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1. Úvod 

V současném světě je měření výkonnosti podniku zaloţené na základních účetních 

výkazech nedostačující. Finanční ukazatele získané ze základních účetních výkazů jsou nejen 

statické, ale především se vztahují k jiţ uplynulému období a nezachycují současný stav věcí. 

Zváţíme-li tento jev do důsledku, dojdeme ke zjištění, ţe tyto souhrnné ukazatele omezují 

potenciál podniku ve vytváření budoucích hodnot.  

Pro úspěšné dosahování strategických cílů je tedy potřeba více, neţ se jen zaměřit na 

finanční stránku měření výkonnosti firmy. Je potřeba sledovat také další oblasti výkonnosti 

týkající se dodacích lhůt, jakosti, efektivnosti apod. Do popředí se dostávají metody měření 

výkonnosti zaloţené právě na nových poţadavcích trhu. Jednou z těchto metod je také metoda 

Balanced Scorecard, jeţ představuje vyváţený pohled na podnik ze čtyř různých perspektiv – 

finanční, zákaznické, interní a inovační a růstové. Jedná se v podstatě o snahu najít 

vyváţenost mezi krátkodobými a strategickými (dlouhodobými) cíli, mezi finančními a 

nefinančními měřítky, mezi zpoţděnými a předstiţenými ukazateli a mezi vnitřními a 

vnějšími faktory výkonnosti. Tento pohled umoţňuje komplexně přistoupit k rozhodování, 

neboť díky těmto měřítkům lze jasně formulovat a především implementovat strategii firmy. 

Chce-li být v dnešní době firma úspěšná, musí sledovat vývoj nejen v oblasti svého 

podnikání, ale také v oblasti měření výkonnosti podniku. Strategické plánování je nezbytnou 

součástí chodu kaţdého úspěšného podniku. Nicméně převést strategické plány, vize a poslání 

společnosti do reality jiţ tak úspěšné nebývá. Pomocí metody Balanced Scorecard lze úspěšně 

převést strategii, vizi a poslání firmu do několika základních měřítek, které lze v konečném 

důsledku kontrolovat a získat tak okamţitý přehled o výkonnosti daného podniku. Lze tedy 

říci, ţe metoda Balanced Scorecard se stává významným nástrojem měření výkonnosti 

podniku, jejímţ důsledným pouţíváním získává firma jistou konkurenční výhodu. 

Práce je rozčleněna do pěti základních kapitol. První kapitola je úvod do problematiky, 

druhá kapitola představuje teoretické vymezení základních pojmů týkajících se výkonnosti 

podniku včetně přístupů k měření výkonnosti. Dále se v ní blíţe specifikuje metoda BSC. 

Třetí kapitola začíná představením strojírenského podniku, pro který je navrhována metoda 

BSC. Je zde stručně tato firma představena a nad jejími výsledky z let 2006 - 2009 provedena 

základní analýza finančních ukazatelů výkonnosti podniku. Dále jsou zde analyzovány další 

oblasti podniku důleţité pro tvorbu BSC – zákaznická, zaměstnanecká a procesní Z těchto 

analýz jsou následně odvozeny strategické cíle jednotlivých perspektiv metody BSC, 

stanoveny měřítka a vymezeny strategické akce. Čtvrtá kapitola je shrnutím dosaţených 
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výsledků a následný návrh doporučení nutných k úspěšné realizaci metody BSC v podniku. 

Závěrečná kapitola je souhrn dosaţených výsledků a celkové práce. 

Cílem diplomové práce je implementace metody Banlanced Scorecard ve strojírenském 

podniku. Pomocí finanční analýzy poměrovými ukazateli ve finanční perspektivě, 

dotazníkového šetření v zákaznické perspektivě a v perspektivě učení se a růstu, dotazováním 

a konzultací ve firmě ve všech perspektivách je v práci analyzován strojírenský podnik. Na 

základě těchto provedených analýz a vize a poslání firmy jsou následně navrţeny měřítka a 

ukazatele, která odráţejí strategii firmy. V závěru jsou poté navrţeny strategické akce, které 

představují způsob, jak dosáhnout vytyčených strategických cílů. Výsledkem je návrh 

uceleného systému měření výkonnosti podniku. Tento systém umoţní implementovat vizi 

podniku i do těch nejběţnějších úkonů a procesů v podniku. Procesy se navíc stanou 

transparentnější a umoţní manaţerům lépe pochopit závislosti mezi nimi. Navíc se firma 

stane pruţnější a bude lépe reagovat nejen na poţadavky trhu, ale také na podněty vznikající 

uvnitř firmy. V konečném důsledku lze říci, ţe navrţený systém přispěje k získání 

konkurenční výhody na trhu.   
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2. Teoreticko-metodologická část 

Kaţdý podnik chce mít přehled o tom, jak si vede. Ke zjištění této skutečnosti musí 

měřit a hodnotit výkonnost podniku. Nástroje a metody k měření a hodnocení výkonnosti jsou 

různé, od tradičních nástrojů zahrnující finanční analýzu, k novým postupům, ve kterých 

významnou roli hrají nefinanční měřítka. V dnešní době nabývají na důleţitosti komplexní 

metody hodnocení výkonnosti podniku, které zahrnují jak klasická ekonomická měřítka, tak 

také mimoekonomická měřítka. Jednou z těchto metod hodnocení je metoda Balanced 

Scorecard.  

2.1 Výkonnost podniku 

Pojem výkonnost je definován jako schopnost firmy (podnikatelského subjektu) co 

nejlépe zhodnotit investice vloţené do jeho podnikatelských aktivit. Z této definice vyplývá, 

ţe výkonná je pouze ta firma, která vykazuje dobré hospodářské výsledky, coţ není zcela 

přesné. Výkonnost hodnotí různí aktéři. Jinak hodnotí výkonnost vlastníci, jinak manaţeři a 

jinak zákazníci firmy. 

Podle zákazníka je výkonnou ta firma, která je schopna předvídat potřeby a přání 

zákazníka v momentě jejich vzniku a nabízí kvalitní produkt za cenu, která odpovídá 

představě o tom, kolik je ochoten za uspokojení potřeby zaplatit. Měřítkem výkonnosti je tedy 

kvalita, délka dodací lhůty a cena. 

„Podle manaţera je výkonnost firmy vysoká tehdy, kdyţ prosperuje.“, jak tvrdí Šulák, 

Vacík (2005, str. 9).  Je to tedy firma, která má stabilní podíl na trhu, loajální zákazníky, nízké 

náklady, vyrovnané peněţní toky a její hospodaření je likvidní a rentabilní. Měřítkem 

výkonnosti je rychlost reakce na změny vnějšího prostředí a na vznik nových podnikatelských 

příleţitostí. 

Podle názoru vlastníků je výkonná taková firma, která v co největší moţné míře a v co 

nejkratší moţné době zhodnotí vloţený kapitál. Měřítkem výkonnosti jsou návratnost 

investice (ROI), ekonomická přidaná hodnota (EVA) a hodnota firmy (cena akcie) viz [14]. 

2.2 Přístupy k měření výkonnosti podniků 

Přístupy k měření výkonnosti podniku lze rozdělit do tří skupin – viz obr. 2.1.: 

1. Tradiční přístupy k měření výkonnosti 

2. Moderní přístupy k měření výkonnosti 

3. Komplexní přístupy k měření výkonnosti 
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Obr. 2.1 – Přístupy k měření výkonnosti podniku 

 

 

 

 
Zdroj: ŠULÁK Milan, VACÍK Emil: Měření výkonnosti firem, Praha: EUPRES 2005, 89 s. ISBN 80-86754-33-2 

 

2.2.1 Tradiční přístupy k měření výkonnosti podniku 

V současnosti nejvíce vyuţívaný postup měření výkonnosti podniku vychází 

z finančních ukazatelů.  

Zhodnocení finanční výkonnosti firmy je důleţité jak při určování silných a slabých 

stránek společnosti, a s tím spojenou efektivní formulací podnikatelské strategie, tak také pro 

rozhodnutí v oblasti investování, financování apod. Nástrojem pro posouzení finanční 

výkonnosti firmy je finanční analýza. 

Finanční analýza se opírá převáţně o informace z účetní závěrky podniku. Pracuje 

s ukazateli, kterými, jsou buď poloţky účetních výkazů a údaje z dalších zdrojů, nebo čísla, 

která jsou z nich odvozená viz [8]. Ukazatele mohou být vyjádřeny v peněţních jednotkách, 

ale i v procentech, v jednotkách času, popřípadě mohou být bezrozměrné. 

Mezi nejrozšířenější typy ukazatelů pro měření finanční výkonnosti lze povaţovat: 

1) Absolutní ukazatele 

2) Poměrové ukazatele 

3) Pyramidový rozklad 

4) Souhrnné ukazatele 

Ad 1) Absolutní ukazatele 

 „Absolutní ukazatele vycházejí přímo z posuzování hodnot jednotlivých poloţek 

základních účetních výkazů.“jak uvádí Růčková (2008, str. 41). Tyto ukazatele dávají 

představu o rozměru jednotlivých jevů. Podle toho, zda vyjadřují určitý stav, nebo informují o 

údajích za určitý časový interval, hovoříme o veličinách stavových a tokových viz [14]. 

„Veličiny stavové tvoří obsah výkazu rozvaha, kde k určitému datu je uvedena hodnota 

majetku a kapitálu. Naproti tomu účetní výkaz zisků a ztrát jakoţ i výkaz cash flow uvádí 

veličiny tokové.”, jak tvrdí Šulák, Vacík (2005, str. 17). 

Rozvaha  zobrazuje majetek, kterým společnost disponuje a zdroje, ze kterých byl 

pořízen 

Tradiční 

přístupy 

k měření 

výkonnosti 

Moderní přístupy 

k měření  

finanční 

výkonnosti 

Komplexní 

přístupy k měření 

výkonnosti firem 
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Výkaz zisku a ztrát  odráţí úspěšnost práce managementu ve vyuţívání majetkové základny 

společnosti a kapitálu, který společnost do podnikatelské činnosti 

zapojila.  

Ad 2) Poměrové ukazatele 

„Poměrové ukazatele jsou nejčastěji pouţívaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům z hlediska vyuţitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz.“, jak uvádí Růčková 

(2008, str. 47). Důvodem je pravděpodobně fakt, ţe tato analýza vychází výhradně z údajů 

základních účetních výkazů, tudíţ vyuţívá veřejně dostupné informace viz [8]. 

„Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních poloţek 

základních účetních výkazů k jiné poloţce nebo k jejich skupině jak uvádí Růčková. (2008, 

str. 47). Mezi těmito poloţkami musí existovat vzájemná souvislost viz [14].  

Vybrané ukazatele jsou shrnuty do skupin podle toho, kterou oblast podnikového 

hospodářství postihují viz [10]. Z hlediska zaměření poměrových ukazatelů je lze tedy členit 

viz [8]: 

a) Ukazatele likvidity   

b) Ukazatele rentability 

c) Ukazatele zadluţenosti 

d) Ukazatele aktivity 

e) Ukazatele trţní hodnoty 

Pouţité vzorce poměrových ukazatelů jsou dle Růčkové (2008). 

 

Ad a) Ukazatelé likvidity – vysvětlují vztah mezi oběţnými aktivy a krátkodobými pasivy a 

schopnost společnosti dostát včas svým závazkům viz [8]. 

Z hlediska finanční rovnováhy firmy je likvidita důleţitá, neboť jen dostatečně likvidní 

podnik je schopen dostát svým závazkům. Na druhou stranu příliš vysoká míra likvidity 

znamená, ţe finanční prostředky jsou vázány v aktivech, které nepracují ve prospěch 

výrazného zhodnocování finančních prostředků a v konečném důsledku sniţují rentabilitu 

podniku. Je tedy potřeba hledat vyváţenou likviditu, která zaručí jak dostatečné zhodnocení 

prostředků, tak také schopnost dostát svým závazkům. 

Zpravidla se v praxi vyuţívají 3 základní ukazatele: 

o Okamžitá likvidita – bývá označována jako likvidita 1. stupně. Představuje nejuţší 

vymezení likvidity. Vstupují do ní nejvíce likvidní poloţky z rozvahy. Pro okamţitou 

likviditu platí vztah 2.1. 
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                                ž  á           
                í           

            ž              í
                          (2.1) 

Pro okamţitou likviditu platí hodnota v rámci 0,2 – 1,1.  

„Ukazatel běţné likvidity vysvětluje, v jakém rozsahu jsou krátkodobé závazky 

pokryty krátkodobými aktivy, která mají být přeměněna v hotovost v přibliţně stejné 

časové periodě, jako je doba splatnosti krátkodobých závazků. Je tedy měřítkem 

krátkodobé solventnosti podniku.“, jak uvádí Bláha, Jindřichovská (1994, str. 53). 

 

o Pohotová likvidita – bývá označována jako likvidita 2. stupně. Pohotovou likviditu 

vyjádříme rovnicí 2.2. 

                                          á           
   ěž á         á     

  á             
                                 (2.2) 

Optimální hodnota by měla být v rozmezí 1 – 1,5. Poměr by měl být 1:1 případně 

1,5:1.  

Pokud by byl dodrţen poměr 1:1, podnik by byl schopen vyrovnat se se svými 

závazky, aniţ by musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota ukazatele je příznivější pro 

věřitele, méně pro akcionáře a vedení podniku. 

 

o Běžná likvidita – bývá označována jako likvidita 3. stupně.  Vypovídá o schopnosti 

podniku uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběţná aktiva v daném 

okamţiku na hotovost. Běţná likvidita je vyjádřena rovnicí 2.3.: 

                                                   
             

                
                                                 (2.3) 

Optimální hodnota ukazatele je v rozmezí 1,5 – 2,5.   

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební 

schopnosti podniku. Chceme-li získat objektivní náhled na likviditu podniku, je dobré 

ji sledovat v delší časové řadě. Vývoj ukazatelů by pak měl vykazovat pokud moţno 

stabilní situaci bez razantnějších výkyvů, protoţe tato situace staví podnik do 

pozitivního světla jak u věřitelů, tak u investorů viz [8]. 

 

Ad b) Ukazatelé rentability – vypovídají o míře dosaţeného zisku z investic poskytovatelům 

kapitálových zdrojů. Pomocí těchto ukazatelů je vyjádřena intenzita vyuţívání, reprodukce a 

zhodnocení kapitálu vloţeného do společnosti. Obvykle se tyto ukazatele porovnávají s údaji 

z předchozích let, se statistickými průměry průmyslového odvětví, s alternativními formami 

investic a s rozpočty viz [14].  
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 Pro finanční analýzu jsou nejdůleţitější tři kategorie zisku: 

o EBIT (zisk před odečtením úroků a daní) – odpovídá provoznímu výsledku 

hospodaření. Pro finanční analýzu se vyuţívá tam, kde je nutno zajistit 

mezifiremní srovnání. 

o EAT (zisk po zdanění nebo také čistý zisk) – ve výkazu zisku a ztrát jej nalezneme 

jako výsledek hospodaření za běţné účetní období. Vyuţívá se ve všech 

ukazatelích, které hodnotí výkonnost firmy. 

o EBT (zisk před zdaněním, tedy provozní zisk jiţ sníţený nebo zvýšený o finanční 

a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny daně) se 

vyuţívá tam, kde chceme zajistit srovnání výkonnosti firem s rozdílným daňovým 

zatíţením. 

