kvality, snižování doby 

odstávek nutných pro montáž a údržbu a zvyšování výkonu.  

 

AD 3  Dodavatelé  

Mezi největší dodavatele firmy PSP Engineering patří zejména ocelárny Vítkovice 

steel a. s., Žďas, a. s., slévárna Metso Minerals, a. s., Ferona, a. s. Na přepravu již 

vyrobených výrobků či strojů firma využívá služeb několika dopravců specializujících se na 

těžkou nadrozměrnou přepravu. Mezi tyto dopravce patří zejména firmy Heavy trans, s. r. o., 

DMexpress, s. r. o., Michal Koutný autodoprava a popř. jiní dopravci.  

Okruh dodavatelů je poměrně dlouhou dobu stejný a žádné výrazné signály k jejich 

změně nejsou. V rámci úspory nákladů jsou již od roku 2006 centralizovány nákupy zboží a 

služeb pro oddělení realizace a výroby. Přímým dopadem uplatněných opatření byla úspora 

nákladů ve výši zhruba 72 mil. Kč.  
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AD 4 Zákazníci 

Mezi nejvýznamnější tuzemské zákazníky firmy PSP Engineering patří zejména firmy 

Cement Hranice, Českomoravský cement, PCLA Ladce (Slovensko) nebo cementárna 

v Hornie Srnie (Slovensko). Na domácím trhu však firma realizuje pouze malou část svého 

obratu (zhruba 20 %). Nejvíce se na tržbách společnosti podílejí právě zahraniční zakázky. 

Asi 70 % svého obratu tvoří zakázky v rámci zemí EU, zbylých 10 % připadá na země mimo 

Evropskou unii, zejména pak Rusko, Švýcarsko, Norsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko 

nebo Ukrajina.  

Z významných projektů roku 2008 můžeme jmenovat např. novou pecní linku pro 

cementárnu Sepahan (Irán), rekonstrukce pecní linky pro Naujasis Kalcitas v Litvě nebo 

rekonstrukci šachtové pece pro výpal vápna pro Dolvap Varín. V roce 2007 byl podepsán 

kontrakt s firmou Italcemeti S.p.A na dodání zařízení pro cementárnu v Turecku. Tento 

projekt byl dokončen v prvním pololetí roku 2009 a v letošním roce firma PSP úspěšně 

dokončila rekonstrukci pecní linky v cementárně Mokrá. Na rok 2010 má firma nasmlouvané 

zakázky velkých kulových mlýnů pro finskou firmu Outotec, objednávky kladek, lanovnic a 

ložiskových domků pro firmu ABB. PSP Engineering v současné době ale svou pozornost 

upíná zejména na projekt výstavby cementárny Phu-Son ve Vietnamu, který bude mít pro 

firmu zásadní význam. 

 

AD 5 Náklady 

Jednou z priorit firmy je důraz na zvyšování produktivity zaměstnanců a snižování 

investičních a provozních nákladů. Cena za ocel se v letech 2006 – 2008 zvyšovala a pohltila 

některé zisky. Firma v důsledku se musela snažit snižovat zejména provozní náklady, 

propouštěla některé zaměstnance, snížila náklady na reporting. Nicméně investiční náklady 

v tomto období rostly. Společnost si je vědoma, že do budoucna je její pozice bez 

modernizace výrobního zařízení neudržitelná, důležité byly investice do obnovy výrobního 

zařízení a také CNC technologie.  
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Strategie firmy PSP Engineering, a. s 

  Vlastníkem PSP je zahraniční společnost IKN Germany, která se úzce specializuje na 

výrobu chladících zařízení pro cementárny. Tento sortiment však PSP Engineering ve svém 

nabídkovém portfoliu nemá. Sortimenty obou firem se naopak vhodně doplňují a PSP má ve 

svém rozhodování poměrně velkou volnost. Ze strany majoritního vlastníka nejsou 

podnikatelské aktivity PSP zásadně omezovány ve prospěch IKN, jak by tomu bylo 

v případě, kdyby výrobní sortiment obou firem byl substituční. Firma PSP Engineering má 

několik zahraničních poboček, jejichž kontrola spadá právě pod PSP Engineering Přerov což 

dosvědčuje poměrně autonomní postavení PSP.  

 Až doposud se firma ve svém strategickém plánování zaměřovala převážně na oblast 

zvyšování svého tržního podílu, budování zahraničních poboček a snižování nákladů. Pro 

potřeby metody Balanced Scorecard jsme tuto strategii rozšířili především o oblast 

zákaznickou a rozšiřování sortimentu firmy. Nová strategie firmy byla vytvořena na základe 

analyzovaných oblastí v kapitole 3.4 a rozhovorech s vedením firmy (viz. příloha č. 11) a 

primárně se zaměřuje na 4 oblasti:  

  

1. Zaměřit se na udržení a rozšíření tržního podílu zejména na zahraničních trzích. 
Rozvíjení již existujících zahraničních poboček firmy, popř. budování nových. 
 

2. Udržet si již stávající zákazníky a získat nové, perspektivní zákazníky, na 
dosavadních či nových trzích prostřednictvím zvyšování známosti firmy a 
neustálým zvyšováním kvality dodávaných výrobků a včasným plněním 
sjednaných termínů a lhůt. 

 
3. Do budoucna se zaměřit na rozšíření sortimentu vyráběných strojů, zejména pak 

pro těžební průmysl a výrobu částí větrných elektráren 
 

4. Zaměřovat se na průběžné snižování provozních a logistických nákladů.  
 

 

3.5 Možnosti implementace metody Balanced Scorecard v podniku PSP 

Engineering, a. s. 

Před tím, než definujeme strategické cíle podniku v jednotlivých perspektivách, bude 

vhodné si aktuální situaci v těchto perspektivách přiblížit a snažit se tak najít prostor pro 

jejich potenciální zlepšení.  V následující části budou tedy rozebrány jednotlivé možnosti 
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implementace BSC v různých perspektivách podniku, a to v oblasti finanční analýzy, péče o 

zákazníky, interních podnikových procesů a také oblasti péče o zaměstnance. 

 3.5.1 Oblast finanční analýzy 

Protože jen oblast finanční analýzy není v dnešním podnikatelském prostředí 

dostačující, transformuje ji BSC v tvz. finanční perspektivu, kterou jsme si definovali jako 

propojení finančních cílů s celkovou strategií podniku. 

 Pro podnik PSP Engineering se jeví jako nejvhodnější strategie udržení. Jak bylo 

uvedeno již v teoretické části, v této fázi se od podniku vyžaduje vysoká návratnost 

investovaného kapitálu, udržení si svého tržního podílu a jeho zvyšování. Protože většina 

podniků v tomto stádiu „udržení se“ je zaměřena zejména na ziskovost, prosazuje se zde 

zejména snaha o snižování druhových nákladů. Ty dávají odpověď na otázky, co bylo 

vynaloženo na hospodářskou činnost (jaké druhy majetku, nakupovaných služeb, osobních 

nákladů apod.) Největší prostor pro snižování nákladů se nabízí v kategorii provozních 

nákladů, do kterých zahrnujeme především mzdy, materiál nebo náklady na přepravu.  

