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1. Úvod 

V dnešním globalizovaném podnikatelském prostředí probíhá mnoho změn. 

Podniky, které určitým způsobem nezareagují nebo se těmto změnám nepřizpůsobí, 

neobstojí v rozsáhlé konkurenci. Firmy musí mít jasné cíle, kterých chtějí dosáhnout. 

Krátkodobé nebo operativní řízení prováděné bez dlouhodobé perspektivy bývá méně 

účelné a efektivní. Proto si každé vedení podniku musí stanovit jasné strategie, musí mít 

stanoveny strategické cíle a cesty k jejich naplnění.  

 

V minulosti, která se nevyznačovala tak rozsáhlou konkurencí, stačilo převzít 

strategii od někoho jiného. Dnes se ale podnik musí jasně odlišit od konkurence, musí 

nabízet něco jedinečného a hledat cesty ke svému růstu spolu s vybudováním si výhod 

oproti ostatním podnikům v daném odvětví. [9] 

 

Vybudování vlastní strategie pak napomáhá k úspěšnému řešení vztahů firmy ke 

svému vnějšímu prostředí, a také pomáhá uzpůsobit vnitřní uspořádání firmy takovým 

způsobem, který bude schopen pružné reakce na vnější podněty různého charakteru. [7] 

 

Tématem této práce je měření výkonnosti podniku pomocí metody Balanced 

Scorecard. V posledních letech se stále více používá v oblasti řízení výkonnosti společností 

právě zmíněná metoda Balanced Scorecard. Hlavní výhodou této metody je, že propojuje 

vizi podniku s jeho strategií a dále pak s provozní úrovní řízení prostřednictvím cílů, 

měřítek a jednotlivých aktivit. Jednotlivé finanční i nefinanční cíle se zaměřují na 

jednotlivé oblasti fungování podniku.  

 

Cílem této práce je provést ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. (dále jen SmVaK Ostrava a.s.) strategickou analýzu a na jejím základě 

navrhnout systém měření výkonnosti pomocí metody Balanced Scorecard.  

 

Práce je rozdělena na tři části – teoretickou, praktickou a návrhy a doporučení pro 

organizaci.  
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V teoretické části je popsána problematika, která s tématem a cílem práce úzce 

souvisí. Jsou zde vysvětleny oblasti z finanční analýzy, SWOT analýzy, analýzy 

mikroprostředí a makroprostředí a nakonec je popsána metoda Balanced Scorecard.  

 

Praktická část obsahuje charakteristiku organizace SmVaK Ostrava a.s., její 

historii, oblast působnosti a poskytované služby. Dále je v této části provedena strategická 

analýza společnosti. Strategická analýza zahrnuje finanční analýzu, respektive analýzu 

poměrovými ukazateli, dále PEST analýzu, Porterův model konkurenčních sil a SWOT 

analýzu podniku. 

 

V poslední části návrhy a doporučení pro organizaci je vypracován návrh systému 

měření výkonnosti pomocí metody Balanced Scorecard. Jsou zde stanoveny strategické 

cíle organizace, měřítka výkonnosti jednotlivých cílů a strategické akce.  
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2. Teoretická východiska pro měření výkonnosti podniku 

 

2.1. Analýza vnitřního prostředí 
 

2.1.1. Finanční analýza 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou 

obsaženy zejména v účetních výkazech.  

Finanční analýzy zahrnují hodnocení minulosti, přítomnosti a předpovídá budoucí 

finanční podmínky. Jejím smyslem je připravit podklady pro kvalitní rozhodování o 

fungování podniku. [1] 

 

Cíle finanční analýzy jsou: 

 posouzení vlivu interního i externího prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 analýza vztahů mezi ukazateli, 

 zajištění informací pro rozhodování, 

 rozbor variant budoucího vývoje a výběr nejlepší varianty atd. [2] 

 

Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základní data jsou převzata z účetních výkazů. Ty můžeme rozlišovat na finanční a 

vnitropodnikové účetní výkazy. Finanční výkazy slouží zejména pro externí uživatele, 

informují o zdrojích krytí, tvorbě a užití  výsledku hospodaření a o peněžních tocích. 

Podniky jsou povinny tyto informace uveřejňovat minimálně jednou ročně a jsou veřejně 

dostupné. Vnitropodnikové výkazy nemají právně závaznou úpravu a slouží ke zpřesnění 

dosažených výsledků. Ovšem díky jejich častějšímu sestavování nám mohou pomoci při 

bližší interpretaci nastalých případů. [1] 

 

Základními účetními výkazy jsou: 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Cash flow (tvorba a použití peněžních prostředků) [1] 
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2.1.1.1. Analýza poměrovými ukazateli 

Z hlediska využitelnosti jsou poměrové ukazatele nejčastěji používaným 

rozborovým postupem k účetním výkazům. Analýza poměrovými ukazateli vychází 

výhradně z údajů ze základních účetních výkazů uváděných výše. Poměrový ukazatel 

vypočítáme jako poměr jedné nebo několika účetních položek k jiné položce nebo jejich 

skupině. [1] 

 

Obr. 2.1: Členění poměrových ukazatelů z hlediska jejich zaměření  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

Zdroj: [1] 

Ukazatelé likvidity 

LIKVIDITA znamená schopnost podniku uhradit včas své platební závazky. 