  

Ke zjišťování rentability jsou nejčastěji pouţívány: 

o Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) slouţí k hodnocení výnosnosti kapitálu, který 

do společnosti vloţili vlastníci. „Posuzuje výhodnost investice. Pokud je hodnota 

ukazatele trvale niţší neţ úroková míra cenných papírů garantovaných státem, 

resp. úroková sazba poskytovaná bankami při vkladu, potom není podnikání příliš 

efektivní.“, jak uvádí Šulák, Vacík (2005, str. 27). Rentabilita vlastního kapitálu je 

vyjádřena rovnicí 2.4. 

                                    
    

               
                                                            (2.4) 

 

o Rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA) vyjadřuje celkovou efektivnost 

firmy, její výdělečnou schopnost, nebo také produkční sílu. Rentabilita úhrnných 

vloţených prostředků je vyjádřena vztahem 2.5. 

                                       
    

                       
                                                 (2.5) 

Podle toho, jaký zisk vstupuje do vzorce, liší se interpretace výsledku. Vstupuje-li 

do vzorce EBIT, pak tento ukazatel můţeme pouţít při srovnání podniků 

s rozdílným daňovým prostředím a úrokovým zatíţením. Vstupuje-li do vzorce 

EAT, potom se jedná o klasický ukazatel rentability od kterého poţadujeme, aby 

poměřoval vloţené prostředky nejen se ziskem, ale také se zhodnocením cizího 

kapitálu.  

Z ukazatele rentability celkového vloţeného kapitálu, lze odvodit ukazatel 

rentability celkov ho investovan ho kapitálu ROCE. Tento ukazatel vyjadřuje 
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míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím 

dlouhodobým kapitálem. Tento ukazatel je vyjádřen rovnicí 2.6. 

                                       
    

                                
                                (2.6) 

 

o Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni trţeb. Doporučené hodnoty těchto ukazatelů se liší v rámci jednotlivých 

odvětví. „Nicméně obecně lze říci, ţe čím vyšší je rentabilita trţeb, tím lepší je 

situace v podniku z hlediska produkce.“ (viz. [8] – str. 56). Je vyjádřen rovnicí 

2.7. 

                                  
    

     
                                                                           (2.7) 

V praxi se tomuto ukazateli také někdy říká ziskové rozpětí a slouţí k vyjádření 

ziskové marţe. V tomto případě je do kategorie zisku dosazován čistý zisk. 

 

o Rentabilita nákladů (ROC) bývá povaţována za doplňkový ukazatel k ukazateli 

rentability trţeb. „Obecně platí, ţe čím niţší je hodnota tohoto ukazatele, tím 

lepší výsledky hospodaření podnik dosahuje, neboť na 1 Kč trţeb dokázal 

vytvořit s menšími náklady.“ Rentabilitu nákladů lze vyjádřit rovnicí 2.8 nebo 2.9. 

                                               
    

     
                                                                   (2.8) 

nebo 

                                                                                                                 (2.9) 

 

Ad c) Ukazatele zadluženosti – porovnávají rozvahové poloţky na jejich základě zjistí, 

v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími zdroji. V podstatě slouţí jako 

identifikátor výše rizika, které společnost podstupuje, pokud financuje svoje podnikatelské 

aktivity danou strukturou vlastních a cizích zdrojů viz [14]. Mezi základní ukazatele 

zadluţenosti patří: 

o Ukazatel věřitelsk ho rizika (debt ratio), kterým se vyjadřuje celková zadluţenost 

podniku, je vyjádřen rovnicí 2.10. 

                                            
            

              
                                                 (2.10) 

„Obecně platí, ţe čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko 

věřitelů.“jak tvrdí Růčková (2008, str. 58) Nicméně je nutné posuzovat ukazatel 

také v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. 



9 

 

o K měření zadluţenosti se dále pouţívá koeficient samofinancování (equity ratio), 

coţ je doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika. Součet těchto dvou 

ukazatelů by měl dát přibliţně hodnotu 1. Tento ukazatel je povaţován za jeden 

z nejdůleţitějších poměrových ukazatelů zadluţenosti pro hodnocení celkové 

finanční situace a vyjadřuje proporci, v níţ jsou aktiva společnosti financována 

penězi akcionářů. Je dán vztahem 2.11. 

                                                  
               

              
                                             (2.11) 

 

o S těmito dvěma ukazateli také bezprostředně souvisí ukazatel označovaný jako debt-

equity ratio. Jde o poměr cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu firmy. Mnohem 

častěji se pouţívá převrácená hodnota tohoto ukazatele, která měří míru finanční 

samostatnosti podniku. 

 

o K zjištění únosnosti dluhového zatíţení firmy je určen další ukazatel – ukazatel 

úrokov ho krytí. Tento ukazatel udává, kolikrát je zisk vyšší neţ úroky. Rovnice 

2.12  pro výpočet tohoto ukazatele: 

                                                             
    

               
                   (2.12) 

 

o Pro lepší posouzení moţnosti zadluţení je moţno pouţít také ukazatel maximální 

úrokov  míry viz rovnice 2.13. 

                                
    

                                         
        (2.13) 

 

o Srovnáním ukazatele úrokového krytí s rentabilitou vypočtenou poměrem mezi 

EBITem a celkovými aktivy získáme ukazatel podmínek pro zadlužení. Je-li 

rentabilita vyšší neţ maximální úroková míra, existují podmínky pro další 

zadluţování firmy. Je-li rentabilita menší neţ vypočtená maximální úroková míra, 

další zadluţování se nedoporučuje z důvodu zvyšování rizika insolventnosti viz [8]. 

 

Ad d) Ukazatele aktivity – měří schopnost společnosti vyuţívat investované finanční 

prostředky a měří vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. 

Nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých sloţek zdrojů nebo aktiv, nebo dobu obratu. 

Jejich rozbor hledá odpovědi na otázku, jak hospodaříme s aktivy, jejich jednotlivými 
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sloţkami a jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost a likviditu. Mezi ukazatele aktivity 

patří: 

o Ukazatel obratu celkových aktiv – je měřítkem celkového vyuţití majetku –viz 

rovnice 2.14. 

                                       
     

                                
                               (2.14) 

 

o  Obratovost zásob (rychlost obratu zásob) – je ukazatel, který udává, jak dlouho 

jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob. Výpočet ukazatele je uveden v rovnici 

2.15. 

                                             
     

               
                                  (2.15) 

 

Od tohoto ukazatele je odvozen další ukazatel  - doba obratu zásob, viz 2.16. 

                                            
   

                     
                                 (2.16) 

Obecně platí, ţe čím vyšší obratovost zásob a kratší doba obratu, tím lepší je 

situace. 

 

o Obdobně jako obratovost zásob a doba obratu zásob lze konstruovat další ukazatele 

– obratovost pohledávek (rychlost obratu pohledávek), viz rovnice 2.17, a doba 

obratu pohledávek, viz rovnice 2.18. 

                                                     
     

                    
                (2.17) 

                                                 
   

                          
               (2.18) 

Doporučovanou hodnotou je běţná doba splatnosti faktur. 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě 

pohledávek. Je-li doba obratu pohledávek delší, znamená to nedodrţování obchodně 

úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů. Nicméně při rozhodování je 

důleţité přihlédnout k velikosti analyzované firmy, neboť pro malou firmu můţe 

delší doba splatnosti pohledávek znamenat značné finanční problémy, zatímco větší 

firmy mohou delší dobu splatnosti pohledávek tolerovat bez větších potíţí. 

 

o Posledním z této skupiny ukazatelů je obratovost závazků (rychlost obratu závazků), 

viz rovnice 2.19, a doba obratu závazků, viz rovnice 2.20. 



11 

                                                   
     

                
                          (2.19) 

                                               
   

                       
                         (2.20) 

Obecně platí, ţe doba obratu závazků by měla být delší neţ doba obratu 

pohledávek, aby nebyla narušena finanční rovnováha ve firmě. „Ukazatel vypovídá 

o tom, jak rychle jsou spláceny závazky firmy.“, jak uvádí Růčková (2008, str. 61). 

Pro věřitele je tento ukazatel uţitečný také pro to, ţe z něj mohou vyčíst, jak firma 

dodrţuje obchodně úvěrovou politiku viz [8]. 

 

Ad e) Ukazatelé tržní hodnoty – vyjadřují hodnocení firmy pomocí burzovních ukazatelů. 

Jsou důleţité pro investory z hlediska návratnosti investovaných prostředků. 

K nejdůleţitějším ukazatelům této skupiny patří: 

o Účetní hodnota akcií – odráţí uplynulou výkonnost firmy. V čase by tento ukazatel 

měl vykazovat rostoucí tendenci, potom se firma potenciálním investorům jeví jako 

zdravá. Je dán rovnicí 2.21. 

                                                 
               

                       
                         (2.21) 

 

o Čistý zisk na akcii – informuje akcionáře o velikosti zisku na jednu kmenovou akcii 

– viz rovnice 2.22. 

                                             
          

                                 
             (2.22) 

Tento ukazatel neumoţňuje zjistit konkrétní výši dividendy – to můţe určit pouze 

valná hromada. 

 

o Dividendový výnos – je poměr, který jednoznačně udává zhodnocení vloţených 

finančních prostředků – viz 2.23. 

                                 
                            

                
                            (2.23) 

 

o Dividendov  krytí – vypovídá o tom, kolikrát je dividenda kryta ziskem, který na ni 

připadá. Ukazatel vypovídá o tempu růstu podniku, viz rovnice 2.24. 

                                 
   

                  
                                                (2.24) 
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o Ukazatel P/E (price-earning ratio) – ukazuje, kolik jsou akcionáři ochotni zaplatit 

za 1 Kč zisku na akcii. Obecně platí, ţe čím je ukazatel v čase nebo v porovnání 

s jinými akciemi niţší, tím je pravděpodobnější, ţe je akcie podhodnocena a pro 

investora levnější. Je dán vztahem 2.25. 

                 
                

                          
                                                                 (2.25) 

 

o Ukazatel M/B (market to book ratio) – ukazatel poměru trţní ceny akcie k její účetní 

hodnotě , viz 2.26. Je-li hodnota vyšší neţ 1, znamená to, ţe trţní hodnota firmy je 

vyšší neţ je ocenění vlastního kapitálu v rozvaze. Je-li hodnota výrazně niţší neţ 

jedna, znamená to, ţe potenciální reprodukční schopnost firemních aktiv není 

hodnocena jako dostatečná vzhledem k objemu akciového kapitálu a výší rizika 

s ním spojeného.  

                       
                

                    
                                                            (2.26) 

 

Finanční analýza poměrovými ukazateli je nejběţnějším nástrojem finanční analýzy, 

který je nadmíru pouţíván, nicméně i zneuţíván. Zneuţití pramení z toho, ţe se některému 

finančnímu ukazateli přikládá příliš velký význam. Je nepřesné vyvozovat závěry z jednoho 

ukazatele – ten můţe být symptomem. Ale pro skutečný závěr nebo nalezení příčiny je 

potřeba provést analýzu z více hledisek viz [10]. 

 

Ad 3) Pyramidový rozklad 

Pyramidové soustavy ukazatelů rozkládají vrcholový ukazatel na dílčí ukazatele. Cílem 

pyramidových soustav je popsání vzájemných závislostí jednotlivých ukazatelů a také 

analyzování sloţitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy.  

 

Ad 4) Souhrnné ukazatele 

V oblasti soustav ukazatelů tvoří metody účelově vybraných ukazatelů důleţitou 

skupinu. Tyto metody mají společnosti přiřadit jeden výsledný hodnotící koeficient, na 

základě kterého je posuzováno finanční zdraví firmy. Do této kategorie patří: 

o Bankrotní modely informují uţivatele o tom, zda je firma v dohledné době ohroţena 

bankrotem. Vychází totiţ z předpokladu, ţe kaţdá firma, která je ohroţena bankrotem, 

vykazuje určité symptomy. K nejčastějším symptomům patří problémy s běţnou 
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likviditou, výši čistého pracovního kapitálu, problémy s rentabilitou celkového 

vloţeného kapitálu. 

o Bonitní modely si kladou za cíl stanovit, zda se firma řadí mezi dobré či špatné firmy – 

tudíţ musí umoţňovat srovnatelnost s jinými firmami. Modely se snaţí bodovým 

ohodnocením stanovit bonitu hodnoceného podniku. 

 

Typickým příkladem bankrotního modelu je Altmanův index finančního zdraví podniku, 

nebo také Altmanův model. Vychází z propočtu indexů celkového hodnocení. Jednoduchý 

výpočet je stanoven jako součet pěti běţných poměrových ukazatelů, jimţ je přiřazena různá 

váha, z nichţ nejvyšší váhu má rentabilita celkového kapitálu. 

Rovnice Altmanova modelu pro společnosti, které patří do skupiny firem veřejně 

obchodovatelných na burze má tvar: 

                              

Kde     podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

     rentabilita čistých aktiv 

     EBIT/aktiva celkem 

     trţní hodnota ZJ/celkové závazky nebo průměrný kurz akcií/nominální  

   hodnota cizích zdrojů 

     trţby/aktiva celkem 

Interpretace dosaţeného výsledku je tato: 

o Hodnota indexu vyšší neţ 2,9   finanční situace firmy je uspokojivá 

o Hodnota indexu v rozmezí 1,81 – 2,98 pásmo šedé zóny – firmu nelze  

      jednoznačně označit za úspěšnou, ani ji  

      nelze hodnotit jako firmu s problémy. 

o Hodnota indexu pod 1,81   výrazné finanční problémy firmy 

Není-li společnost veřejně obchodovatelná na burze, liší se rovnice Altmanova modelu pouze 

v hodnotách vah jednotlivých poměrových ukazatelů: 

                                         

Kde     podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

     rentabilita čistých aktiv 

     EBIT/aktiva celkem 

     trţní hodnota ZJ/celkové závazky nebo průměrný kurz akcií/nominální  

   hodnota cizích zdrojů 
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     trţby/aktiva celkem 

Interpretace dosaţeného výsledku se rovněţ od předchozí liší a to: 

o Hodnota indexu vyšší neţ 2,9   pásmo prosperity 

o Hodnota indexu v rozmezí 1,2 – 2,9  pásmo šedé zóny  

o Hodnota indexu pod 1,2   pásmo bankrotu 

Altmanův model řadíme mezi techniky jednoduché finanční analýzy. Je vhodným 

doplňkem finanční poměrové analýzy. 