Pokud jsme hovořili o tom, že je pro podnik v této fázi důležitá úspora nákladů, tak 

neméně důležitým aspektem je též udržení a hlavně růst produktivity. V tomto směru se 

musí podnik zaměřit na maximální využití veškerých zdrojů. Zjistit, do jaké míry jsou 

využívány stávající kapacity, ať už se jedná o výrobní zařízení, lidský kapitál, nebo zda není 

plýtváno finančními prostředky a poté zvážit nové možnosti pro jejich využití.  

BSC se právě díky propojení strategie podniku do finančního hodnocení firmy snaží 

rozšířit doposud omezené finanční uvažování, založené pouze na výpočtu finančních 

ukazatelů, o novou oblast úvah o budoucích, strategických, záměrech podniku.  

 

3.5.2  Oblast péče o zákazníky 

V této perspektivě by mělo jít zejména o rozšíření běžné péče o zákazníky a to o např. 

o nové požadavky nebo trendy, které se v této oblasti objevují.  

Firma PSP Engineering a. s. se samozřejmě snaží přistupovat ke všem svým 

zákazníkům rovnocenně a neupřednostňovat některé zákazníky před jinými na úkor kvality 

svých výrobků nebo služeb. 
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a) Rozdělení zákazníků  

V oblasti náhradních dílů a servisu firma rozlišuje mezi dvěma skupinami zákazníků: 

1) Stálí zákazníci: s těmito zákazníky má PSP podepsané dlouhodobé smlouvy, ve 

kterých se tyto firmu zavazují, že PSP Engineering bude jejich výhradním dodavatelem 

technologií. Jedná se o skupinu předních výrobců cementu na území České republiky a 

pro tito zákazníky je určena také většina vyráběných náhradních dílů. V tabulce 3.7 jsou 

v prvním sloupci uvedeny jména těchto zákazníků, ve druhém pak průměrné roční 

množství objednávek.  

         Tab. 3.7: Stálí zákazníci 

Stálí zákazníci Průměrné 
roční 
množství 
objednávek 

Cement Hranice 35 

PCLA Ladce 23 

Českomoravský cement 25 

Lafarge cement 10 

                           Zdroj: interní podnikové údaje 

2) Nepravidelní zákazníci: takto můžeme nazvat skupinu zákazníků PSP, kteří realizují 

své objednávky v poměrně nepravidelných intervalech a to většinou jednou za 2 a více 

let. Toto kolísání je způsobeno tím, že PSP Engineering nemá s těmito zákazníky 

podepsanou žádnou smlouvu o výhradním dodávání technologií. Mnoho z těchto firem si 

nechá od PSP sestavit návrh nabídky pro požadovaný výrobek (náhradní díl) ale ke 

konečnému potvrzení nabídky již nedojde. Tento fakt je způsoben tím, že tyto firmy jsou 

velmi citlivé na cenu a mají proto širokou základnu potenciálních odběratelů. Firma ve 

svojí databázi eviduje asi 220 takovýchto zákazníků, proto by bylo velmi obtížné 

všechny vyjmenovat.                     

V oblasti investičních celků však výše uvedené rozdělení zákazníků můžeme udělat jen 

stěží. Tyto zakázky na zhotovení cementáren, pecních, drtících či jiných výrobních linek se 

sice od sebe liší velikostí investice, nicméně jsou charakteristické svou jednorázovostí a do 

dalšího obchodního styku s PSP tyto firmy vstupují až prostřednictvím náhradních dílů a 

servisu.  
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b) Udržení stávajících a získávání nových zákazníků 

Aby firma udržela své zákazníky, měla by aktivně sledovat, zda její stálí zákazníci 

nepřecházejí ke konkurenci a pokud se tomu tak děje, zjišťovat příčiny jejich odchodu a 

zároveň se snažit o jejich odstranění.  

 Pro firmu PSP Engineering je velmi obtížné nákladově konkurovat asijským 

strojírenským výrobcům, jejichž výrobky jsou navíc, co se kvality týče, srovnatelné s těmi 

evropskými. Prostor pro snižování nákladů samozřejmě existuje, má ale své limity a dostat se 

na úroveň čínských cen je pro PSP prakticky nemožné.  Bude nutné pro udržení si stálých 

zákazníků, ale případně i získaní nových, přijít s doprovodným servisem, který se stane 

samozřejmostí dodávaných služeb. K takovýmto službám patří např:  

 Bezplatný servis 

 Zvýšení záruční doby (z 2 let na 3 roky) 

 Slevy z ceny při častých objednávkách  

 Vývoj neustále nových řešení 

Právě ve vývoji neustále nových technologií je nevětší potenciál a pravděpodobně 

největší konkurenční výhoda PSP Engineeringu. Bude důležité, aby firma neustále nabízela 

nové řešení a technologie zákazníkům. Stálým zákazníkům, kteří jsou pak smluvně dohodnuti 

s PSP na výhradním odběru technologií, by například měli být tyto nová řešení poskytovány 

se slevou.  

U zákaznické perspektivy metoda BSC definuje hybné síly spokojenosti zákazníka, 

jež by se měly stát stěžejním předpokladem úspěšného fungování firmy PSP Engineering. 

K těmto hybným silám patří:  

- Čas: tj. rychlost s jakou je podnik schopen plnit své závazky. V této oblasti má 

firma PSP značné rezervy a snižování času potřebného pro sestavení nabídky a 

samotný proces výroby bude jedním ze  strategických cílů podniku (viz. odvození 

strat. cílů) 

- Kvalita: bohužel v oblasti kvality na tom firma PSP není také příliš dobře. 

V době přetrvávající krize na trhu se strojírenskými výrobky současné nízké 

vytížení inženýrských a výrobních kapacit přímo nekoresponduje s poměrně 
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vysokým počtem obdržených zákaznických reklamací (viz graf. 3.1).   

- Cena: společně s udržitelnou kvalitou je jeden z nejdůležitějších aspektů 

spokojenosti zákazníka. Cenově nemůže PSP konkurovat levné konkurence 

z Asie, nicméně musí mít neustále pod kontrolou své náklady, aby se jí nevymkly 

z pod kontroly a cena výrobků se tak nestala naprosto neudržitelnou. 

Graf č. 3.1: Zákaznické reklamace 2009-2010 

 

         Zdroj: interní podnikové údaje 

3.5.3  Oblast interních podnikových procesů 

Jak už jsme si řekli v kapitole o interních podnikových procesech, BSC vyžaduje, aby 

podnik definoval v oblasti interních procesů hodnotový řetězec. Ten začíná tvz. inovačním 

procesem, jehož cílem je právě odhalit současné a budoucí potřeby zákazníků způsoby 

uspokojování těchto potřeb. K naplnění tohoto procesu je určit konkrétní trh a poté vytvořit 

jasnou nabídku výrobků a služeb. Jak vyplývá z předchozího textu, obě dvě tyto podmínky 

má firma PSP Engineering splněny.  