Existuje podobný pojem nazývaný likvidnost. Likvidnost znamená schopnost majetku 

podniku se za určité časové období přeměnit v peněžní hotovost. Tyto pojmy bychom si 

neměli plést. Likvidita se váže také s pojmem solventnost. Vzájemnou závislost 

nejjednodušeji vysvětlíme tvrzením, že podmínkou solventnosti je likvidita.  

Rozlišujeme několik druhů likvidity: okamžitá likvidita, pohotová likvidita a běžná 

likvidita. [4] 

 

 

Poměrové ukazatele 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele rentability 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele tržní hodnoty 
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Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky / závazky s okamžitou splatností (2.1) 

 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky          (2.2) 

 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / krátkodobé závazky            (2.3) 

 

Okamžitá likvidita (cash ratio) 

Tato likvidita je též nazývána jako likvidita 1. stupně. Vstupují do ní jen ty 

nejlikvidnější položky z rozvahy, jakou jsou např. peníze na běžném účtu, v pokladně, ale 

také hotovostní ekvivalenty, jako jsou šeky či cenné papíry. Do závazků s okamžitou 

splatností se řadí závazky k zaměstnancům, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění a 

daňové závazky ke státu. Doporučená hodnota okamžité likvidity je v rozmezí mezi 0,9 a 1 

(z americké literatury), v ČR 0,6 až 1, a dokonce i 0,2 (ministerstvo průmyslu a obchodu) 

až 1 (tato hodnota spodní hranice je však kritická). Nedodržení těchto intervalů vzhledem 

k možnosti využívání kontokorentů a jiných nástrojů financování nemusí znamenat 

finanční problémy firmy. 

 

Pohotová likvidita (acid test) 

Jedná se o likviditu 2. stupně. Zde platí, že čitatel by se měl rovnat jmenovateli, 

tedy poměr 1 : 1, popřípadě 1,5 : 1. Z doporučených hodnot vyplývá, že podnik je schopen 

uhradit své závazky, aniž by musel prodávat zásoby. Vyšší hodnota je příznivá pro věřitele, 

ale naopak nepříznivá pro akcionáře, protože nadměrná výše oběžných aktiv vede 

k neefektivnímu využívání prostředků vložených do podniku.  

 

Běžná  likvidita (current ratio) 

Likvidita 3.stupně udává, kolikrát jsou kryty krátkodobé závazky celým oběžným 

majetkem, respektive, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 

celý svůj oběžný majetek na hotovost. Čím vyšší je hodnota, tím vyšší je pravděpodobnost 

platební schopnosti podniku. Doporučený interval je mezi 1,5 až 2,5.[4] 
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Ukazatelé rentability  

Ukazatelé rentability udávají výnosnost vloženého kapitálu. Rentabilita měří 

schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku prostřednictvím investovaného 

kapitálu. Tyto ukazatelé zahrnují nejčastěji hodnoty, kdy v čitateli se vyskytuje položka, 

která odpovídá výsledku hospodaření a ve jmenovateli je druh kapitálu, respektive tržby. 

Výsledné hodnoty budou nejvíce zajímat akcionáře a budoucí investory. Tyto hodnoty by 

měly mít rostoucí tendenci. [2]    

 

Obecný tvar tohoto ukazatele je: výnos/vložený kapitál [3]   

 

Pro účely finanční analýzy jsou nejdůležitější 3 kategorie zisku, které užíváme dle 

jejich vhodnosti. Jsou to:   

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

hospodaření (pro mezifiremní srovnání). 

EAT - zisk po zdanění, neboli čistý zisk. Jedná se o tu část zisku rozdělitelnou 

(dividendy) a nerozdělitelnou (pro reprodukci podniku). Ve výkazu zisku a ztráty jej 

nalezneme jako výsledek hospodaření za běžné účetní období.  

EBT – zisk před zdaněním, tedy provozní zisk snížený nebo zvýšený o finanční a 

mimořádný výsledek hospodaření, od kterého doposud nebyly odečteny daně, (srovnání 

výkonnosti firem s rozdílným daňovým zatížením). [2]   

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA – return on assets) 

ROA = EBIT / aktiva x 100                (2.4) 

 

Jde o základní ukazatel rentability. Dává do poměru zisk před zdaněním a úroky 

k celkovým vloženým aktivům a to bez ohledu na způsob financování. Celková aktiva 

vytváří celkový zisk a to i včetně úroků a daní. Proto je v čitateli uveden právě EBIT. 