Pro rozvojové trhy lze vyuţít modifikaci základního Altmanova indexu v podobě 

Z´score. Tato modifikace vyuţívá klasické informace ze základních účetních výkazů a není 

tudíţ vázána na znalost trţní hodnoty společnosti, jako je tomu u základního Altmanova 

indexu. Rovnice má tvar: 

                                                                 

                                                                                   

 

Interpretace dosaţeného výsledku je tato: 

o Z´score > 2,6  finanční situace firmy je uspokojivá 

o 1,1 < Z´score < 2,6 pásmo šedé zóny  

o Z´score < 1,1  firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

 

2.2.2 Moderní přístupy k měření výkonnosti firem 

V tradičních metodách se často vychází pouze z maximalizace zisku. Omezenost 

pohledu hodnocení z pozice tvorby hodnot pro zákazníka nebo vlastníka vedly k hledání 

dalších cest posouzení výkonnosti podniků viz [8]. Výsledkem jsou moderní přístupy 

k měření finanční výkonnosti v podobě nových měřítek. Jedná se o měřítka: 

1) Ekonomická přidaná hodnota  - Economic Value Added (EVA) 

2) Trţní přidaná hodnota  - Market Value Added (MVA) 

3) Ukazatel rentability investic stanovený na podkladě peněţních toků  - Cash 

Flow Return on Investment (CFROI) 

Tyto moderní přístupy k měření výkonnosti firem lépe postihují hybné síly a faktory 

strategické výkonnosti společnosti a podávají komplexní obraz o jejím chování a výsledcích. 

Nicméně tyto přístupy nejsou schopné postihnout a měřit klíčové nefinanční jevy, které 

předcházejí finančním výsledkům. 
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2.2.3 Komplexní přístupy k měření výkonnosti firem 

Poslední, poměrně mladý přístup k měření výkonnosti, zahrnuje jak ekonomické 

ukazatele, tak také mimoekonomické ukazatele viz [14]. Do této kategorie lze zařadit metody: 

1) Balanced Scorecard (BSC) 

2) Evropský model úspěšnosti (EFQM) 

Výběr vhodných ukazatelů pro měření výkonnosti podniku není jednoduchou záleţitostí. 

V současné době patří tato problematika k nejvíce diskutovaným oblastem v podnikovém 

řízení. Vedle finančních ukazatelů výkonnosti se doporučuje zvaţovat i nefinanční kritéria 

měření výkonnosti firem. Jako vhodná alternativa se jeví vyuţití modelu Balanced Scorecard, 

který obsahuje jak finanční tak nefinanční kritéria viz [14]. 

2.3 Metoda Balanced Scorecard  

V současnosti nejmodernější trend strategického řízení spočívá ve skutečnosti, ţe firmy 

vnímají a akceptují firemní strategii. Pro firemní management proto volí účinný nástroj, 

kterým je moţné strategii podniku definovat, implementovat a následně měřit i hodnotit. 

Tímto nástrojem je pravděpodobně nejpropracovanější metoda, pouţívaná k efektivnímu 

strategickému řízení – metoda Balanced Scorecard, coţ volně přeloţeno je metoda 

„vyrovnaného skóre“ viz [12].  

Metodika Balanced Scorecard byla navrţena dvěma ekonomy – Robertem S. Kaplanem 

a Davidem P. Nortonem. Metoda je pod tímto názvem publikována od roku 1992. Vznikla 

jako reakce na zjištění, ţe strategické cíle (nebo alespoň jejich části) nejsou v praxi dotaţeny 

do konce. Důvodem byla jakákoliv absence ukazatelů měření výkonnosti směřujících na 

zaměstnance, zákazníky a firemní procesy. Nespokojenost s modelem finančního účetnictví 

dal proto vzniknout nové metodě – BSC. 

Balanced Scorecard (systém vyváţených ukazatelů výkonnosti podniku) je metoda 

strategického řízení procházející celým podnikem. Rozpracovává poslání a vizi organizace do 

specifických cílů a úkolů – do uceleného a srozumitelného souboru měřítek a ukazatelů 

finanční a nefinanční výkonnosti. Tyto měřítka a ukazatele pak poskytují rámec pro 

posuzování úspěšnosti strategie a systému řízení.  

BSC zachovává tradiční finanční měřítka, jeţ vypovídají o minulých finančních 

transakcích a doplňuje je o nová měřítka vycházející z vize a strategie podniku a sledují 

výkonnost podniku ze čtyř perspektiv: 

o finanční perspektivy 

o zákaznické perspektivy 
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o perspektivy interních procesů 

o perspektivy učení se a růstu 

Tyto čtyři perspektivy tvoří rámec BSC - viz. obrázek 2.2 [7].  

 

Obr. 2.2 – Rámec BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: upraveno podle KAPLAN Robert S., NORTON David P.: Balanced Scorecard. Strategický syst m měření 

výkonnosti podniku, Praha: Management Press, 2007, 270 s. ISBN 978-80-7261-177-5. 

 

Tento pohled umoţňuje komplexně přistoupit k rozhodování, neboť díky těmto měřítkům 

lze jasně formulovat a především implementovat strategii firmy viz [7]. 

2.3.1 Finanční perspektiva 

„BSC zachovává finanční perspektivu, neboť finanční měřítka jsou důleţitá při 

sumarizaci snadno měřitelných ekonomických důsledků jiţ realizovaných akcí. Měřítka 

finanční výkonnosti ukazují, kdy zavádění a následná realizace strategie podniku vedou 

k zásadním zlepšením.“, jak tvrdí Kaplan, Norton (2007, str. 33). Finanční cíle se obvykle 

týkají ziskovosti, měřené pomocí provozního zisku, ROCE nebo ekonomické přidané hodnoty 

(EVA). Dalšími finančními cíli mohou být výrazné růsty prodeje nebo tvorba cash-flow viz 

[7]. 

Finanční cíle a měřítka musejí v BSC hrát dvojí roli: jednak definovat finanční 

výkonnost očekávanou od strategie, jednak slouţit ke zhodnocení cílů a měřítek všech 

ostatních perspektiv BSC. 
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V jednotlivých fázích ţivotního cyklu podnikatelské jednotky se mohou jednotlivé 

finanční cíle lišit. Existuje několik typů strategií, které lze pouţít. Mezi nejčastěji pouţívané 

jsou fáze:  

o růstu 

o udrţení 

o největších výnosů (sklizeň) 

Finanční cíle pro podniky jsou v kaţdé z těchto fází odlišné. V růstové fázi jsou cíle 

zaměřeny na růst prodejů - na nových trzích, novým zákazníkům, nebo nových výrobků a 

sluţeb. V této fázi je pro jednotku celkovým finančním cílem percentuální míra růstu obratu a 

míra růstu prodejů v cílových segmentech, zákaznických skupinách a regionech. Ve fázi 

udrţení jsou finanční cíle zaměřeny na tradiční finanční metody, jako jsou ROCE, nebo 

provozní a hrubý zisk. Některé podniky zavádějí novější metody měření, např. ukazatel EVA. 

Finanční cíle v této fázi jsou ziskovost a vysoká návratnost vloţeného kapitálu. Ve fázi 

největších výnosů (sklizně) vyvíjí podniky tlak na cash flow. Hlavním cílem je maximalizovat 

přítok hotovosti. Obecnými ukazateli v této fázi mohou být provozní cash flow a sniţování 

poţadavků na pracovní kapitál. 

Kaţdé z těchto tří strategií (růst, udrţení, sklizeň) odpovídají tři finanční oblasti, které ji 

podporují: 

o růst obratu a mix výrobků/sluţeb (marketingový mix) – týká se rozšiřování nabídky 

výrobků a sluţeb, získávání nových zákazníků a trhu, apod. 

o sniţování nákladů/zvyšování produktivity – cílem je snaha o sníţení přímých 

nákladů na výrobky a sluţby, sníţení nepřímých nákladů 

o vyuţití zdrojů/investiční strategie – cílem je sníţení potřeby pracovního kapitálu, 

lepší vyuţití stálých aktiv apod. 

Hybné síly a agregované finanční cíle jsou zobrazeny na obrázku 2.3. – Měření 

strategických finančních témat. Tyto hybné síly je potřeba přizpůsobit odvětví, 

konkurenčnímu prostředí a podnikové strategii.  

Finanční cíle představují dlouhodobé cíle podniku. Finanční perspektiva BSC umoţňuje 

definovat nejen metodu, podle níţ management posuzuje, zda je podnikání z dlouhodobého 

hlediska úspěšné, ale i další proměnné nezbytné pro stanovení a sledování dlouhodobých cílů. 

Všechny cíle ostatních perspektiv by měly být propojeny k dosahování jednoho nebo 

více cílů finanční perspektivy. Toto propojení vyjadřuje, ţe dlouhodobým cílem podniku je 

tvorba zisku a všechny strategie, programy a iniciativy by měly umoţnit těchto cílů dosáhnout 

viz [7]. 
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Obr. 2.3 – Měření strategických finančních témat 

 

Zdroj: KAPLAN Robert S., NORTON David P.: Balanced Scorecard. Strategický syst m měření výkonnosti 

podniku, Praha: Management Press, 2007, 270 s. ISBN 978-80-7261-177-5. 

 

2.3.2 Zákaznická perspektiva 

V zákaznické perspektivě jsou identifikovány zákaznické a trţní segmenty, ve kterých 

firma bude podnikat, a měřítka výkonnosti podnikatelské jednotky v těchto cílových 

segmentech. Mezi klíčová výstupní měřítka této perspektivy patří spokojenost a loajalita 

zákazníků, získávání nových zákazníků, ziskovost zákazníků a podíl na cílových trzích viz 

[7].  

„Zákaznická perspektiva umoţňuje manaţerům formulovat strategii orientovanou na 

zákazníka a trh, která zajistí vysokou budoucí finanční návratnost.“, jak uvádí Norton, Kaplan 

(2007, str. 33).  

V této perspektivě BSC podniky identifikují zákaznické a trţní segmenty, ve kterých 

chtějí podnikat. Mezi klíčová měřítka cílových zákazníkům a trţních segmentů patří např. 

spokojenost a loajalita zákazníků, předpoklady jejich udrţení získávání nových zákazníků a 

ziskovost. Navíc mohou určit a měřit hodnotové výhody poskytované důleţitým zákazníkům 

a segmentům. Tyto výhody pak představují hybné síly základních měřítek. 

Důleţitou součástí tvorby BSC v zákaznické perspektivě je segmentace trhu. Podniky 

musejí identifikovat a vybrat ty trţní segmenty, ve kterých chtějí konkurovat. Klíčem ke 

stanovení cílů a měřítek v této perspektivě je poté stanovení hodnotových výhod, které budou 

tyto podniky svým cílovým segmentům poskytovat. 
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Obecný model 

Hodnota = Atributy výrobku/sluţby + Image Vztahy se zákazníky + 

Funkčnost Jakost Cena Doba 

Zdroj: KAPLAN Robert S., NORTON David P.: Balanced Scorecard. Strategický syst m měření 

výkonnosti podniku, Praha: Management Press, 2007, 270 s. ISBN 978-80-7261-177-5. 

Základní měřítka zákaznické perspektivy, která lze pouţít pro všechny typy podniků 

jsou: 

o Podíl na trhu – odráţí podíl obchodu na daném trhu (vyjádřeno počtem zákazníků, 

utracených finančních prostředků nebo v objemu prodaných poloţek). 

o Udržení zákazníků – sleduje v absolutních nebo relativních číslech míru, s jakou si 

podnikatelská jednotka uchovává mimořádné vztahy se zákazníky nebo zakázky. 

o Získávání nových zákazníků – měří absolutně nebo relativně míru, jakou podnik 

získává nové zákazníky nebo zakázky. 

o Spokojenost zákazníků – stanovuje úroveň spokojenosti podle konkrétních kritérií 

výkonnosti pomocí hodnotové výhody. 

o Ziskovost zákazníků – měří čistý zisk, který zákazník nebo trţní segment přinášejí 

po odečtení zvláštních výdajů na podporu zákazníka. 

Pomocí hodnotových výhod zákazníka společnosti budují loajalitu a spokojenost 

zákazníků v cílových segmentech. Hodnotové výhody lze rozdělit do tří kategorií – viz obr. 

2.4. 

o Vlastnosti výrobku/služby – určují funkčnost výrobku a sluţby, jejich cenu a jakost. 

o Vztahy se zákazníky – zahrnuje dodání výrobku/sluţby zákazníkovi, včetně doby 

odezvy, dodávky a spokojenosti zákazníka.  

o Image a pověst podniku – tato dimenze umoţňuje podniku aktivně se profilovat vůči 

svým zákazníkům. 

Výběrem konkrétních cílů a měřítek napříč těmito třemi skupinami lze nasměrovat 

podniky tak, aby svým cílovým zákaznickým segmentům poskytovaly vynikající hodnotové 

výhody viz [7].  

Obr. 2.4 – Hodnotová výhoda zákazníka 
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2.3.3 Perspektiva interních procesů 

V této perspektivě zjišťují manaţeři kritické interní procesy, ve kterých podnik musí 

dosahovat vynikajících výsledků. Měřítka v této perspektivě se zabývají přístupy, které mají 

největší vliv na spokojenost zákazníků a na dosaţení finančních cílů. 

Oproti tradičním přístupům k měření výkonnosti se přístup BSC liší v tom, ţe má za 

úkol nejen zlepšovat existující procesy, ale také odhalovat úplně nové procesy, ve kterých 

musí podnik dosahovat vynikajících výsledků. Můţe třeba jít o proces, pro poskytování 

nových sluţeb pro zákazníky. Cíle interních procesů BSC tedy zdůrazňují ty procesy, z nichţ 

některé ještě nemusejí vůbec fungovat a přesto jsou pro úspěch podnikové strategie 

nejdůleţitější viz [7].  

V této perspektivě jsou definovány procesy, které jsou pro dosaţení zákaznických a 

akcionářských cílů nejdůleţitější. Perspektiva interních podnikových procesů je obvykle 

vyvíjena poté, co se určí cíle a měřítka zákaznické a finanční perspektivy. 

Kaţdý podnik má svou skupinu procesů pro vytváření hodnoty a dosahování finančních 

výsledků. Tyto procesy jsou pro kaţdý podnik jedinečné. Nicméně lze charakterizovat 3 

základní procesy, které by měly být pouţity při přípravě perspektivy interních procesů (viz. 