Nyní se zaměříme na provozní proces, který můžeme znázornit následovně:  

Celý proces začíná poptávkou zákazníka, kterou obchodní oddělení obdrží 

prostřednictvím e-mailu nebo faxu. Tu si převezme příslušný obchodník, podle toho zda se 

jedná o např. drtič, třídič atd. Poptávka obsahuje požadovaný termín zaslání nabídky, 

požadovaný termín dodání zboží, někdy požadovanou cenu a dodací paritu. Parit je několik, 

nejpoužívanější jsou FCA – za nakládku a dopravu ručí dodavatel (PSP), nebo DDU – za 

nákladku a dopravu si zodpovídá zákazník. Přijatá poptávka je poté potvrzena zákazníkovi a 
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následně vložena do firemního informačního systému. Informační systém ale ve firmě spíše 

slouží jako přehled všech objednávek a to pouze pro potřeby obchodního oddělení, než aby 

byl aktivním nástrojem integrujícím všechny jednotlivé operace, které jsou s vyřízením 

objednávky spojeny. Poté je poptávka od zákazníka zaslána k technickému zpracování 

konkrétnímu konstrukčnímu oddělení (např. požadavek na náhradní díl pro pecní linku je 

zaslán na konstrukční oddělení pecních linek). Konstrukční oddělení poskytuje podklady pro 

výrobu poptávaného výrobku (výrobní výkresy, konstrukční rozpiska, popřípadě jiné 

specifikace), tyto podklady jsou následně zaslány odborníkovi do výrobního úseku, kde se 

určí cena (nákladová) a doba výroby.  Pokud výrobek obsahuje nakupované položky tj. 

výrobky, které PSP nevyrábí, jako jsou odlitky, různá ložiska, těsnění, hadice a podobné 

příslušenství výrobků, obchodní oddělení tyto položky poptává interním formulářem 

v oddělení nákupu, které má objednání těchto součástí na starosti. Zároveň pošle obchodnímu 

oddělení informaci o ceně a dodacím termínu dané součástky.  

Jakmile obchodní oddělení (obchodník) obdrží informace o ceně a termínech z výroby 

a z nákupního oddělení, vytvoří nabídkový formulář s předepsanými náležitostmi (číslo a 

datum nabídky, název a sídlo odběratele a dodavatele, počet položek, počet kusů, název 

výrobku, specifikaci (většinou číslo výkresu a rozměry), hmotnost, cenu již s marží, dodací 

termín, platnost nabídky (zpravidla 1 měsíc), záruky, další podmínky a ustanovení.  

Nabídka je poté zaslána zákazníkovi, který v případě zájmu zašle PSP objednávku. Ta 

se opět zadává do systému, povinně se kontroluje shoda údajů v poptávce s nabídkou. 

V případě, že zákazník požaduje jiné specifikace výrobku (jiný materiál, odolnost atd.), delší 

splatnost faktur, jinou dodací paritu apod., je se zákazníkem diskutována proveditelnost 

těchto změn (většinou jsou písemně zaznamenány pro případ budoucích nesrovnalostí). 

Jakmile je vše dořešeno, je odpovědným obchodníkem za tuto zakázku vystaven interní 

dokument „interní sdělení“ pro oddělení konstrukce s požadavkem na vydání výrobní 

dokumentace (v papírové podobě) s oraženým číslem výrobní zakázky (může se stát, že ve 

stejný moment se bude vyrábět stejný výrobek pro různé zákazníky) a uvedením osoby 

zodpovědné za správnost výkresové dokumentace. Nakupované položky se objednávají 

interní dokumentem „objednávka nákupu“, kde se zadávají všechny potřebné specifikace. 

Všechny tyto činnosti organizuje odpovědný obchodník, který následně obdrží výše 

uvedenou vyžádanou dokumentaci z oddělení konstrukce a nákupu a následně vyhotoví 

interním dokumentem „požadavek výroby“, kde jsou uvedeny specifika výrobku jako: název. 

číslo zakázky, počty kusů, hmotnosti, požadovaná cena (předem poptaná), termín výroby. 
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K tomuto požadavku je následně přiložena výrobní dokumentace a je předán do výrobního 

úseku.  

Jakmile je výrobek hotový, výroba zašle na obchodní oddělení potvrzený formulář 

„požadavek výroby“ s datumem dokončení, s uvedenými náklady (ty nejsou vždy podle 

počáteční dohody). Pokud se náklady výrazně liší od dohodnutých, obchodní oddělení 

většinou neodsouhlasí odvedení výrobku s výroby a tato situace se poté musí složitě řešit. 

Většinou jdou takové vícenáklady na úkor marže výrobce. Graficky je celý proces zachycen 

v příloze č. 9. 

Tento proces byl ve firmě již několikrát inovován a firma se neustále snaží o jeho 

zdokonalování, aby lépe ale zejména rychleji dokázala uspokojovat zákazníkovi potřeby. 

Největší slabinou tohoto obsáhle popsaného procesu je právě zmiňovaný informační systém. 

Objednávky, respektive její průběh, jsou do něj sice zadávány, jak obchodním oddělením, tak 

i výrobou, ale spíše slouží jako následná a pouhá dokumentace proběhlého procesu. Z tohoto 

důvodu by bylo dobré, kdyby firma uvažovala o novém druhu informačního systému, který 

by spíše aktivně propojoval jednotlivé úseky (obchodní, technické, nákupní, výrobní), které 

by tak měli přehled o aktuální zakázce, ta by postupovala „shora“ od obchodního oddělení, 

s jasně definovanými požadavky na ostatní oddělení až nakonec do výroby.  Hlavní směry 

rozvoje  informačních technologií by měly být zejména tyto:  

1. spolupráce všech kancelářských aplikací  

2. systém workflow s jednoznačnou definicí procesů a toků dat  

3. sdílení všech systémových prostředků a aplikací  

4. možnost tvorby a ukládání dokumentů a projektů všech útvarů a schopnost 

jejich systematického vyhledávání  

5. zabezpečení a ochrana uložených i přenášených dokumentů,  

6. plánování a týmová práce v rámci organizace a pracovních skupin  

7. vzdálený přístup k aplikacím ve používaných ve společnosti  

8. snadný přístup oprávněných uživatelů k interním a externím datovým zdrojům.  

9. orientace na intranetový přístup k aplikacím a centrálním informačním 

zdrojům  
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3.5.4 Oblast zaměstnanců 

Tato oblast péče o zaměstnance patří do perspektivy učení se a růstu metody Balanced 

Scorecard. Aby se zvyšovala kvalita podnikových procesů, měli by být rozšiřovány 

schopnosti zaměstnanců, od kterých by tak měli přicházet nápady jak zlepšit procesy a 

výkonnost vzhledem k zákazníkům.  

Metoda Balanced Scorecard přikládá velký význam právě školení a všestranné 

rekvalifikaci všech zaměstnanců, kteří by pak měli lépe využívat svůj potenciál a schopnosti 

pro dosahování cílů podniků. Firma PSP na konci března 2010 schválila firemní program 

v oblasti vzdělávání na příští 2 roky. Na tento vzdělávací program má garantované zdroje 

z Evropských fondů ve výši zhruba 6 mil. Kč. 

Pro potřeby školení zaměstnanců bude důležité udělat podrobnou analýzu pracovních 

míst v podniku PSP Engineering a na základě ní určit, která jsou pro podnik strategická, ty 

tvoří spíše malá skupinka zaměstnanců zejména management společnosti a místa běžná, na 

která budou připadat zbylí zaměstnanci, ať už se jedná o administrativní pracovníky nebo  

dělníky ve výrobě.  

Podle tohoto zjištění by pak měla probíhat rekvalifikace strategická, zaměřená jen 

na klíčové zaměstnance a rekvalifikace hromadná, které se budou účastnit zaměstnanci na 

běžných pracovních místech, kteří mají sice jasně stanovenou kompetenci, ale chybí jim 

znalosti. Na strategických místech je v PSP Engineering, a. s. 5 manažerů, jedná se 

generálního ředitele, výkonného, finančního ředitele, ředitele pro realizace a výrobního 

ředitele. BSC by mělo měnit u zaměstnanců zejména způsob myšlení a u manažerů 

společnosti by tato změna měla být zejména v přechodu od operativního myšlení ke 

strategickému.  

V této souvislosti je dobré říci, že firma se nachází ve špatné finanční situaci také 

proto, že v minulosti realizovala několik velmi ztrátových zakázek, jejichž následky se 

projevují na finančních výsledcích dodnes. Jmenovat můžeme zejména nezdařilou 

modernizaci cementárny Lukavac v Bosně. Ke ztrátě zde došlo již na začátku samotné 

realizace projektu špatnou specifikací rozsahu dodávek a služeb. Tato skutečnost může sloužit 

jako příklad o jasné nutnosti zvyšování odbornosti zaměstnanců, v tomto případě 

odpovědných za řízení projektů apod.  

 Další přínos jasně definovaného programu rekvalifikací je pro zaměstnance v první 
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linii, tj. zaměstnance, kteří přicházejí do styku se zákazníkem nebo s jinými obchodními 

partnery.  V oboru těžkého průmyslu, kdy každá objednávka je velmi jasně specifikována, se 

ani po zaměstnanci nechce, aby nabízel nějaké např. dodatečné části výrobku, ale měli by být 

těmto pracovníkům přesně ujasněny kompetence a v neposlední řadě strategické cíle 

společnosti, se kterými by se měli zaměstnanci ztotožnit.  

V posledních letech musí firma řešit problém z oblasti personalistiky, tvz. plánování 

nástupnictví. Jak je patrné z grafu č. 3.2 věková struktura zaměstnanců, „stárne“ i silná 

generace zaměstnanců dnes ve věku mezi 50-60 lety (průměrný věk zaměstnanců firmy PSP 

je 45 let).  

Graf č. 3.2: Věková struktura zaměstnanců 

              
Zdroj: interní podnikové údaje 

Tato kategorie představuje více jak jednu třetinu zaměstnanců společnosti. Jde o řadu 

klíčových profesí, specialistů, vedoucích týmů a útvarů, kteří musí mít v horizontu 5-8 let své 

nástupce. Již dnes by mělo docházet k cílené identifikaci jejich nástupců uvnitř podniku, 

případně přijetí nových zaměstnanců a předávání jim know-how, vědomostí a znalostí. Je 

zřejmé, že celá oblast musí být řešena s daleko větší intenzitou i kvalitou než dosud.  

Nástupnictví vedle modulů k adaptaci nových zaměstnanců, mentoringu, couchingu a 

cíleného vzdělávání musí představovat nosnou platformu pro realizaci a dosahování 

strategických cílů. Podmínku pro tyto cíle jsou však nové zakázky pro firemní stabilizaci 

tak, aby bylo možno přijmout uchazeče z řad mladší generace a vytvořit tak vhodný 

zaměstnanecký „mix“ zkušenost vs. mladý perspektivní potenciál.  

 



45 
 

3.6 Odvození strategických cílů 

Strategických cílů by nemělo být pro jednotlivé perspektivy příliš mnoho, aby se poté 

cíle nestali zbytečně nepřehlednými. Naopak, je důležité zaměřit se pouze na ty cíle, které 

jsou pro podnik opravdu strategické a zároveň je reálná naděje je naplnit.  V našem případě 

připadají na každou perspektivu 3 strategické cíle.  

 

3.6.1  Cíle finanční perspektivy 
 

Pro potřeby finanční perspektivy byly definovány tyto strategické cíle:  
 

   Tab. č. 3.8: Cíle finanční perspektivy 

Strategické cíle Růst zisku (rentabilita) 

perspektivy Růst tržeb 

 Redukovat provozní náklady 

      Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.6.2  Cíle zákaznické perspektivy 
 
Pro potřeby zákaznické perspektivy byly definovány tyto strategické cíle:  

 
     Tab. č. 3.9: Cíle zákaznické perspektivy 

Strategické cíle Zvýšit úroveň známosti 

zákaznické Zvýšení spokojenosti zákazníka 

perspektivy Zvýšit obrat u zahraničních zákazníků 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 
 3.6.3  Cíle procesní perspektivy 

 
Pro potřeby procesní perspektivy byly definovány tyto strategické cíle: 
 

     Tab. č. 3.10: Cíle procesní perspektivy 
 

Strategické cíle Zefektivnit čas procesu 

Procesní Zrychlení sestavení nabídky 

perspektivy Zvyšovat produktivitu 

     Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6.4 Cíle perspektivy učení se a růstu 
 
Pro potřeby perspektivy učení se a růstu byly definovány tyto strategické cíle:  
 

    Tab. č. 3.11: Cíle perspektivy učení se a růstu 
 

Strategické cíle Modernizovat staré struktury 

Perspektivy  Klima pro akci 

učení se a růstu Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

      Zdroj: vlastní zpracování 

3.7 Vybudování vztahů příčin a následků 

Po té, co jsme si vyjasnili strategii a stanovili strategické cíle podniku, je možné 

vypracovat dokumentaci, která bude odrážet právě vztahy příčin a následků mezi těmito 

strategickými cíli a pomocí které osvětlíme příčinnost a logičnost strategických úvah.  

Dokument vztahů příčin a následků má grafickou podobu a zobrazuje především 

souvislosti a závislosti mezi strategickými cíli v rámci jedné perspektivy a mezi ostatními 

perspektivami navzájem.  

V podniku PSP Engineering, a. s. bylo v uvedených analýzách stanoveno 12 

strategických cílů a mezi těmito cíli následně identifikováno 18 vazeb. Mapa strategických 

cílů a vazeb je uvedena v příloze č. 5.  

3.8 Výběr měřítek strategických cílů 

K tomu abychom mohli jasně a nezaměnitelně vyjádřit strategické cíle a sledovat 

úroveň jejich dosahování, musíme jasně definovat jejich měřítka. Díky měření těchto cílů pak 

následně budeme schopni ovlivňovat chování podniku a upravovat ho požadovaným směrem.  