Obr. 2.5). Jedná se o: 

a) Inovační proces 

b) Provozní proces 

c) Poprodejní servis 

 

Obr. 2.5 – Perspektiva interních podnikových procesů – obecný model hodnotového řetězce 

Zdroj: KAPLAN Robert S., NORTON David P.: Balanced Scorecard. Strategický syst m měření výkonnosti 

podniku, Praha: Management Press, 2007, 270 s. ISBN 978-80-7261-177-5. 

 

V rámci inovačního procesu podnikatelská jednotka zkoumá nové potřeby zákazníků a 

na základě toho přetváří výrobek nebo sluţbu tak, aby těmto potřebám odpovídaly. Provozní 

proces zajišťuje bezporuchový provoz a sniţování výrobních nákladů na jiţ existující výrobky 

a sluţby. Třetím krokem řetězce je poprodejní servis poskytovaný po prvotním prodeji nebo 

dodávce výrobku či sluţby.  
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Ad a) Inovační proces – je kritický interní proces. Schopnost být efektivní a dostatečně 

rychlý v inovačním procesu je pro mnoho podniků důleţitější neţ bezchybnost 

v kaţdodenním provozním procesu. Zvláště patrné je to ve společnostech s dlouhou dobou 

vývoje a designu. 

Inovační proces se skládá ze dvou prvků (viz. Obr. 2.5). Prvním krokem je identifikace 

trhu, kdy na základě výsledků průzkumu trhu je zjištěna velikost trhu, povaha zákaznických 

preferencí a podkladů k následnému stanovení ceny cílových výrobků a sluţeb. Tyto 

informace dále slouţí jako vstup pro druhý krok inovačního procesu – procesu návrhu a 

vývoje aktuálního výrobku nebo sluţby. 

V dnešní době podnik získává zavedením nových inovovaných výrobků a sluţeb na trh 

určitou konkurenční výhodu, coţ by mělo být dostatečným důvodem tento krok 

nepodceňovat. 

Pro tvorbu cílů a měřítek existují modelové postupy, které lze v měřícím procesu vyuţít. 

Atraktivním měřítkem je měřítko doby zvratu, které sjednocuje tři kritické prvky procesu 

vývoje produktu. Zaprvé měřítko zahrnuje nejen vstup z vývoje produktu, ale i náklady 

vynaloţené na celý proces- to nutí zúčastněné k vyšší efektivnosti procesu vývoje produktu. 

Zadruhé, společnost vytváří tlak na ziskovost a za třetí měřítko obsahuje časový rozvrh, čímţ 

podporuje uvedení produktu na trh rychleji neţ konkurence. 

Dalším měřítkem můţe být hrubý zisk z nových produktů, nebo časový profil prodejů 

nově uvedených výrobků na trh. Obecně lze říci, ţe v kaţdé fázi vývoje lze stanovit měřítka – 

ať uţ je to propustnost, doba cyklu nebo náklady. 

 

Ad b) Provozní proces – začíná objednávkou od zákazníka a končí dodávkou výrobku nebo 

sluţby. Jedná se o krátkodobé vytváření hodnoty v podniku. Provozní proces vyţaduje 

přesnou, úplnou dodávku výrobků a sluţeb zákazníkům. Sledování a řízení těchto procesů 

můţe být prováděno pomocí finančních měřítek jako např. standardních nákladů, rozpočtů a 

odchylek, atd. Nicméně vysoký důraz na řízení jakosti a bezesporu také konkurenční výhoda 

vyuţívající faktor času vedly mnoho podniků k nahrazení tradičních nákladových a finančních 

měřítek měřením kvality provozního procesu a doby cyklu a nákladů. Kromě těchto měření 

lze měřit také další vlastnosti procesů a nabídek výrobků a sluţeb, jako například měření 

flexibility nebo specifických vlastností výrobků či sluţeb apod. „Podniky, které mohou 

identifikovat charakteristické rozdíly ve svých výrobcích a sluţbách, zaměří svou pozornost 

na měření, které můţe zajistit BSC. Tak mohou být kritické atributy výkonnosti výrobku a 
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sluţby (kromě doby odezvy, jakosti a nákladů) „zakomponovány“ do provozního procesu 

perspektivy interních procesů BSC.“, jak tvrdí Kaplan, Norton (2007, str. 96). 

 

Ad c) Poprodejní servis – zahrnuje záruční i nezáruční opravy, příjem nefunkčních a 

vrácených produktů a zpracování plateb, např. prostřednictvím kreditních karet. Společnosti, 

které se snaţí uspokojit poţadavky zákazníků skvělými poprodejními sluţbami, mohou měřit 

výkonnost pomocí takových veličin, jako je čas, kvalita servisu a výše nákladů. Tímto 

způsobem lze měřit rychlost odezvy na závadu, počet nových poţadavků v poměru 

k celkovým poţadavkům vyřešených jediným telefonátem, apod. Společnosti, které zahrnuly 

do svých strategických cílů také aspekty týkající se ţivotního prostředí, mohou do 

poprodejního servisu zahrnout také měřítka týkající se vztahu k ţivotnímu prostředí, 

konkrétně velikost odpadu a odřezků vzniklých ve výrobním procesu apod. viz [7]. 

 

2.3.4 Perspektiva učení se a růstu 

Perspektiva učení se a růstu se zabývá podnikovou infrastrukturou nutnou k vytvoření 

dlouhodobého růstu a zdokonalování. „Perspektivy finanční, zákaznické i perspektiva 

interních procesů obvykle odhalí velké rozdíly mezi současnými schopnostmi lidí, systémů a 

procedur a tím, co je třeba vyţadovat, aby se výkonnost podniku zásadním způsobem zvýšila. 

Aby podnik tyto rozdíly odstranil, musí investovat do rekvalifikace zaměstnanců, zlepšovat 

informační technologie a systémy, zdokonalovat podnikové procedury a rutinní postupy. Tyto 

cíle jsou formulovány právě v perspektivě učení se a růstu.“, jak tvrdí Kaplan, Norton (2007, 

str. 35). 

„Cíle v perspektivě učení se a růstu vytvářejí infrastrukturu, která umoţňuje, aby mohlo 

být dosaţeno cílů ve třech ostatních perspektivách.“, jak tvrdí Kaplan, Norton (2007, str. 112). 

Cíle v této perspektivě jsou hybnými silami pro dosaţení skvělých výstupů v prvních třech 

perspektivách BSC.  

Lze identifikovat 3 základní oblasti perspektivy učení se a růstu: 

a) Schopnosti zaměstnanců 

b) Schopnosti informačního systému 

c) Motivace, delegování pravomocí a angaţovanost 

 

V oblasti schopnosti zaměstnanců došlo v posledních letech k nejdramatičtějším změnám. 

K dosaţení úspěchu nestačí stále se opakující stejná práce. Aby podnik alespoň udrţel svou 
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relativní výkonnost, musí ji stále zlepšovat. Nápady, jak zlepšit procesy a výkonnost 

vzhledem k zákazníkům, musejí přicházet od zaměstnanců, kteří jsou nejblíţe interním 

procesům a zákazníkům. 

Mezi klíčová měřítka této oblasti patří: 

o Měření spokojenosti zaměstnance 

o Měřítka udrţení zaměstnance 

o Měření produktivity zaměstnance 

Tato klíčová měření jsou poté nahrazena podle konkrétní situace hybnými silami 

výstupů – viz. obr. 2.6. 

 

Obr. 2.6. – Rámec měření učení se a růstu 

 

Zdroj: KAPLAN Robert S., NORTON David P.: Balanced Scorecard. Strategický syst m měření výkonnosti 

podniku, Praha: Management Press, 2007, 270 s. ISBN 978-80-7261-177-5 

 

Spokojení zaměstnanci jsou základní podmínkou zvyšování produktivity, zlepšování 

kvality a zákaznického servisu. Proto je měření spokojenosti zaměstnance důleţitým aspektem 

perspektivy učení se a růstu. Způsob jak měřit spokojenost zaměstnanců je například pomocí 

dotazníků, kdy obvykle jednou za rok je náhodně vybráno a dotázáno určité procento 

zaměstnanců. Z těchto dotazníků je vypočítán agregovaný index spokojenosti, který můţe být 

zapracován do BSC.  

„Produktivita zaměstnance je výstupním měřítkem agregovaného vlivu zvyšování 

dovedností a pracovní morálky zaměstnanců, inovací, zlepšování interních procesů a 
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uspokojování zákazníků. Cílem je určit provázanost mezi výstupem vyprodukovaným 

zaměstnanci a počtem k tomu pouţitých zaměstnanců.“, jak tvrdí Kaplan, Norton (2007, 

str.116). Produktivitu lze měřit mnoha způsoby. Nejjednodušším měřítkem je zisk na 

zaměstnance. Čím je podnik efektivnější, tím by se měl obrat na zaměstnance zvyšovat. Toto 

měřítko je uţitečným diagnostickým ukazatelem do té doby, dokud se vnitřní struktura 

podniku radikálně nezmění. Nicméně pokud je pouţíván obrat zaměstnance jako motivační 

faktor zvyšování produktivity zaměstnanců, musí být vyváţen ostatními měřítky ekonomické 

úspěšnosti, aby cílů tohoto měřítka nebylo dosaţeno nefunkčními způsoby. 

Jakmile jsou stanovena měřítka pro spokojenost, udrţení a produktivitu zaměstnanců, 

měly by být identifikovány hybné sily v perspektivě učení se a růstu. Tyto se obvykle odvíjí 

od tří kritických aktivátorů: 

o Rekvalifikace zaměstnanců 

o Schopností informačního systému 

o Motivace, delegování pravomocí a angaţovanosti zaměstnanců 

Motivace a schopnosti zaměstnanců jsou pro dosaţení zákaznických a interních cílů 

nezbytné, nicméně nestačí. Pokud podnik chce, aby zaměstnanci efektivně pracovali, musí 

zajistit podmínky, aby byli dobře informování – o zákaznících, interních procesech a 

finančních důsledcích svých rozhodnutí. Dobře fungující informační syst my jsou proto pro 

zaměstnance nezbytným prostředkem. Měřítky dostupnosti strategických informací mohou 

být procenta procesů s kvalitou reálného času, doba trvání cyklu, dostupná zpětná vazba o 

nákladech a procento zaměstnanců v přímém kontaktu se zákazníky, kteří mají k informacím 

o nich on-line přístup.  

Nicméně ani kvalifikovaní zaměstnanci s dobrým přístupem k informacím nepřispějí 

k úspěchu podniku, nejsou-li dostatečně motivování nebo nemohou-li rozhodovat a jednat. 

Proto poslední aktivátor cílů učení se a růstu je zaměřen na vytvoření prostředí podporujícího 

motivaci a iniciativu pracovníků. Motivaci zaměstnanců lze jednoduše měřit pomocí měřítka 

počtu podnětů na zaměstnance, respektive počtem implementovaných podnětů. K dalším 

měřítkům v této oblasti jsou měřítka zlepšení, nebo měření osobní a podnikové 

angaţovanosti, případně měřítka výkonnosti týmu. 

Balanced Scorecard klade vysoké poţadavky na komunikaci a spolupráci 

zainteresovaných účastníků. Podcenění tohoto aspektu je jedním ze základních příčin 

neúspěchu při implementaci BSC.  

Rovněţ je nutné si uvědomit, ţe metoda BSC by neměla být postavena pouze na 

vstupech a výstupech finančního účetnictví, ale měla by převáţně vyuţívat široké informační 
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základny poskytnuté manaţerským účetnictvím. Také je nutné si uvědomit rozdílnost šíře 

kritérií, metod i měřítek pro jednotlivé firmy a hledat vţdy jejich dlouhodobě optimální 

rovnováhu, viz [12].  

BSC jsou více neţ jen souborem kritických indikátorů nebo klíčových faktorů úspěchu. 

Měřítka by měla být sloţena z propojeného souboru konzistentních a vzájemně se 

podporujících cílů a měřítek, viz [7].
 
„Kaţdé měřítko by mělo být článkem řetězce příčin a 

důsledků, sdělující význam strategie jednotlivých podnikatelských jednotek celému 

podniku.“, jak tvdí Kaplan, Norton (2007, str. 37). 

„BSC by měl být převedením strategie podnikatelské jednotky do propojeného souboru 

měřítek, který definuje jak dlouhodobé strategické cíle, tak mechanismy k jejich dosaţení.“, 

jak uvádí Kaplan, Norton (2007,  str. 38). 

2.4 Tvorba BSC 

Tvorba BSC by měla vést k propojení finančních záměrů podniku s celopodnikovou 

strategií. „Finanční cíle jsou „ohniskem“, do něhoţ směřují cíle a měřítka ostatních perspektiv 

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

zvýšení finanční výkonnosti podniku.“, jak uvádí Kaplan, Norton (2007, str. 48). 

V praxi vypadá Balanced ScoreCard tak, ţe se definují: 

o záměry a cíle nutné k uskutečnění podnikové mise a vize 

o měřítka a ukazatele výkonnosti jejich plnění 

o cílové nebo očekávané hodnoty pro definovaná měřítka a ukazatele výkonnosti 

o kroky a aktivity nutné k dosaţení stanovených cílů a záměrů, 

a to pro kaţdou perspektivu. Především záměry a cíle se stanoví s ohledem na kaţdou z 

klíčových oblastí BSC (perspektivu). Součástí počátečního nadefinování je i určení rolí a 

zodpovědnosti lidského kapitálu. Na konci období se pak plnění programu a úspěšnost 

jednotlivých částí systému BSC i celku hodnotí. [17] 

Při tvorbě BSC je důleţité kontrolovat propojení měřítek BSC se strategií. To lze 

kontrolovat 3 principy: 

1) Vypracování vztahů příčin a důsledků , kdy strategie je souborem hypotéz, které 

mohou být vyjádřeny posloupností výroků jestliţe – potom. Měřící systém by měl 

tyto vztahy v různých perspektivách přesně vyjádřit tak, aby mohly být řízeny a 

ověřovány. 

2) Určení hybných sil výkonnosti. Existují obecná měřítka, která jsou klíčovými 

výstupními měřítky odráţejícími společný cíl všech strategií. Většinou jde o 
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zpoţděné indikátory. Hybné síly výkonnosti jsou indikátory sestavené pro 

konkrétní podnikatelskou jednotku a odráţejí jedinečnost této jednotky. Těmto 

silám se říká předstiţené indikátory. Tyto indikátory doplňují výstupní měřítka ve 

smyslu jak má být výstupů dosaţeno 

3) Zachování vazeb na finance. BSC musí zachovat silnou orientaci na finanční 

výstupy. Cíle, které nejsou propojeny s měřítky finanční perspektivy, nepřinesou 

v konečném důsledku ţádný uţitek. 

Cílem kaţdého systému měření by měla být motivace všech manaţerů a zaměstnanců 

k úspěšné implementaci strategie. Ty podniky, které dokáţou převést svou strategii do 

měřícího systému, mnohem snadněji tuto strategii realizují, neboť o svých cílech a záměrech 

komunikují. BSC je tedy prostředkem ke komunikaci strategie pomocí integrovaného souboru 

finančních a nefinančních měření. 