Obecně je tendence volit pro strategické cíle spíše více než méně měřítek. My, abychom ale 

dosáhly skutečně jednoznačného měření, budeme definovat pro každý strategický cíl jedno 

maximálně 2 měřítka.  

3.8.1 Cíle a měřítka finanční perspektivy 

Podnik PSP Engineering, a. s. posuzoval svou výkonnost zejména podle absolutní 

velikosti zisku. Nyní se v rámci finanční perspektivy budeme spíše zaměřovat na rentabilitu 

investovaného kapitálu, která, už z podstaty výpočtu, zachovává orientaci firmy na zisk, ale 
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také jasně informuje akcionáře o návratnosti jejich kapitálu.  

     Tab. č. 3.12: Cíle a měřítka finanční perspektivy 
 

STRATEGICKÝ CÍL MĚŘÍTKO 

Růst zisku (rentabilita) ROE (rentabilita vlastního kapitálu) 
ROCE (rentabilita dlouhodobě 
investovaného kapitálu) 

Růst tržeb Tržby na pracovníka 
Tržby/aktiva 

Redukovat provozní náklady (Provozní náklady/obrat)*100 

      Zdroj: vlastní zpracování 
 
3.8.2 Cíle a měřítka zákaznické perspektivy 

Cílem zvyšování úrovně známosti firmy je právě zvyšování počtu objednávek od nových 

zákazníků. Aktivní hledání nových zákazníků musí být zejména dnes, v době útlumu 

zakázek, daleko intenzivnější.  

Jako měřítko strategického cílů spokojeností zákazníka byl stanoven počet reklamací 

za rok. Firma PSP má velký problém s poměrně vysokým počtem reklamací. Za rok 2009 

bylo celkem 59 zákaznických reklamací (viz. graf. 3.1 zákaznické reklamace). Dalším 

prostředkem měření spokojenosti zákazníků je dotazník, díky kterému jsme schopni od 

zákazníků dostat zpětnou vazbu a podnik tak může rychleji reagovat na změnu zákaznických 

preferencí a podniknout patřičné kroky k jejich neustálému uspokojování.  

 

      Tab. č. 3.13: Cíle a měřítka zákaznické perspektivy 

SRATEGICKÝ CÍL MĚŘÍTKO 

Zvýšit úroveň známosti počet objednávek od nových 
zákazníků 

Zvýšit spokojenost zákazníka  počet reklamací, dotazník 
spokojenosti zákazníka  

Zvýšit obrat u zahraničních 
zákazníků 

(Tržby od zahraničních 
odběratelů/Celkové tržby)*100  

        Zdroj: vlastní zpracování 
 

3.8.3 Cíle a měřítka procesní perspektivy 

Zaměřit se zejména na zefektivnění procesů ve firmě PSP Engineering bude velmi 

důležité a zásadní pro budoucí vývoj podniku. Souvisí to s faktem, že firma PSP mívá 

problémy s včasným dodáváním výrobků zákazníkům (měřítko dodání výrobku v potvrzeném 
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termínu). Z tohoto důvodu zaplatila firma PSP Engineering jen v roce 2008 na penále více než 

3 mil. Kč., o rok dříve tedy v roce 2007 to bylo dokonce o jeden milion více, tedy necelých 4 

mil. Kč.  

      Tab. č. 3.14: Cíle a měřítka procesní perspektivy 

STRATEGICKÝ CÍL MĚŘÍTKO 

Zefektivnit čas procesu Obrat zásob (počet obrátek) 
Dodání výrobku v potvrzeném termínu 

Zrychlení sestavení nabídky Počet dní na sestavení nabídky 

Zvyšovat produktivitu Produktivita práce z přidané hodnoty 
Osobní náklady k přidané hodnotě 

      Zdroj: vlastní zpracování 

3.8.4 Cíle a měřítka perspektivy učení se a růstu 

Analýza příčin a následku ukázala, že tyto cíle jsou navzájem velmi propojené. Co se 

týče modernizace staré struktury, máme v tomto cíli na mysli zejména informační strukturu, 

tedy modernizaci, či úplnou změnu informačního systému firmy. Investice do IT přinesou 

zejména větší pružnost v komunikaci mezi jednotlivými středisky a pozitivně se odrazí ve 

zkrácení administrativních procesů, což, jak ukázala analýza příčin a následků, povede 

zároveň k snížení nákladů firmy.  

     Tab. 3.15: Cíle a měřítka perspektivy učení se a růstu 

STRATEGICKÝ CÍL MĚŘÍTKO 

Modernizovat staré struktury Množství investic do struktur (jak 
organizačních tak informačních) 

Klima pro akci Průměrné % spokojenosti zaměstnance 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Podíl školených zaměstnanců na 
celkovém počtu 

     Zdroj: vlastní zpracování 
 

Cíl „klima pro akci“ bude vyjadřovat osobní angažovanost v různorodých činnostech 

podniku prostřednictvím delegování pravomocí a týmové spolupráce. Zjištění bude probíhat 

opět pomocí vyplňování dotazníků zaměstnanci. Na klima pro akci bude mít vliv zejména 

pracovní prostředí jako celek, komunikace na pracovišti, finanční i nefinanční motivace 

zaměstnance.  
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3.9 Stanovení cílových hodnot 

Poté co jsme si určili měřítka strategických cílů, bude nutné určit jejich cílové 

hodnoty, tedy stavu, kterého má být dosaženo, jen tak bude strategický cíl zcela popsán. Na 

základě měřítek uvedených v předchozí kapitole č. 3.7 jsou v příloze č. 2 uvedeny aktuální 

hodnoty jednotlivých strategických cílů a v návaznosti na tyto výpočty jsou stanoveny 

hodnoty cílové, kterých podnik plánuje dosáhnout v období 3 let.   

Stanovit cílové hodnoty na takovýto časový horizont je ale pro podnik, který se 

soustřeďuje zejména na export svých výrobků velmi obtížné, zvláště kvůli obrovským 

celosvětovým ekonomickým turbulencím, které takové odhady mohou zcela znehodnotit. 

Bude proto nutné, aby například každý rok docházelo k jejich aktualizaci pro dané období.  

V následujících odstavcích se budeme snažit charakterizovat stanovené cílové 

hodnoty v jednotlivých perspektivách BSC. V tomto kroku budou zmíněny i některé ze 

strategických akcí, které jsou důležité k uvedení celého BSC v život. V následujících řádcích 

nám ale půjde zejména o to, přiblížit si dosavadní vývoj v jednotlivých oblastech 

strategických cílů a dát tento vývoj do souvislosti právě se stanovením budoucích hodnot a to 

zejména s ohledem na jejich dosažitelnost.  Všechny strategické akce potřebné k udržení 

fungujícího BSC jsou jasně a stručně definovány v následující kapitole 3.9 Určení 

strategických akcí.    

3.9.1 Charakteristika cílových hodnot finanční perspektivy 

Samozřejmě, že pokud jsme jako měřítko růstu zisku uváděli pouze rentability, 

neznamená to, že bychom zanevřeli na absolutní ukazatele, jako je samotná absolutní výše 

zisku. To snad ani není možné. Základní myšlenou rentability, jako měřítka právě pro růst 

zisku, jak jsme již uvedli v kapitole 3.7 výběr měřítek, je obrátit pozornost k samotné 

výnosnosti kapitálu, která je důležitá zejména pro akcionáře. Během 3 let má podnik za cíl 

zvýšit svou rentabilitu, jako ROE tak ROCE, téměř o 80 %. Tento cíl může na první pohled 

vypadat, mírně řečeno, až přehnaně ambiciózně, nicméně je dosažitelný. Musíme si 

uvědomit, že firma se v hodnotách rentability dostala ze záporných výsledků rentability 

v roce 2006 (ROE -61 %) až na současných 14,4 % a to během pouhých 3 let.  Firma 

v minulosti realizovala několik ztrátových zakázek, jejichž následky se negativně odráželi 

právě v hospodářském výsledku firmy, nicméně dnešní pozitivní trend ve vývoji právě 

rentability může považovat za dobrý signál do budoucna. 
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Firma také počítá s postupným zvyšováním tržeb, které by se mohly vrátit v horizontu 

1-2 let na úroveň roku 2007, kdy činily 1250 tis. Kč.  Firma navíc počítá, že do budoucna 

bude pokračovat ve snižování nadbytečných pracovních míst. Kombinace těchto dvou faktorů 

činí cílovou hodnotu v rámci růstu tržeb velmi dobře dosažitelnou.  

Cíl redukce provozních nákladů je velmi silně spjat s cílem zvyšování produktivity 

v rámci procesní perspektivy. Společnost PSP chce během 3 let uspořit zejména v položce 

spotřeby materiálu a také v položce osobních nákladů, kde bych chtěl do 5 let uspořit až 5 

milionů korun. Všechny tyto kroky tedy budou tedy pozitivně působit jak ve prospěch 

redukce nákladů tak povedou ke zvýšení ukazatele právě zmiňované produktivity práce.  

3.9.2 Charakteristika cílových hodnot zákaznické perspektivy 

Hlavním měřítkem dosažení strategického cíle „zvýšení úrovně známosti“ bude 

množství obdržených zakázek od nových zákazníků. Výchozí hodnota tohoto měřítka není 

stanovena. Firma PSP má dnes zhruba 230 odběratelů, kteří patří do skupiny jak stálých tak 

především nepravidelných zákazníků. Na první pohled se jeví toto číslo jako vysoké, ale 

právě kvůli vysoké nepravidelnosti objednávek je nedostatečné. Cílem bude do budoucna 

navýšit okruh zákazníků o 25 %. Obvyklým způsobem jak docílit zvýšení povědomosti o 

jakékoliv firmě je marketing. Strojírenský podnik nepotřebuje takový objem a masivnost 

reklamy, jako si to vyžadují výrobky spotřebního charakteru, myslet si ale, že strojírenství je 

oborem, kde si výrobek automaticky najde svého zákazníka je naivní. Tisknout pouze 

propagační letáky nestačí, společnost musí zvážit zejména účasti na mezinárodních 

strojírenských veletrzích. PSP se proto v roce 2010 plánuje zúčastnit mezinárodního 

odborného veletrhu stavebních strojů, strojů stavebních hmot a těžařských strojů BAUMA 

2010 v Mnichově.  

Jako měřítko zákaznické spokojenosti byl zvolen počet reklamací. Jejich počet je 

poměrně vysoký, v roce 2009 jich bylo téměř 60. To je alarmující číslo. V době, kdy se 

vstupní náklady stávají jedním z klíčových bodů úspor, to znamená, že i ty sebemenší 

odchylky od specifikací zákazníka představují dodatečné opravy na náklady PSP Engineering 

či vyvolání jednání o snížení dodací ceny a zvýšení záruk. Stanovený cíl, tedy snížit počet 

reklamací o více než 80 % je ale reálný cíl. Společnost musí důkladně analyzovat příčiny 

neshod ve výrobě, rovněž musí být tento stav reklamací impulsem pro konstruktéry o 

robustnější design a především pro oddělení obchodu při přípravě a přezkoumání budoucích 

smluv (především při stanovení záručních lhůt, zohlednění záruk ze strany dodavatele, 
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požadavků na kvalitu atd. 

Dalším nástrojem jak měřit spokojenost zákazníka je formou dotazníku. Společnost 

tak může poměrně snadným způsobem zjišťovat, jak zákazníci vnímají celkovou úroveň 

služeb poskytovaných PSP Engineeringem, kvalitu výrobků, dodací lhůty, vstřícnost v 

jednání apod. Na základě vyhodnocení dotazníků pak bude firma schopna určit cílové 

hodnoty. Dotazník zákaznické spokojenosti je uveden v příloze č. 7. 

3.9.3 Charakteristika cílových hodnot procesní perspektivy 

Firma PSP už z charakteru své výroby drží velké množství zásob, které ale zároveň 

vážou peněžní zdroje. Co se cílové hodnoty zásob týče, nejde ani tak o cíl, jako spíše o 

udržitelný standard, protože jak z výkazů vyplývá, za posledních 5 let klesla obrátkovost 

zásob jen jednou po 5 letech a to právě v roce 2008. Nicméně snižování peněžních prostředků 

vázaných v zásobách a zvyšování obrátkovosti patří ke snahám každé firmy. 

Na rozdíl např. od rentability, která je do jisté míry determinována právě objektivními 

okolnostmi a nezáleží tedy její výsledky pouze na podniku samotném, dosažení cílových 

hodnot v rámci měřítek „včasnost dodávky“ a „počet dní na sestavení nabídky“ je čistě 

subjektivní záležitostí podniku a rozhodující v tomto směru bude schopnost dodržet v tomto 

směru stanovené strategické akce. O dosažitelnosti cílů v rámci zvyšování produktivity jsme 

již hovořili výše, proto se k nim nebudeme už vracet.  

3.9.4 Charakteristika cílových hodnot perspektivy učení se a růstu 

Přesný objem peněz, který firma PSP Engineering investovala do IT technologií, do 

roku 2008, se nepodařilo zjistit, nicméně se pohybovala v řádu milionů korun. Na horizont 

příštích tří let byla stanovena jako cílová hodnota investic do informačních technologií částka 

3 mil. Kč. Firma PSP si vážně uvědomuje rezervy, které v oblasti IT technologií má a protože 

v budoucnosti plánuje rozsáhlé inovace zavedených informačních systémů, může se stát, že 

stanovená částka nebude stačit a bude překročena. Zamýšlené IT inovace se budou týkat 3 

oblastí informačního systému: 

1. Transakční systémy  

2. EDM – správa a řízení toku dokumentů 

3. CRM – evidence a správa stávajících a potenciálních zákazníků 
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Zaměstnanci jsou nejdůležitější hybnou silou úspěchu celého podniku. Sledování a 

zejména zvyšování jejich spokojenosti bude pro firmu velmi důležitý úkol. Průzkum 

zaměstnanecké spokojenosti zatím firma neprováděla. Průzkum může firma provést formou 

dotazníků a na základě zjištěných výsledků pak určit skutečnou a cílovou hodnotu, které chce 

v průběhu 3 let dosáhnout. Cílem firmy by samozřejmě mělo být v této oblasti 100 % 

spokojených zaměstnanců.  