2.5 Vlastní metodika a postup zpracování 

V následující kapitole bude charakterizován podnik, pro nějţ je metoda BSC navrţena. 

Pro tento podnik bude provedena analýza současného stavu ve všech perspektivách – viz 

obr.2.7 – Metody pouţité při analýze klíčových oblastí ve firmě.  

 

Obrázek 2.7 – Metody pouţité při analýze klíčových oblastí ve firmě 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ve finanční perspektivě bude nástrojem analýzy stavu ve firmě poměrová analýza za 

poslední 4 roky – tedy 2009, 2008, 2007, 2006. Dále budou analyzovány pohledávky a 

konstruován ukazatel Z´score. 

Zákaznická perspektiva bude analyzována na základě sběru dat, konzultací, a dotazníku 

spokojenosti zákazníků. 

V perspektivě interních podnikových procesů bude vyuţito sběru dat a konzultací. 

Perspektiva učení se a růstu bude, stejně jako zákaznická perspektiva, analyzována na 

základě sběru dat, konzultací a vyhodnocení dotazníku spokojenosti zaměstnanců.   

Pouţitím těchto metod budou získány vstupní informace pro tvorbu BSC. Následně 

bude přistoupeno k návrhu postupových kroků k realizaci BSC. 

Výsledky těchto rozborů budou spolu s vizí společnosti zohledněny při návrhu 

strategických cílů a návrhu konkrétních měřítek jednotlivých perspektiv. Vytvořené analýzy 

budou vyuţity při stanovování cílových hodnot měřítek jednotlivých perspektiv.  

Tvorba BSC je proces skládající se z několika kroků – viz obr. 2.8 – Tvorba BSC. 

Prvním krokem tohoto procesu bude odvození strategických cílů. Z těchto cílů bude vytvořen 

řetězec příčin a důsledků vyjadřující vzájemné souvislosti mezi jednotlivými cíly. Následně 

budou k cílům navrţena měřítka. Posledním krokem bude stanovení cílových hodnot k těmto 

měřítkům.  

 

 

Obrázek 2.8 – Tvorba BSC 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. Aplikační část 

Tato část práce je rozdělena do tří hlavních bloků. První blok představuje firmu, pro 

kterou je tato práce konstruována. Druhý blok analyzuje klíčové oblasti ve firmě a ve třetím 

bloku je navrţen postup implementace metody BSC pro tento podnik. 

3.1 Charakteristika firmy 

Akciová společnost OSTROJ a.s. je vedena u obchodního rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě, kde je zapsána ke dni 30. dubna 1992 viz [24]. 

Ostroj a.s. sídlí v Opavě, kde se nachází jak vedení společnosti tak také dílny a 

skladovací prostory. Organizační struktura je uvedena v příloze č. 1. 

 Společnost měla v roce 2009 849 zaměstnanců viz [23]. 

 

3.1.1 Klíčová data v historii společnosti 

Základní údaje o vývoji společnosti jsou uvedeny v následující tabulce – Tabulka č. 3.1 – 

Klíčová data v historii společnosti. 

 

Tabulka 3.1 – Klíčová data v historii společnosti 

ROK UDÁLOST 

1878 Zaloţena firma Eduard Tatzel, opavská strojírna a slévárna 

1948 
Schválení výstavby nového závodu na Těšínské ulici a poloţení základního 

kamene 

1949 Zaregistrování ochranné známky OSTROJ 

1977 Ostroj se stal koncernovým podnikem Ostravsko-karvinských dolů 

1989 Ostroj se stal státním podnikem 

1992 Vznik akciové společnosti Ostroj Opava 

1993 – 1994 Prodej společnosti v kupónové privatizaci 

1999 
Stabilizace akcionářské struktury, rozhodující balík akcií získal jediný 

akcionář 

2005 
Změna obchodního názvu společnosti na OSTROJ, a.s., realizace nové 

podoby loga společnosti. 

2008 Nárůst strojních a stavebních investic 

2009 Dokončení výstavby dvou nových hal a dokončení přeměny podoby akcií 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Akcie společnosti nejsou obchodovatelné na ţádném oficiálním trhu viz [24] . 

3.1.2 Hlavní oblasti podnikání 

Mezi stěţejní oblasti činnosti společnosti patří především výroba strojů a zařízení pro 

důlní průmysl, speciálních hydraulických válců, hřídelí, části hydromotorů, opracovaných 

výkovků pro automobilový průmysl, výkovků pro stavební a zemědělský průmysl, nářadí a 

forem pro automobilový průmysl, svařenců, nakládacích hydraulických jeřábů a provádění 

povrchových úprav.  

Společnost se především orientuje na zákazníka. V daných oblastech výrobního 

programu je společnost schopna dodat výrobek libovolného provedení.  

Během své působnosti si firma vybudovala velmi dobré jméno. Stroje vyrobené ve 

společnosti OSTROJ a.s. spolehlivě pracují po celém světě. 

Kvalita výrobku je důsledně kontrolována dle ISO 9001:2000. OSTROJ a.s. je také 

drţitelem mezinárodní certifikace svařovacích procesů dle DIN EN ISO 3834-2 a DIN 18 800 

[19].  

V roce 2008 společnost započala kroky vedoucí ke změnám odpadového hospodářství 

s cílem zvýšení efektivity při nakládání s odpady. Od 3. Dubna 2008 je společnost drţitelem 

certifikátu EMS (systému managementu environmentu) dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 

[24]. 

3.1.3 Současný způsob měření výkonnosti 

Na konci účetního období má firma povinnost zpracovávat účetní výkazy (rozvaha, 

výsledovka, cash flow, včetně povinných příloh). Dle těchto výkazů pak provádí srovnání 

výsledků s plánovanými ukazateli.  

Do roku 2007 včetně firma prováděla srovnání těchto ukazatelů: 

o rentabilita vlastního kapitálu 

o rentabilita aktiv 

o zisk po zdanění 

o trţby 

o vlastní kapitál 

o aktiva celkem 

o průměrný počet zaměstnanců 
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Od roku 2008 jiţ akcie společnosti nejsou kotovány na organizovaném trhu. Vzhledem 

k tomu jsou hospodářské výsledky firmy auditované dle českých účetních standardů. Ze 

základních účetních výkazů jsou sledovány skutečné hodnoty vybraných ukazatelů, které jsou 

porovnávány s plánovanými hodnotami těchto ukazatelů. Jedná se především o srovnání: 

o zisku před zdaněním  

o celkových trţeb 

o provozního zisku hospodaření 

o aktiv 

Dále je rovněţ sledován poměrový ukazatel rentability – rentabilita vlastního kapitálu. 

V roce 2008 byla ve firmě realizována metoda BSC.  Zpočátku byla vyuţívána tak jak 

byla navrţena pro splnění strategických cílů, v současné době jsou vyuţívána měřítka pro 

sledování výkonnosti podniku.  

V rámci BSC firma vyuţívá pro měření výkonnosti ukazatel CP/SOH, coţ je ukazatel 

podobný ukazateli produktivita práce. Je vypočítán jako poměr celkového příspěvku a 

skutečně odpracovaných hodin. 

 

3.2 Analýza klíčových oblastí ve firmě 

Ke klíčovým oblastem kaţdého podniku patří především oblast financí. Neméně 

důleţitou je oblast péče o zákazníky. Ţádný podnik se neobejde bez zaměstnanců a bez 

fungujících procesů, proto jsou tyto oblasti rovněţ označeny jako klíčové. Dle BSC jsou tyto 

oblasti označeny: 

o Finanční perspektiva 

o Zaměstnanecká perspektiva 

o Perspektiva interních podnikových procesů 

o Perspektiva učení se a růstu 

  

3.2.1 Finanční perspektiva 

Výkonnost firmy Ostroj, a.s. za rok 2006, 2007, 2008 a 2009 je sledována pomocí 

poměrových ukazatelů. Cílem je posoudit finanční zdraví firmy.  

V roce 2006 a 2007 se uzávěrka auditovala a zveřejňovala dle standardu IFRS. V roce 

2008 došlo ke změně a Ostroj, a.s. jiţ nemá akcie obchodovatelné na ţádném oficiálním trhu. 

Uzávěrka je od roku 2008 auditována a zveřejněna dle standardu ČSÚ. 
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Pro účely této analýzy byly pouţity interní zdroje společnosti a všechny ukazatele jsou 

konstruovány z uzávěrky vytvořené dle standardu ČSÚ. 

 

1. Ukazatelé likvidity 

Ve sledovaném období dosáhla firma v oblasti likvidity těchto hodnot – viz. Tabulka 

3.2 – Ukazatelé likvidity. 

Tabulka 3.2 – Ukazatelé likvidity 

  2006 2007 2008 2009 

Okamţitá likvidita 0,95 0,63 0,12 1,02 

Pohotová likvidita 1,87 2,14 1,26 1,82 

Běţná likvidita 2,50 3,46 2,06 2,74 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Dosaţené výsledky jsou zobrazeny v následujícím grafu – viz. Graf 3.1 – Ukazatelé 

likvidity. 

Graf 3.1 - Ukazatelé likvidity 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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usuzovat, ţe podnik je schopen uspokojit své věřitele, tzn. platební schopnost firmy je 

zachována. 

Z hlediska vývoje v čase firma dosahovala značných výkyvů, coţ podnik nestaví do 

pozitivního světla jak u věřitelů, tak u investorů. Optimální vývojový trend u ukazatelů 

likvidity by měl promítat stabilní situaci bez razantnějších výkyvů. 

Z hlediska likvidity lze firmě doporučit sníţení běţné a pohotové likvidity do pásma 

doporučených hodnot a především ustálit tyto ukazatele tak, aby nedocházelo k razantnějším 

výkyvům.  

 

2. Ukazatelé rentability 

V této analýze, kde účelem je hodnocení výkonnosti podniku, je v konstrukci vzorců 

pouţit EAT – tedy zisk po zdanění. Pro konstrukci ukazatele ROS bylo ve jmenovateli 

pouţito pouze hodnoty trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb. 

Firma OSTROJ a.s., dosahovala ve sledovaném období těchto výsledků – viz tabulka č. 

3.3 – Ukazatelé rentability.:  

Tabulka 3.3 – Ukazatelé rentability 

  2006 2007 2008 2009 

ROE 0,07 0,07 0,13 0,13 

ROA 0,06 0,05 0,09 0,10 

ROS 0,05 0,06 0,07 0,09 

ROC 0,95 0,94 0,93 0,91 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Dosaţené výsledky lze interpretovat například pomocí grafu – viz. Graf 3.2 – Ukazatelé 

rentability. 

Meziroční nárůst ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) je jev pozitivní, tudíţ 

lze usuzovat, ţe podnik je pro investory atraktivní. 

Ukazatel ROA vyjadřuje výnosnost kapitálu bez ohledu na to, za jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány.  Růst tohoto ukazatele v jednotlivých letech odráţí lepší 

celkovou výnosnost kapitálu. 
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Graf 3.2 - Ukazatelé rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rovněţ rentabilita trţeb v jednotlivých letech roste. Schopnost podniku dosahovat zisku 

při dané úrovni trţeb se tedy zvyšuje. Nicméně hodnota tohoto ukazatele se pohybuje na 

velmi nízké úrovni. 
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Ve sledovaném období dosáhla v této oblasti firma těchto hodnot – viz tabulka 3.4 – 

Ukazatelé zadluţenosti. 

 

Tabulka 3.4 – Ukazatelé zadluţenosti 

  2006 2007 2008 2009 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 3.3 - Ukazatelé zadluţenosti 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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maximální úrokové míry. Z toho vyplývá, ţe existuje prostor pro vyuţití cizích zdrojů 

financování, neboť úroky by byly dostatečně kryty z dosaţeného zisku a firma by se tak 

neměla dostat do finančních obtíţí. 
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Graf 3.4 - Porovnání ROA s maximální úrokovou mírou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. Ukazatelé aktivity 

Ve sledovaném období firma v oblasti aktivity dosahovala těchto výsledků – viz. 

Tabulka 3.5 – Ukazatelé aktivity. 

Zobrazení výsledků je rozděleno do dvou grafů. V grafu 3.5. – Doba obratu zásob, 

pohledávek a závazků jsou zobrazeny výsledky firmy ve sledovaném období v oblasti doby 

obratu, v grafu 3.6 – Obratovost zásob, pohledávek a závazků je zobrazena obratovost. 

 

Tabulka 3.5 – Ukazatelé aktivity 

  2006 2007 2008 2009 

Doba obratu zásob 55,95 83,61 66,19 52,87 

Doba obratu pohledávek 74,17 90,28 94,67 46,48 

Doba obratu závazků 86,13 62,51 71,44 36,83 

Obratovost zásob 6,52 4,37 5,51 6,90 

Obratovost pohledávek 4,92 4,04 3,86 7,85 

Obratovost závazků 4,24 5,84 5,11 9,91 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 3.5 - Doba obratu zásob, pohledávek a závazků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 3.6 - Obratovost zásob, pohledávek a závazků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel Obratovost zásob má od roku 2007 stoupající tendenci, doba obratu zásob se 

tedy sniţuje. Z toho lze usoudit, ţe firma dbá na sniţování neefektivní poloţky zásob 

z pohledu zhodnocování finančních prostředků a nelze neţ tento trend doporučit. 

Doba obratu pohledávek má v letech 2006-2008 rostoucí tendenci, coţ nelze hodnotit 

příliš pozitivně. Co ale hodnotit pozitivně lze, je pokles tohoto ukazatele v roce 2009. V tomto 

roce se platební morálka odběratelů zlepšila, coţ zvyšuje finanční jistotu z hlediska 
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návratnosti finančních prostředků. Rovněţ toto sníţení můţe přispět k lepšímu hodnocení 

firmy z pozice věřitelů, neboť je evidentní, ţe firma se snaţí vylepšovat svou platební pozici. 

Závazky firmy jsou dle doby obratu závazků spláceny poměrně rychle, coţ je velmi 

pozitivní jev pro věřitele a potenciální věřitele.  

 

5. Ukazatelé trţní hodnoty 

Vzhledem k tomu, ţe společnost nemá akcie obchodovatelné na ţádném trhu, nelze tyto 

ukazatele konstruovat. 

 

6. Z´score 

Pro úplnost byl pro firmu konstruován také souhrnný index hodnocení v podobě 

Z´score. V jednotlivých letech firma dosáhla těchto hodnot – viz. Tabulka 3.6 – Z´score: 

 

Tabulka 3.6 – Z´score 

  Z´score 

2006 6,22 

2007 7,84 

2008 5,41 

2009 10,09 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnoty Z´score v jednotlivých letech jsou prezentovány v následujícím grafu – viz. 

Graf 3.8 – Graf Z´score. 

Hodnoty Z´score ve všech sledovaných letech vysoce přesahují pásmo šedé zóny. 

Z toho vyplývá, ţe finanční situace firmy je uspokojivá. 
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Graf 3.7 - Z´score 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

7. Analýza pohledávek 

Firma eviduje pohledávky za rok 2009 v celkové výši 245 800 tis. Kč. Přičemţ po lhůtě 

splatnosti se jedná o pohledávky v celkové hodnotě 121 039 tis. Kč – viz tabulka 3.7 – 

Pohledávky. 

Oproti předešlému roku se platební morálka zákazníků značně zhoršila. Přestoţe je 

nutné počítat s určitým procentem pohledávek, které budou zaplaceny po splatnosti, měl by 

být stanoven lepší způsob připomínkování a kontrol přijatých plateb.  

 

Tabulka 3.7 - Pohledávky 

V tis. Kč 2008 2009 

Pohledávky před splatností 410 383 124 761 

Po splatnosti do 6 měsíců 33 766 100 449 

Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 2 585 4 432 

Po splatnosti nad 12 měsíců 15 296 16 158 

Celkem 462 030 245 800 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.2 Zákaznická perspektiva 

Zákazníky firmy OSTROJ, a.s. jsou především podniky, které vyuţívají výrobky 

jednotlivých divizí k dalšímu zpracování.  

Pouze ve dvou divizích společnosti jsou vyráběny komplexní výrobky. Jedná se o divizi 

Nakládací hydraulické jeřáby, která vyrábí především nakládací jeřáby pro pouţití v lesním 

hospodářství a kovozpracujícím průmyslu, a divizi Důlní stroje, která vyrábí široký sortiment 

důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech.  

Ostatní divize vyrábí díly k dalšímu zpracování v různých odvětvích, např. příruby, 

hřídele a podobnostní díly k hydromotorům, svařence, výkovky a další komponenty k vyuţití 

v automobilovém, strojírenském, stavebním a zemědělském průmyslu, apod. 

V souvislosti s rozdělením výrobků firmy na hotové výrobky a díly k dalšímu 

zpracování lze tedy rozdělit stejně i segment zákazníků: 

o zákazníci vyuţívající výrobků firmy k dalšímu zpracování. 

Tito zákazníci jsou závislí na poptávce po svých výrobcích, ekonomické situaci, 

vývoji trhu, technologickém vývoji apod. Na základě těchto faktorů sami 

uskutečňují objednávky. Společnost zde vystupuje v roli dodavatele materiálu. 

o zákazníci kupující hotové výrobky 

Tito zákazníci nakupují hotové výrobky k uspokojení potřeb.  

Je potřeba se zaměřit na oba segmenty zákazníků a volit odpovídající strategii prodeje 

pokrývající oba segmenty zákazníků. 

Firma OSTROJ, a.s. má zákazníky nejen v České republice, ale jejími zákazníky jsou 

také firmy z Evropy a Asie (především Rusko, Ukrajina). Nejvýznamnější zákazníci jsou 

v Ukrajině, kde objem trţeb v roce 2009 dosáhl 983 737 tis. Kč, coţ je 61,5 % objemu 

celkových trţeb – viz příloha č. 11 – Objem trţeb dle oblastí. 

Firma si velice cení svých zákazníků, a proto jim umoţňuje specifikovat poţadavky na 

výrobek, které jsou následně zapracovány a výrobek je v podstatě vyroben „na přání 

zákazníka“. Zákazník má rovněţ moţnost nahlédnout přímo do výroby a získat tak přehled 

nejen o svém poţadovaném výrobku, ale také o všech výrobcích firmy. Díky těmto 

specifikům si společnost udrţuje určitou stabilní základnu stálých zákazníků.  

Pro účely této práce byl vytvořen dotazník spokojenosti zákazníků firmy OSTROJ, a.s. 

– viz příloha č. 12 – Měření spokojenosti zákazníků. Cílem bylo zjistit míru spokojenosti 

zákazníků. Ve spolupráci s vedoucím odboru Financí a controllingu byly dotazníky rozeslány 

zákazníkům. Návratnost těchto dotazníků však byla velice nízká (pouze 1 vyplněný dotazník), 

proto jej nebylo moţné pouţít pro účely této práce. 
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3.2.3 Perspektiva interních podnikových procesů 

Firma provádí zpracování zakázek dle přání zákazníků – viz obr. 3.1 – Proces realizace 

zakázky dle přání zákazníka. Sama o sobě nové výrobky nevyvíjí, nicméně je schopna dle 

přání zákazníka provést úpravy výrobků. Jedná se především o úpravy rozměrů, sloţení či 

materiálu. 

V rámci provozního procesu je prioritou firmy splnit zakázku v daném termínu. 

Zákazník můţe během zpracování nahlédnout do výroby a je rovněţ informován o 

připravenosti dodávky. Jakékoliv odchylky zakázky od sjednaných parametrů jsou se 

zákazníkem prodiskutovány a poté zapracovány ke spokojenosti zákazníka. 

Velký důraz je rovněţ kladen na kvalitu zpracování. Kvalita je posuzována při 

výrobním procesu tak, aby bylo co nejvíce eliminováno riziko případných reklamací. 

Současně je pro firmu důleţitá produktivita a efektivita práce.  

V rámci poprodejního servisu společnost poskytuje svým výrobkům standardní záruční 

a pozáruční servis. Je-li nutná instalace výrobku, ukázka, případně školení k obsluze výrobku, 

společnost jej standardně poskytuje v rámci svého prodejního servisu k danému výrobku.  

 

Obrázek 3.1 – Proces realizace zakázky dle přání zákazníka 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.4 Perspektiva učení se a růstu 

Firma OSTROJ, a.s. je firma, která se profiluje jako společnost s dlouholetou tradicí 

strojírenské výroby, která staví na znalostech a dovednostech svých zaměstnanců a jejich 

loajálním přístupem. Cíle společnosti kladou vysoké nároky na své zaměstnance. OSTROJ, 

a.s si tuto skutečnost uvědomuje a proto se snaţí vybudovat stabilní tým kvalifikovaných a 

motivovaných specialistů pro práci v oboru. 
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Pro kvalifikaci zaměstnanců provádí firma řadu školení, ať jiţ se jedná o školení na 

nových strojích, nových pracovních postupů, bezpečnosti práce apod., nebo školení zaměřené 

na zvyšování kompetencí klíčových zaměstnanců.  

V oblasti motivace zaměstnanců OSTROJ poskytuje zaměstnancům řadu benefitů. Mezi 

nejvýznamnější zaměstnanecké výhody patří: 

o Příspěvek na penzijní připojištění – všichni zaměstnanci, kteří jsou v pracovním 

poměru déle neţ jeden rok, mají nárok na příspěvek na penzijní připojištění ve výši 

3% z vyměřovacího základu 

o 5 týdnů dovolené – oproti standardním 4 týdnům dovolené nabízí OSTROJ svým 

zaměstnancům 1 týden dovolené navíc 

o Závodní stravování – pro své zaměstnance zajišťuje OSTROJ stravování ve 

vlastním prostředí závodní jídelny 

o Očkování proti chřipce 

o Příspěvek na letní tábor – dětem zaměstnanců firma přispívá na úhradu letních 

pobytových táborů 

o Příspěvek na zdravotní péči, kulturu, sport a vzdělávání 

o Sportovní a společenské akce – pro své zaměstnance pořádá OSTROJ řadu 

zajímavých akcí 

 

Motivace a loajalita zákazníků je také posilována prostřednictvím programu stálého 

zlepšování s názvem Š.T.I.K.A. Cílem tohoto programu je zapojit zaměstnance do neustálého 

zlepšování výrobků, výroby, technologií a procesů, které jsou ve firmě. Kaţdý návrh na 

zlepšení je posouzen jak z hlediska nákladů na realizaci, tak především také z hlediska 

moţných přínosů. Autoři návrhu, které jsou kladně posouzeny a jsou zrealizovány, jsou 

následně odměněni finanční odměnou. 

Míra spokojenosti zaměstnanců je pravidelně 1x za rok zjišťována pomocí dotazníků. 

Pro účely této práce byl proveden Průzkum spokojenosti zaměstnanců firmy OSTROJ,a.s. – 

viz příloha č. 13. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit míru spokojenosti zaměstnanců.  

Dotazník hodnotil na stupnici od 1 do 5 míru spokojenosti zaměstnanců v otázkách 

odměňování, vzdělávání ve firmě, komunikaci s nadřízenými, atmosféru ve firmě, ale také 

zajištění pracoviště pracovními pomůckami, moţnost seberealizace ve firmě apod. Dotázáni 

byli zaměstnanci bez ohledu na vzdělání nebo pracovní zařazení. Vyhodnocení dotazníku je 

uvedeno v příloze č. 14 – Vyhodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců firmy OSTROJ, 

a.s. 
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Informovanost zaměstnanců o dění v podniku je zajišťována různými způsoby. V rámci 

interní podnikové sítě mají zaměstnance s vlastní podnikovou emailovou adresou přístup 

k elektronickým informacím. Ostatní řadoví zaměstnanci jsou informováni prostřednictvím 

informačních nástěnek. Také cca 4x ročně vychází firemní časopis OSTROJÁK, který shrnuje 

nejvýznamnější události v ţivotě firmy. 

3.3 Navrţení postupových kroků při realizaci BSC v podniku 

Na základě provedených analýz je moţné přistoupit k základním krokům tvorby BSC 

v podniku. Jedná se o: 

o Odvození strategických cílů 

o Sestavení řetězce příčin a důsledků 

o Výběr a návrh měřítek 

o Stanovení cílových hodnot k navrţeným měřítkům 

 

3.3.1 Odvození strategických cílů 

Společnost jiţ na trhu působí řadu let. Jejím posláním je: „Naplňování budoucích 

očekávání zákazníků a ctiţádosti našich zaměstnanců = růst hodnoty akcií.“ 

Jak z poslání vyplývá, společnost klade důraz nejen na preference zákazníků, ale také na 

zapojení zaměstnanců. Ostatně tento postoj se odráţí také ve vizi, která zní:  

 

„Budeme týmem Ostrojáků vytvářejícím silnou strojírenskou značku a růst 

přidané hodnoty na mezinárodních trzích.“ 

 

Mezi hodnoty, které OSTROJ, a.s. vyznává patří:  

o Rychlost, flexibilita 

o Týmová práce, komunikace, vůdcovství 

o Profesionalita, selský rozum, jednoduchost 

o Loajalita 

o Trvalá kvalita práce 

o Seberozvoj lidí – ctiţádost 
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Na základě provedených analýz, konzultací, a vyhodnocení sběru dat byly odvozeny 

tyto strategické cíle společnosti:  

1) Finanční perspektiva 

o Růst přidané hodnoty – jak z poslání vyplývá, přidaná hodnota je základním pilířem 

činnosti podniku 

o Zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu – strategický cíl ukazující majiteli zda a do jaké 

výše přináší vloţené prostředky zisk 

o Zvýšit ziskovost zakázek – cíl, jeţ určuje, zda a do jaké míry zakázky přináší zisk 

o Sníţit výši pohledávek po lhůtě splatnosti – zvyšující se výše pohledávek po lhůtě 

splatnosti zbytečně váţe peníze, jeţ můţe firma vyuţít k jiným účelům 

 

2) Zákaznická perspektiva 

o Zvýšit objem trţeb zahraničních zákazníků – velkou část zákazníků tvoří zákazníci 

ze zahraničí.  Proto je důleţité udrţet povědomí o firmě a získávat další zakázky ze 

zahraničí. 

o Udrţet/ zvýšit celkové trţby – pro zvýšení celkových trţeb je potřeba nejen přinášet 

kvalitní výrobek, ale také zůstat v povědomí svých zákazníků. 

o Zlepšit péči o zákazníka – kaţdý zákazník je důleţitý, proto je důleţité věnovat 

velkou pozornost péči o zákazníka. 

o Udrţet věrnost zákazníků - jen spokojený zákazník se znovu obrátí se zakázkou na 

firmu, se kterou byl spokojen 

 

3) Perspektiva interních podnikových procesů 

o Udrţet/zvýšit kvalitu práce – kvalita práce závisí především na zaměstnancích. 

Splnění tohoto cíle tedy velkou měrou závisí na zaměstnancích a jejich motivování 

o Dodávat včas dle poţadavků zákazníka – zákazník je důleţitý, proto je nezbytné 

dodrţování termínů tak, jak bylo sjednáno 

o Zdokonalit plánování – nelze říci „to nestihnem“, ale naplánovat to tak, aby se to 

stihlo včas. 

 

4) Perspektiva učení se a růstu 

o Zvýšit motivaci zaměstnanců – jen správně motivovaní zaměstnanci odvádějí 

kvalitní práci na plný výkon. Motivace je tedy nejdůleţitější proces v řízení 

zaměstnanců.  
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o Zvýšit týmovou výkonnost – je-li třeba práci v týmu, pak nejlepší volbou je správně 

fungující tým.  

o Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců – udrţet krok s dobou znamená mít kvalifikované 

pracovníky. Mít kvalifikované pracovníky znamená udrţovat a zvyšovat jejich 

kvalifikaci v souladu s poţadavky trhu.  

 

3.3.2 Řetězec příčin a důsledků 

Na základě strategických cílů a z nich odvozených měřítek je moţné sestavit schéma 

příčin a důsledků. Strategické cíle jednotlivých perspektiv a jejich vzájemné vazby jsou 

zobrazeny v řetězci příčin a důsledků – viz příloha č. 15. 

Klíčovým cílem v oblasti perspektivy učení se a růstu jsou zaměstnanci, a především 

zvyšování motivace a kvalifikace zaměstnanců. Zaměstnanci jsou hybnou silou kaţdé firmy, 

proto se péče o ně stává klíčovým aspektem úspěchu. Dalším, neméně důleţitým cílem je 

týmová výkonnost. Pracovníci v týmu se musí na sebe spolehnout, zvládat zátěţové situace a 

především spolu komunikovat. Neharmonizující tým neodvádí kvalitní práci a často se 

rozpadá při sebemenší překáţce. Jen správně vyladěný tým odvede dobrou práci a odvede ji 

včas.  

S těmito cíli úzce souvisí cíle perspektivy interních podnikových procesů - růst přidané 

hodnoty a zvyšování kvality práce. Oba tyto cíle splňují především zaměstnanci a je na nich, 

jakou úroveň tyto sluţby budou mít.  

Bude-li kvalita výrobků odpovídající, budou se zákazníci vracet. A budou-li se vracet, 

je potřeba zlepšit péči o ně. Pouze odpovídající péče zajistí, ţe zákazníci budou spokojeni a 

uskuteční další zakázky. Proto je péče o zákazníky důleţitý aspekt zákaznické perspektivy. 