3.10 Určení strategických akcí 

K tomu aby nedošlo k umrtvení jednotlivých strategických cílů nebo dokonce celé 

BSC, je nutné definovat pro jednotlivé cíle své strategické akce. Pouze činnosti, které 

vyplývají z každodenní práce, ale nestačí k dosažení stanovených strategických cílů, proto 

musí být rozšířena o další opatření, která však nejsou součástí operativní činnosti. Těmto 

opatřením říkáme „strategické akce“. 

Můžeme říci, že BSC začíná fungovat právě až s realizací strategických akcí. Na 

základě logického uvažovaní, byly tedy pro jednotlivé strategické cíle stanoveny 

nejvhodnější strategické akce.  

3.10.1 Strategické akce finanční perspektivy 

V tomto případě jsou strategické akce nutné k dosažení cílů finanční perspektivy definovány 

v ostatních perspektivách. Tento fakt je způsoben tím, že všechny akce podniknuté ve 

zbylých třech perspektivách vedou, díky provázanosti všech perspektiv BSC, zároveň 

k dosažení cílů finanční perspektivy, která je na pomyslném vrcholu této pyramidy (viz. 

diagram následků a příčin)  

 Tab. č. 3.16: Strategické akce finanční perspektivy 

STRATEGICKÝ CÍL STRATEGICKÁ AKCE 

Růst zisku akce definované v ostatních perspektivách 
povedou k naplnění tohoto cíle 

Růst tržeb akce definované v ostatních perspektivách 
povedou k naplnění tohoto cíle 

Redukovat provozní náklady akce definované v ostatních perspektivách 
povedou k naplnění tohoto cíle 

   Zdroj: vlastní zpracování 
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3.10.2 Strategické akce zákaznické perspektivy 

V tabulce 3.17 jsou uvedeny strategické akce nutné k dosažení strategických cílů 

zákaznické perspektivy.  

     Tab. č. 3.17: Strategické akce zákaznické perspektivy 

STRATEGICKÝ CÍL STRATEGICKÁ AKCE 

Zvýšit úroveň známosti marketingový průzkum 
reklama, propagace 
aktuální a přehledné webové stránky 

Zvýšit spokojenost zákazníka řízení kvality 
školení zam. při komunikaci se zákazníky 
výzkum a vývoj 

Zvýšit obrat u zahraničních zákazníků přizpůsobování se světovým trendům 
získat mezinárodní certifikáty jakosti 
propagace v zahraničí 

     Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
3.10.3 Strategické akce procesní perspektivy 

V tabulce 3.18 jsou uvedeny strategické akce nutné k dosažení strategických cílů 

procesní perspektivy.  

          Tab. č. 3.18: Strategické akce procesní perspektivy 

STRATEGICKÝ CÍL STRATEGICKÁ AKCE 

Zefektivnit čas procesu lepší organizace práce 
vyjasnění zodpovědnosti a pravomocí 

Zrychlení sestavení nabídky informační technologie 
Zvyšovat produktivitu optimalizace procesů 

odstranění zbytečných aktivit 
efektivněji využívat zdroje 

         Zdroj: vlastní zpracování 
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3.10.4 Strategické akce perspektivy učení se a růstu 

V tabulce 3.19 jsou uvedeny strategické akce nutné k dosažení strategických cílů 

v perspektivě učení se a růstu. 

      Tab. 3.19: Strategické akce perspektivy učení se a růstu 
 

STRATEGICKÝ CÍL STRATEGICKÁ AKCE 

Modernizovat staré struktury informační systém 
nová organizační struktura 

Klima pro akci delegování pravomocí, pracovní 
prostředí 
systém odměňování, zam. výhody,  
týmová spolupráce 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců školení zaměstnanců 
    Zdroj: vlastní zpracování 

3.11 BSC a jeho podpora IT prostředky  

Pro sestavení, ale zejména pro samotné použití metody Balanced Scorecard v praxi nám jako 

významný pomocný prostředek může sloužit též vhodný software. Při diskusích o vhodné 

softwarové podpoře BSC by měly být zohledněny čtyři důležité požadavky [2]: 

 Samotné řešení procesu sestavení BSC je vhodné provádět s pomocí softwaru, 

který poskytuje efektivní podporu pro dokumentaci BSC procesů.  

 Všechny poznatky významné z hlediska BSC by měly být k dispozici online.  

 Měl by být zajištěn automatický sběr dat v rámci procesu plánování a reportingu 

 Měla by existovat možnost snadno získat všechny potřebné analýzy a 

vyhodnocení 

Softwary podporující BSC by měly zejména podporovat jednotlivé krok jeho 

sestavení BSC a zároveň popsat definovaný plán tohoto postupu. Mezi hlavní požadavky 

bude ale patřit schopnost spravovat velké množství informací. Jedná se o popis cílů, 

zobrazení a popis řetězců příčin a následků, definice měřítek, popis strategických akcí, 

zobrazení rozpočtu strategických akcí a další údaje. Důležitou vlastností tohoto softwaru 

musí být propojení se všemi ostatními podnikovými systémy. Je důležité, aby software BSC 

podporoval statistická vyhodnocení a také grafická zobrazení, zároveň musí disponovat 

informacemi, které nemají pouze operativní charakter. Provedené analýzy tímto softwarem 
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musí vedoucím pracovníkům poskytovat přesné informace o vzájemných vztazích mezi 

strategickými cíli.[6] 

Za všechny softwary, které se zabývají sestavením a samotným využíváním metody 

BSC zabývají, můžeme jmenovat např. Balanced Scorecard Designer, Proverbs BSC nebo 

Easy Balanced Scorecard System. Dnes jsou už tyto softwary poměrně dobře cenově 

dostupné, takže ani nemusí pro podnik představovat příliš velkou investici.  

4. Návrh zavedení BSC v podniku PSP Engineering, a. s.  

Klasické podnikové plánování má spíše operativní charakter, a právě toto uvažování 

v intencích pouze krátkého období může podnik značně limitovat, co se jeho budoucího 

rozvoje týče, nebo dokonce ohrozit jeho samotnou existenci. Základním předpokladem 

k tomu abychom mohli metodu BSC v podniku uvést v život je definovat podnikovou 

strategii.  Ve firmě PSP Engineering byly formulovány 4 základní strategické cíle, které se 

komplexně dotýkají oblasti finanční, zákaznické, procesní a učení se a růstu. Postupem 

uvedeným v praktické části Balanced Scorecard tyto strategické cíle převádí na operativní 

úroveň řízení a tím zajišťuje, že všechny procesy v podniku budou směřovat k jedinému cíly 

a to naplnění celé podnikové strategie. 

BSC klade důraz na příčinnou souvislost mezi firemní kulturou, spokojeností 

způsobilého a motivovaného pracovníka, výkonností interních procesů, spokojenosti a 

loajalitou zákazníka, která vede k vyššímu tržnímu podílu a prosperitě firmy. 