Jestliţe zlepšíme péči o zákazníky, zvýší se objem trţeb – a to jak u zahraničních zákazníků, 

tak u tuzemských zákazníků.   

Vztahy zákaznické perspektivy jsou velice provázané a vedou k nejdůleţitějším cílům 

finanční perspektivy – zvýšit ziskovost zakázek a zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu.  

 

3.3.3 Výběr a návrh měřítek 

Měřítka slouţí k vyjádření strategických cílů. Umoţňují sledovat, do jaké míry bylo 

těchto cílů dosaţeno, a tím i ovlivňovat chování poţadovaným směrem.  

Existují dva druhy měřítek: 

o Kvantitativní – vyčíslitelná 

o Kvalitativní  - obecně vyjádřená 
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Pokud je to moţné, mělo by být pouţito měřítek kvantitativních, nicméně bez 

kvalitativních měřítek se obejít nelze. 

Ze základních strategických cílů lze v jednotlivých perspektivách odvodit několik 

základních měřítek. 

 

Ve finanční perspektivě se jedná o 4 základní měřítka - viz tabulka 3.9 - Návrh měřítek 

finanční perspektivy: 

F1 - Index růstu  

F2 - Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

F3 - Rentabilita trţeb 

F4 – Objem pohledávek po lhůtě splatnosti  

 

Všechna tato měřítka jsou základní výstupní měřítka finanční perspektivy, od kterých se 

odvíjí měřítka dalších perspektiv 

 

Tabulka 3.9 – Návrh měřítek finanční perspektivy 

Cíl Měřítko 

Růst přidané hodnoty F1 Index růstu 

Zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu F2 ROE 

Zvýšit ziskovost zakázek F3 ROS 

Sníţit výši pohledávek po lhůtě 

splatnosti 

F4 Objem pohledávek 

po lhůtě splatnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V zákaznické perspektivě lze ze čtyř strategických cílů odvodit celkem 7 měřítek 

k jejich naplnění – viz tabulka 3.10 – Návrh měřítek zákaznické perspektivy. Jedná se o: 

Z1 - Celkový obrat na cizích trzích 

Z2 - Podíl obratu na cizích trzích k celkovému obratu 

Z3 - Objem trţeb 

Z4 - Vyhodnocení návštěv u zákazníků 

Z5 - Objem trţeb strategických zákazníků 

Z6 - Průzkum spokojenosti zákazníků 

Z7 – Počet reklamací 
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Tabulka 3.10 – Návrh měřítek zákaznické perspektivy 

Cíl Měřítko 

Zvýšit objem trţeb zahraničních 

zákazníků 

Z1 Celkový obrat na cizích trzích 

Z2 Podíl obratu na cizích trzích k celkovému 

obratu 

Udrţet/zvýšit celkové trţby Z3 Objem trţeb 

Zlepšit péči o zákazníka Z4 Vyhodnocení návštěv u zákazníků 

Udrţet věrnost zákazníků Z5 Objem trţeb strategických zákazníků 

Z6 Průzkum spokojenosti zákazníků 

Z7 Počet reklamací 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Perspektiva interních podnikových procesů zahrnuje celkem 3 strategické cíle, ze 

kterých lze odvodit 3 základní měřítka – viz tabulka 3.11 – Návrh měřítek perspektivy 

interních podnikových procesů. Měřítka lze specifikovat takto: 

I1 – Index jakosti 

I2 – Počet polhůtních dodání 

I3 – Odchylka od plánu 

 

Tabulka 3.11 – Návrh měřítek perspektivy interních podnikových procesů 

Cíl Měřítko 

Udrţet/zvýšit kvalitu práce I1 Index jakosti 

Dodávat včas dle poţadavků 

zákazníka 

I2 Počet polhůtních dodání 

Zdokonalit plánování I3 Odchylka od plánu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V poslední, zákaznické perspektivě, jsou ze strategických cílů odvozena tato měřítka – 

viz tabulka 3.12 - Návrh měřítek perspektivy učení se a růstu: 

 U1 - Fluktuace zaměstnanců 

 U2 - Míra motivace – anketa 

 U3 - Míra zastupitelnosti 

 U4 – Splnění plánu vzdělávání zaměstnanců 
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Tabulka 3.12 – Návrh měřítek perspektivy učení se a růstu 

Cíl Měřítko 

Zvýšit motivaci zaměstnanců U1 Fluktuace zaměstnanců 

U2 Průzkum spokojenosti 

zaměstnanců - dotazník 

Zvýšit týmovou výkonnost U3 Míra zastupitelnosti 

Zvýšit kvalifikaci zaměstnanců U4 Splnění plánu vzdělávání 

zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3.4 Stanovení cílových hodnot 

Nyní lze přistoupit ke stanovení cílových hodnot jednotlivých měřítek ve všech 

perspektivách.  

Ve finanční perspektivě byla odvozena 4 základní měřítka. K těmto měřítkům 

byly stanoveny cílové hodnoty měření – viz tabulka 3.13 – Stanovení hodnot měřítek 

finanční perspektivy.  

Index růstu je interní měřítko, které firma pouţívá jako ekvivalent ukazatele 

produktivity práce z přidané hodnoty. Tento index se vypočítá jako poměr celkového 

příspěvku (zisk + leasing + odpisy + úrok + odvod správní reţie + odvod zásobovací reţie a 

nájem budov) a skutečně odpracovaných hodin. Hodnoty tohoto indexu jsou stanovovány 

v plánech na kaţdý rok. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se dle finanční analýzy v posledních dvou letech 

pohybovala na 13 %, konkrétně v roce 2009 dosáhla hodnoty 13,3.  

Rentabilita trţeb (ROS)  se dle finanční analýzy zvyšovala z 5 % v roce 2006 na 9% 

v roce 2009.  Hodnoty tohoto ukazatele, případně jejich nárůst je potřeba stanovit a schválit 

ve strategických plánech pro tento rok. 

Nesplacené pohledávky po lhůtě splatnosti jsou velký problém trápící nejen společnost 

OSTROJ, a.s. - firmě tak zbytečně váznou peníze. 
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Tabulka 3.13 - Stanovení hodnot měřítek finanční perspektivy 

Cíl Měřítko Hodnota 

2009 

Jednotka Očekávaný 

vývoj 

Růst přidané hodnoty F1 Index růstu 1,42 index růst 

Zvýšit rentabilitu vlastního 

kapitálu 

F2 ROE 13,3 % růst 

Zvýšit ziskovost zakázek F3 ROS 9 % růst 

Sníţit výši pohledávek po 

lhůtě splatnosti 

F4 Objem 

pohledávek po 

lhůtě splatnosti 

121 039 tis. Kč pokles 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

V zákaznické perspektivě bylo odvozeno 6 měřítek. K těmto měřítkům byly stanoveny 

cílové hodnoty – viz tabulka 3.14 – Stanovení hodnot měřítek zákaznické perspektivy. 

Firma OSTROJ, a. s. eviduje zejména kvůli daňovým důvodům zvlášť tuzemskou a 

zahraniční fakturaci. Měření celkového obratu na cizích trzích tedy lze provést velice 

jednoduše. V roce 2009 dosáhl celkový obrat na cizích trzích hodnoty 1 190 785 tis. Kč. V 

souladu se strategickým cílem by hodnota tohoto ukazatele měla v dalším období růst. Nárůst 

tohoto ukazatele je potřeba stanovit a schválit ve strategických plánech pro další rok. 

Dalším měřítkem je podíl obratu na cizích trzích k celkovému obratu. Toto měřítko 

částečně vychází z předchozího měřítka – Celkový obrat na cizích trzích. Podílem hodnoty 

měřítka „Podíl obratu na cizích trzích“ a celkového obratu dostaneme cílovou hodnotu pro 

sledování. Dosazením do vzorce 
                      

             
  dostaneme koeficient 0,74 – výpočet viz 

příloha č. 16 – Výpočet hodnot jednotlivých měřítek.  

Objem trţeb je měřítko lehce odvoditelné z výkazu zisku a ztrát. V roce 2009 byl objem 

trţeb 1 599 100 tis. Kč. Ideální vývoj tohoto měřítka by podle strategických cílů měl být 

trvalý růst. 

Vyhodnocení návštěv obchodníků u zákazníků je měřítko, kterým je sledována činnost 

obchodníků. Při stanovování hodnoty se vychází z odhadů a z hodnot v předchozích let. 

V roce 2009 dosáhl počet návštěv čísla 279. Strategickým záměrem je výrazné zvýšení 

návštěv u zákazníků. 
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Tabulka 3.14 - Stanovení hodnot měřítek zákaznické perspektivy 

Cíl Měřítko Hodnota 

2009 

Jednotka Očekávaný 

vývoj 

Zvýšit objem trţeb 

zahraničních zákazníků 

Z1 Celkový obrat na cizích 

trzích 

1 190 785 tis. Kč růst 

Z2 Podíl obratu na cizích 

trzích k celkovému obratu 

0,74 index neměnný 

Udrţet/zvýšit celkové 

trţby 

Z3 Objem trţeb 1 599 100 tis. Kč růst 

Zlepšit péči o 

zákazníka 

Z4 Vyhodnocení návštěv u 

zákazníků 

279 počet růst 

Udrţet věrnost 

zákazníků 

Z5 Objem trţeb 

strategických zákazníků 

144 727 tis. Kč růst 

Z6 Průzkum spokojenosti 

zákazníků 

- index Dosaţení 

maximální 

spokojenosti 

zákazníků 

 Z7 Počet reklamací - ks Pokles 

k hranici 0 

ks 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Strategičtí zákazníci firmy jsou vybráni na základě výše očekávaných trţeb za rok. 

Nejen u strategických, ale u všech zákazníků provádí firma měření spokojenosti zákazníků. 

Proto je moţné pouţít tohoto průzkumu jako posledního měřítka zákaznické perspektivy. 

Formou dotazníkového šetření je moţné sestavit dotazník, který by byl hodnocen podobně 

jako ve škole – škálou od jedné do pěti. Vyhodnocením tohoto dotazníku by byl získán index, 

který lze pouţít jako měřítko spokojenosti zákazníků. Při hodnocení škálou od 1 do 5, kdy 1 

znamená maximální spokojenost a 5 znamená maximální nespokojenost by nejideálnější 

variantou byl index 1, kdy by všichni zákazníci byli maximálně spokojeni. 

Počet reklamací je měřítko, jímţ  lze hodnotit také spokojenost zákazníků. Tento 

ukazatel nebyl sledován, proto jeho hodnota není určena. Nicméně cílová hodnota by v 

ideálním případě byla 0 ks. 
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V perspektivě interních podnikových procesů byla odvozena 3 základní měřítka – viz 

tabulka 3.15 – Stanovení hodnot měřítek perspektivy interních podnikových procesů. 

 

Tabulka 3.15- Stanovení hodnot měřítek perspektivy interních podnikových procesů 

Cíl Měřítko Hodnota 

2009 

Jednotka Očekávaný 

vývoj 

Udrţet/zvýšit kvalitu 

práce 

I1 Index jakosti index index neměnný 

Dodávat včas dle 

poţadavků zákazníka 

I2  Počet polhůtních dodání - ks pokles 

k hranici 0 

Zdokonalit plánování I3 Odchylka od plánu 8 % pokles 

k hranici 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Index jakosti je interní měřítko odráţející míru kvality práce. Jedná se převzaté měřítko 

přímo z firmy OSTROJ, a.s., jeţ má povahu citlivých údajů. 

Počet polhůtních dodání vyjadřuje počet zakázek, které byly dodány po sjednané lhůtě 

dodání. Cílem tohoto měřítka je dosáhnout nulového počtu zakázek dodaných po sjednané 

lhůtě dodání. 

Odchylka od plánu je měřítko odráţející kvalitu plánování. U kaţdé zakázky je při 

uzavírání smlouvy dohodnut termín dodání. Podílem zpoţděných zakázek k celkovým 

zakázkám je nastaven koeficient odchylky (v %).   Ideálně by procento tohoto ukazatele mělo 

dosáhnout nuly. 

 

Perspektiva učení se a růstu je zastoupena 4 základními měřítky – viz tabulka 3.16 – 

Stanovení hodnot měřítek perspektivy učení se a růstu. 
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Tabulka 3.16 - Stanovení hodnot měřítek perspektivy učení se a růstu 

Cíl Měřítko Hodnota 

2009 

Jednotka Očekávaný 

vývoj 

Zvýšit motivaci 

zaměstnanců 

U1 Fluktuace zaměstnanců 10,69 % pokles 

U2 Průzkum spokojenosti 

zaměstnanců - dotazník 

2,87 index pokles 

Zvýšit týmovou 

výkonnost 

U3 Míra zastupitelnosti 11,81 ks růst 

Zvyšovat kvalifikaci 

zaměstnanců 

U4 Splnění plánu vzdělávání 

zaměstnanců 

70 % - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Fluktuace zaměstnanců se v roce 2009 pohybovala kolem 11 %. Fluktuace zaměstnanců 

by měla v dalším období klesnout, a to téměř aţ o polovinu. 

Z provedeného průzkumu spokojenosti zaměstnanců firmy Ostroj, a.s. lze vytvořit 

koeficient spokojenosti zaměstnanců. Výpočet je proveden součtem všech hodnot 

jednotlivých odpovědí, a následným dělením vypočtené hodnoty počtem respondentů. 

Výsledná hodnota je poté vydělena počtem otázek a takto získaný koeficient lze poté pouţít 

v BSC.  Z prováděného průzkumu byla vypočtena hodnota indexu 2,87. Cílem tohoto měřítka 

je udrţení hodnoty tohoto měřítka, případně jeho sníţení – ideálně k hranici 1,0. 

Míra zastupitelnosti na jednotlivých pracovištích je měřítko převzaté z OSTROJ, a.s. 

Vyjadřuje počet pracovišť připadajícího na jednoho zaměstnance. 

Jako kaţdá firma také OSTROJ, a.s. dbá na vzdělávání svých zaměstnanců. Jejich 

školení plánuje v individuálním plánu vzdělávání. Měřítko Splnění plánu vzdělávání 

zaměstnanců udává poměr skutečně navštívených školení vůči naplánovaným školením. 

Předpokladem je splnění alespoň 70 % plánovaných školení. 
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4. Shrnutí, návrhy a doporučení 

4.1 Shrnutí  

V předcházející kapitole byl představen strojírenský podnik a pro tento podnik byla 

provedena analýza. Analýza se týkala všech čtyř oblastí BSC – finanční perspektivy, 

zákaznické perspektivy, perspektivy interních podnikových procesů a perspektivy učení se a 

růstu. Na základě těchto rozborů, rozboru vize a poslání a na základě konzultací byly 

definovány základní strategické cíle podniku – viz tabulka 4.1 – Strategické cíle podniku. 

 

Tabulka 4.1 - Strategické cíle podniku 

Perspektiva Cíle  

Finanční perspektiva Růst přidané hodnoty 

Zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu 

Zvýšit ziskovost zakázek 

Sníţit výši pohledávek po lhůtě splatnosti 

Zákaznická perspektiva 

 

Zvýšit objem trţeb zahraničních zákazníků 

Udrţet/ zvýšit celkové trţby 

Zlepšit péči o zákazníka  

Udrţet věrnost zákazníků 

Perspektiva interních podnikových procesů Udrţet/zvýšit kvalitu práce 

Dodávat včas dle poţadavků zákazníka 

Zdokonalit plánování 

Perspektiva učení se a růstu 

 

Zvýšit motivaci zaměstnanců 

Zvýšit týmovou výkonnost 

Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z těchto strategických cílů byla následně odvozena základní měřítka včetně jednotek 

měření a hodnot – viz příloha č. 17 – Měřítka BSC. 

Nejdůleţitějším měřítkem finanční perspektivy je index růstu, který podnik pouţívá 

jako ekvivalent ukazatele produktivity práce z přidané hodnoty. Neméně důleţitými měřítky 

jsou taky rentabilita vlastního kapitálu (ROE) a rentabilita trţeb (ROS). Vzhledem k nárůstu 

pohledávek po lhůtě splatnosti bylo také navrţeno měřítko objem pohledávek po lhůtě 

splatnosti. 
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V zákaznické perspektivě bylo navrţeno celkem 7 měřítek. Důleţitými se jeví měřítka 

odráţející spokojenost zákazníků – objem trţeb strategických zákazníků, objem trţeb 

zahraničních zákazníků, objem trţeb, a měřítka odráţející různou měrou podíl na obratu trţeb.  

Nicméně je důleţité také provést průzkum spokojenosti zákazníků a na jeho základě přistoupit 

k vyhodnocování spokojenosti zákazníků. Jen spokojený zákazník se s další zakázkou obrátí 

na firmu, s níţ byl spokojen. Vzhledem k faktu, ţe si firma zakládá na kvalitě výrobků, bylo 

by také vhodné sledovat počet reklamací. Proto je také toho měřítko zahrnuto do BSC. 

V perspektivě interních podnikových procesů je nejdůleţitější sledování jakosti pomocí 

měřítka Index jakosti. Jedná se o měřítko odráţející míru kvality práce. Dalšími měřítky této 

perspektivy jsou Počet polhůtních dodání odráţející počet dodávek dodaných po sjednané 

lhůtě, a odchylka od plánu, odráţející kvalitu plánování. 

Perspektiva učení se a růstu je zastoupena celkem 4 měřítky. Mezi nejdůleţitější patří 

měřítko odráţející spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanci jsou klíčovou oblastí kaţdého 

podniku, proto měřítko splnění plánu vzdělávání zaměstnanců je dalším měřítkem této 

perspektivy. V dnešní době je vzdělávání téměř nutností, proto je potřeba tento ukazatel také 

sledovat. Posledními měřítky této perspektivy je procento fluktuace zaměstnanců a měřítko 

odráţející míru zastupitelnosti na pracovišti. 

 Měřítka byla navrţena ve všech perspektivách pro všechny odvozené strategické cíle. 

Nyní je potřeba podniknout kroky vedoucí ke splnění stanovených cílů.  

 

4.2 Návrhy a doporučení 

Ani nejlépe sestavené BSC nezaručí úspěch, nebude-li podpořeno vedením a nebude-li 

vyvíjena aktivita ke splnění stanovených cílů. Aktivitu je potřeba rozvíjet a udrţovat pomocí 

strategických akcí. Nad výsledky je nutné pravidelně konzultovat a z dosaţených hodnot 

vyvozovat patřičné důsledky.  

4.2.1 Stanovení strategických akcí 

Strategické akce představují způsob, jak dosáhnout strategických cílů.  Ve finanční 

perspektivě není pro splnění strategických cílů potřeba definovat mnoho strategických akcí, 

neboť většina cílů bude splněna dosaţením cílů v ostatních perspektivách – viz tabulka 4.2 – 

Strategické akce finanční perspektivy. 

Co se týká sníţení výše pohledávek po lhůtě splatnosti, tak v tomto případě bude 

nejlepším řešením najít lepší způsob vymáhání pohledávek. Východiskem by moţná bylo 

častější upomínání firem, a to buď přímo telefonicky, nebo například doporučeným dopisem. 
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Tabulka 4.2 - Strategické akce finanční perspektivy 

Strategický cíl Strategická akce 

Růst přidané hodnoty Splněno splněním cílů v ostatních perspektivách 

Zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu Splněno splněním cílů v ostatních perspektivách 

Zvýšit ziskovost zakázek Splněno splněním cílů v ostatních perspektivách 

Sníţit výši pohledávek po lhůtě 

splatnosti 

Najít způsob vymáhání pohledávek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V zákaznické perspektivě lze dva z cílů – Zvýšit objem trţeb zahraničních zákazníků  

a Udrţet / zvýšit celkové trţby – podpořit rozesíláním propagačních a informačních materiálů. 

Cíl zlepšit péči o zákazníka by měl probíhat v několika krocích. Prvním krokem by mělo být 

vyškolení zaměstnanců, kteří přicházejí do styku se zákazníky.  Dalším krokem by mělo být 

získávání informací o spokojenosti zákazníka například formou dotazníku. Dotazník by měl 

být zákazníkům nabízen k hodnocení kaţdé realizované zakázky. Významným krokem 

vedoucím ke zlepšení péče o zákazníka je rovněţ pořádání formálních i neformálních setkání. 

Udrţení věrností zákazníků by mělo být podpořeno rozesíláním dárků a reklamních předmětů 

se záměrem udrţet se v povědomí zákazníků. Jednotlivé akce jsou uvedeny v tabulce 4.3 – 

Strategické akce zákaznické perspektivy. 

Tabulka 4.3 - Strategické akce zákaznické perspektivy 

Strategický cíl Strategická akce 

Zvýšit objem trţeb zahraničních zákazníků Rozesílání propagačních a informačních 

materiálů 

Udrţet / zvýšit celkové trţby Rozesílání propagačních a informačních 

materiálů 

Zlepšit péči o zákazníka Školení zaměstnanců 

Dotazník spokojenosti zákazníků 

Pořádání formálních i neformálních schůzek 

Udrţet věrnost zákazníků Rozesílání dárků, reklamních předmětů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Strategické akce perspektivy interních podnikových procesů jsou uvedeny v tabulce 

4.4 – Strategické akce perspektivy interních podnikových procesů. 



55 

Kaţdá firma musí svým zákazníkům nabízet především kvalitní zboţí. Pro udrţení/ 

zvýšení kvality práce je především nutné, aby výrobky vyráběli motivovaní zaměstnance 

v plném pracovním nasazení. Důleţitá je rovněţ kontrola práce během pracovní doby, neboť 

jen pravidelnou a průběţnou kontrolou pracovní kázně bude dosaţeno větší produktivity 

práce. Dodávat včas zákazníkům dle jejich poţadavků vyţaduje především dokonalé 

plánování a také efektivní logistický proces. Proto by bylo vhodné prozkoumat stávající 

logistický proces, provést identifikaci slabých míst a následné přijetí opatření, jeţ tato rizika 

eliminují. 

Tabulka 4.4 - Strategické akce perspektivy interních podnikových procesů 

Strategický cíl Strategická akce 

Udrţet/zvýšit kvalitu práce Vhodná motivace zaměstnanců 

Častější kontrola práce 

Dodávat včas dle poţadavků zákazníka Kontrola efektivity logistického procesu 

Zdokonalit plánování Vyškolení zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.5 – Strategické akce perspektivy učení se a růstu -  zobrazuje strategické akce 

této perspektivy. Jak jiţ bylo řečeno, jen motivovaný zaměstnanec odvádí kvalitní práci na 

plný výkon. Nejvýznamnějším motivačním prostředkem je mzda zaměstnance. Ta by měla 

být stanovena tak, aby byla dostatečně motivující, ale odpovídala dané práci. Měla by mít 

stanovenou sloţku, díky které by byl hodnocen zaměstnanec – formou příplatku za 

nadprůměrný výkon, formou sráţky za podprůměrný výkon. Kromě tohoto hodnocení by však 

měla existovat také zpětná vazba od zaměstnanců například v podobě ankety nebo dotazníku. 

Podobným způsobem nastavit systém odměňování při práci v týmu. 

Neméně důleţité jako motivace zaměstnanců je zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

Toto lze provést především účastí zaměstnanců na kurzech zvyšující odborné znalosti a 

dovednosti.  
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Tabulka 4.5 - Strategické akce perspektivy učení se a růstu 

Strategický cíl Strategická akce 

Zvýšit motivaci zaměstnanců Vytvoření správně motivující mzdy 

Zavedení individuálního hodnocení 

zaměstnance 

Zpětná vazba v podobě ankety, dotazníku 

Zvýšit týmovou výkonnost Vytvoření programu odměn při práci v týmu 

Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců Účast na kurzech zvyšující odborné znalosti 

a dovednosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Strategické akce představují způsob, jak dosáhnout strategických cílů. Díky těmto 

navrţeným akcím by se splnění strategických cílů mělo stát realitou. 

 

4.2.2 Podpora BSC prostřednictvím informačních technologií 

V dnešní době si jiţ nelze představit činnost podniku bez moţnosti podílet se na 

jakékoliv evidenci pomocí informačních systémů. Také BSC jiţ není pouze metoda 

zvládnutelná a měřitelná pouze na papíře, ale na podporu Balanced Scorecard v podniku 

existuje několik programů.  BSC lze samozřejmě zvládnout např. pomocí MS Excel, nicméně 

existují různé programy, které mají za úkol usnadňovat práci se sdílením dat, tvorbou měřítek, 

sledování hodnot, strategických témat apod.   

Jedním z takových simulátorů je také Proverbs BSC, který poskytuje klasický koncept 

BSC tak, jak jej popisuje Kaplan.  

Dalším SW nástrojem podporující metodu Balanced Scorecard je bezesporu Balanced 

Scorecard Designer. Jedná se o volně dostupný shareware, s jehoţ pomocí lze snadno 

vybudovat strategickou strukturu firmy, stanovit nejdůleţitější hlediska a cíle, či změřit 

výkonnost. Výstupy jsou následně generovány ve formátu Excel.   
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5. Závěr  

Kaţdý podnik zajímá, jak si v oblasti výkonnosti vede. A to nejen ve finanční oblasti, 

ale také v ostatních oblastech podniku. Proto se v současnosti dostávají do popředí komplexní 

metody hodnocení výkonnosti podniku, které postihnou celý podnik. K těmto metodám se 

řadí také Balanced Scorecard, metoda, která vytváří ucelený přehled o činnosti podniku. BSC 

se stává významným nástrojem měření výkonnosti podniku. Jejím pouţitím firma získá nejen 

ucelený přehled o činnosti podniku, ale také jistou konkurenční výhodu.  

Cílem diplomové práce je implementace metody Banlanced Scorecard ve strojírenském 

podniku. K tomuto cíli jsem se dopracovala několika dílčími kroky. 

V teoretické části jsem vymezila pojem výkonnost firmy a způsob, jakým lze výkonnost 

měřit. Hlavním tématem teoretické části se stala metoda Balanced Scorecard, její podstata, 

vyuţití a kroky nutné při tvorbě BSC.  V praktické části je v úvodu představen strojírenský 

podnik, pro který je následně navrhován postup implementace metody BSC. Před vlastním 

návrhem BSC jsem provedla analýzu současného stavu ve firmě. V oblasti finanční 

perspektivy jsem pouţila finanční analýzu poměrovými ukazateli, analýzu pohledávek a 

ukazatel Z´score. Zákaznická perspektiva, stejně jako perspektiva učení se a růstu, je 

analyzována na základě sběru dat, konzultací ve firmě a dotazníkovým šetřením. 

V perspektivě interních podnikových procesů jsem provedla analýzu oblasti na základě sběru 

dat a konzultací ve firmě. Po provedení dílčích analýz jsem přistoupila k návrhu kroků 

důleţitých při tvorbě BSC. Na základě provedených analýz a s ohledem na vizi firmy jsem 

nejdříve odvodila strategické cíle pro jednotlivé perspektivy. Tyto cíle a zejména vztahy mezi 

nimi jsou dále rozpracovány v řetězci příčin a důsledků. Následuje výběr a návrh vhodných 

měřítek a stanovení cílových hodnot těmto měřítkům. V závěru práce jsem provedla shrnutí a 

k jednotlivým strategickým cílům navrhla akce, jeţ přispějí k dosaţení těchto cílů. Rovněţ 

jsem zmínila moţnosti vyuţití SW pro podporu BSC.  

Společnost staví své poslání na zaměstnancích, proto se jeví jako klíčové měřítko 

spokojenost zaměstnanců. Jen spokojení zaměstnanci odvádějí dobrou práci. Spokojenost 

zaměstnanců by měla být podpořena vytvořením správně motivující mzdy, zavedením 

individuálního hodnocení zaměstnance a také zjišťováním zpětné vazby ze strany 

zaměstnanců.Dalším, neméně důleţitým měřítkem je kvalita výrobků. Ta ovlivňuje chování 

zákazníků, kteří četností a výší svých objednávek ovlivňují finanční ukazatele společnosti – 

ROE, ROS a Index růstu. Důleţitým krokem v oblasti péče o zákazníky je především zůstat 

v povědomí zákazníků, coţ lze podpořit rozesíláním propagačních a informačních materiálů, 
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rozesíláním dárků, reklamních předmětů apod.  Problémem řady firem, a ani strojírenský 

podnik není výjimkou, se v poslední době stává platební morálka zákazníků. Firmě se 

v poslední době navyšuje objem pohledávek po lhůtě splatnosti, proto je důleţité tento 

ukazatel sledovat a snaţit se najít lepší způsob vymáhání těchto pohledávek.  

Pro zpracování a vizualizaci měřítek lze úspěšně vyuţít MS Excel, nicméně existují 

programy, které značně usnadňují práci s BSC a také umoţňují přehlednou vizualizaci. 

Jedním z těchto programů je také Balanced Scorecard Designer, s jehoţ pomocí lze snadno 

vybudovat strategickou strukturu firmy a stanovit nejdůleţitější hlediska a cíle, či změřit 

výkonnosti. 

Je samozřejmé, ţe návrh implementace BSC do strojírenského podniku by měl 

sestavovat celý tým odborníků z dané firmy, nicméně tato práce se snaţí vystihnout a 

definovat základní rámec implementace BSC v tomto podniku. Proto, s ohledem na zjištěné 

skutečnosti věřím, ţe výsledky práce je moţné ve firmě vyuţít a práce tak bude firmě 

přínosem. 
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