Zavedení systému, ale zejména samotné udržení BSC, je velmi časově náročné a 

pracné. Proto, abychom skutečně vytvořili fungující Balanced Scorecard, který se bude 

flexibilně přizpůsobovat strategii, je nutné BSC propojit se stávajícími systémy řízení. 

V rámci tohoto kroku bude zejména zapotřebí:  

 
o controlling, který sleduje důslednou realizaci strategických akcí stanovených 

v BSC, 

o integrace BSC do strategického a operativního plánování za účelem,  
 

o kontinuálního přizpůsobování nové strategie a přesného převedení operativních 

cílů a strategických cílů do ročních plánů a rozpočtů,  

o Integrace do systému reportingu, aby bylo možné průběžné sledování 

dosahování cílů,  
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o Integrace do systému řízení lidských zdrojů, které slouží k zakotvení 

operativních cílů a strategických akcí do sjednaných osobních cílů.  

 
Důležitou podmínkou pro fungování BSC je podpora ze strany vedení společnosti. 

Žádný projekt týkající se strategického řízení, kam model BSC zařazujeme, se neobejde bez 

aktivní podpory managementu, který musí mít jistotu, že nový systém bude mít očekávané 

přínosy. Abychom docílili správného fungování BSC, bude nutné jej integrovat do systému 

reportingu, jen tak bude firma schopna průběžně sledovat plnění stanovených cílů.  

BSC zejména přináší pro management nástroj zpětné vazby. Právě zpětná vazba je tím 

nejdůležitějším a aspektem celé BSC. Manažeři mnohdy nemají vůbec žádnou zpětnou vazbu 

na to, aby si ověřili správnost své strategie a testovali tak hypotézy, na kterých je podniková 

strategie založená. Balanced Scorecard tak umožňuje průběžně monitorovat, upravovat 

zaváděné strategie, nebo je dokonce od základu celé změnit. Tímto způsobem se tedy diskuze 

ohledně podnikové strategie přesouvá z roviny pouhého konstatování minulých výsledků do 

roviny učení se o budoucnosti a zároveň je managementu dána možnost, vidět v reálném čase, 

zda se očekávání ohledně podnikové strategie skutečně naplňují.  

 

Zavedení metody Balanced Scorecard jako systému měření výkonnosti, by v podniku 

PSP Engineering, a. s. mělo přinést zejména:  

 
o zlepšení komunikace strategie a strategických cílů 

 
o zlepšení strategického uvažování 

 
o zvýšení dostupnosti informací 

 
o zvýšení informovanosti o celkové výkonnosti firmy 

 
o uvědomění si souvislosti mezi podnikovými činnostmi  

 
o získání strategické zpětné vazby pro přesnější formulování strategií 

 
o zlepšení firemní kultury a pracovního prostředí 

 

Protože cílem této práce je spíše samotný návrh systému měření, tedy stanovení 

strategických cílů a návrh možností jejich měření, postup při samotném zavádění metody 

BSC bude záležet čistě na samotném podniku PSP Engineering. Podnik může metodu BSC 

zavádět buď ve vlastní režii: určit osoby zodpovědné za zavádění metody do systému řízení, 

sestavení časového rámce zavádění, popř. stanovit jiné strategické cíle či akce apod. Na druhé 
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straně, firma může při zavádění BSC využít služeb poradenských firem, které se právě 

implementací BSC zabývají. Mezi takové poradenské firmy patří např. Deloitte (Brno, 

Ostrava Praha), DET NORSKE VERTAS (Praha, Ostrava) nebo POINT Consulting (Praha).   

 
 
5. Závěr 

 
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit a navrhnout nový systém měření finanční 

výkonnosti podniku PSP Engineering, a. s. a to metodou Balanced Scorecard.  

 V teoreticko-metodologické části byly analyzovány přístupy k měření výkonnosti 

podniku s důrazem na metodu Balanced Scorecard. Důraz byl kladen zejména na teoretická 

východiska BSC nutná k její následné aplikaci v praktické části. Zde byl navržen zcela nový 

systém měření výkonnosti podniku, který nebyl založen pouze na finanční analýze, jako tomu 

bylo dosud, ale navíc se soustředí na sledování a dosahování vytyčených strategických cílů 

podniku nefinanční povahy.   

V rámci aplikace metody Balanced Scorecard do systému měření výkonnosti podniku 

byly analyzovány 4 stěžejní oblasti (finanční, zákaznická, procesní a oblast učení se a růstu). 

Těmto oblastem byly, s ohledem na celopodnikovou strategii, navrženy dílčí strategické cíle a 

zároveň stanoveny jejich měřítka. Protože většina strategických cílů má právě finanční 

charakter, bylo nutné na samotném začátku praktické části provést finanční analýzu podniku 

a stanovit tak výchozí hodnoty pro strategické cíle.  

Strategické akce, které byly v praktické části definovány, jsou návodem, jaké kroky 

musí podnik v budoucnu učinit, aby všech svých vytyčených cílů dosáhl. Podnik se musí 

zaměřit zejména na zákaznickou perspektivu. Vysoký počet reklamací a nesplněných 

dodacích lhůt může vážně ohrozit pověst podniku a způsobit odliv zákazníků. Dalším krokem 

zvyšování zákaznické spokojenosti, který se dotýká přímo i procesní perspektivy je inovace 

informačních systémů. Plán, který si firma stanovila na příští 3 roky, má za cíl zrychlit, 

zefektivnit a zpřehlednit komunikaci mezi jednotlivými firemními útvary a přispět tak 

k zrychlení sestavení nabídky pro zákazní a redukci administrativních nákladů.  

V rámci perspektivy učení se a růstu bude hrát důležitou roli školení zaměstnanců. 

V minulosti firma realizovala několik ztrátových zakázek, kde jednou z příčin je právě nízká 

znalost vedoucích pracovníků dané problematiky. Z tohoto důvodu musí být ve firmě jasnou 

prioritou neustálé zvyšování odbornosti všech zaměstnanců. Zejména ztrátové zakázky pak 
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stály za špatnou finanční situací podniku. Firma se nachází v poměrně složité situaci a právě 

dosahování vytyčených cílů ve finanční perspektivě, tedy zvyšování výnosnosti a snižování 

nákladů, bude základem pro dosahování cílů ve zbylých perspektivách, zejména pak 

v procesní perspektivě a perspektivě učení se a růstu.  

Přínos celé metody BSC pro podnik PSP Engineering je zejména v tom, že umožňuje 

firmě měřit, jak vytváří hodnotu pro současné a zároveň budoucí zákazníky a jakým 

způsobem je nutné zlepšit kvalitu lidských zdrojů, systémů a způsobů práce, které jsou 

nezbytné pro zvyšování výkonnosti. Metoda Balanced Scorecard jasně odhaluje a definuje 

hodnototvorné hybné síly, které vedou k vyšší dlouhodobé finanční výkonnosti a 

konkurenceschopnosti podniku.  
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