Význam tohoto vzorce se dá také interpretovat jako výdělková schopnost (reprodukční 

síla) majetku organizace. [2]   
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Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE – return on capital emloyed) 

ROCE = EBIT / (dlouhodobé závazky + vlastní kapitál) x 100          (2.5) 

 

V čitateli se nachází zisk před odečtením úroků a daní a do jmenovatele dosadíme 

dlouhodobé finanční prostředky, které má podnik k dispozici. Tímto ukazatelem můžeme 

srovnávat zejména monopolní veřejně prospěšné společnosti, jako jsou například vodárny 

nebo telekomunikace. [11] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – return on common equity)  

ROE = EAT / vlastní kapitál x 100              (2.6) 

 

Prostřednictvím tohoto ukazatele vlastníci zjišťují, zda jejich vložený kapitál 

přináší dostatečný výnos, a zda se využívá s mírou odpovídající velikosti jejich 

investičního rizika. Pro investory je důležité, aby výsledná hodnota tohoto ukazatele byla 

vyšší než úroky, které by mohli obdržet při jiné formě investování – úroky z obligací, 

termínovaných vkladů atd. [2] 

 

Rentabilita tržeb (ROS – return on sales) 

ROS = EAT / tržby x 100                (2.7) 

 

Ukazatel udává schopnost podniku při daných tržbách vytvářet zisk. ROS odpovídá 

na otázku, jaký podíl zisku připadá na 1 korunu tržeb. Tomuto ukazateli se také někdy říká 

ziskové rozpětí, kterým vyjadřujeme ziskovou marži. Pokud je tato hodnota vysoká, 

znamená to, že vyrábíme buď s vyšší cenou, nebo s nižšími náklady, nebo pomocí 

kombinace obou situací. [2]   

 

Rentabilita nákladů (ROC – return on costs) 

ROC = 1 – (EAT / tržby)                (2.8) 

 

Tento ukazatel bývá považován jako doplňkový k ukazateli rentability tržeb. 

Obecně platí, že čím nižší hodnota tohoto ukazatele, tím podnik dosahuje lepších výsledků 

hospodaření, protože 1 korunu tržeb dokázal vytvořit s menšími náklady. [2]   
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Ukazatelé zadluženosti 

Základní podstatou analýzy zadluženosti je hledání optimálního vztahu mezi 

vlastním a cizím kapitálem – jedná se tedy o kapitálovou strukturu, která je definována 

jako struktura dlouhodobého kapitálu, ze kterého je financován dlouhodobý majetek. 

Existují dva základní pohledy na kapitálovou strukturu, a to pohledy akcionářů a věřitelů. 

Čím vyšší je podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu, tím je riziko věřitele vyšší. Čím 

vyšší je podíl dluhového financování, tím rizikovější jsou akcie. Ukazatelé analýzy 

finanční struktury podniku jsou odvozeny zejména z údajů z rozvahy. 

 

Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) 

Debt ratio = cizí kapitál / celková aktiva             (2.9) 

 

Obecně platí, že čím je vyšší hodnota ukazatele, tím je vyšší riziko věřitelů. Záleží 

ale také na rentabilitě podniku. Pokud je větší než % z úroků placených z cizích zdrojů, 

nemusí být vysoká hodnota tohoto ukazatele nepříznivá. Doporučená hodnota je mezi 30 

až 60%. 

 

Koeficient samofinancování (equity ratio) 

Equity ratio = vlastní kapitál / celková aktiva          (2.10) 

 

Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika a jejich součet by měl 

být přibližně 1. Udává kolik vlastního kapitálu obsahují celková aktiva. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí = EBIT / nákladové úroky         (2.11) 

 

Pomocí tohoto ukazatele podnik zjistí, zda je pro něj ještě dluhové zatížení únosné. 

Udává nám, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Jako doporučená hodnota se v zahraničí 

udává trojnásobek a více, protože je třeba myslet na fakt, že po zaplacení úroků by měl 

zůstat ještě dodatečný efekt pro akcionáře. [1] 
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Ukazatelé aktivity 

Tyto ukazatelé vyjadřují schopnost podniku úspěšně využívat aktiva. Úroveň 

tohoto ukazatele záleží na struktuře aktiv podniku. Poměřuje se zde toková veličina (tržby) 

k veličině stavové (aktiva, jednotlivé složky aktiv).  

 

Vzorce jsou dvojího typu: 

Obrátkovost – (rychlost obratu) je počet obrátek jednotlivých složek aktiv, za 

období (rok), ve kterém bylo dosaženo určitých tržeb. 

Doba obratu – počet dní, potřebných k jedné obrátce. [1] 

 

Vzorce:  

1. kategorie 

Obrat aktiv = tržby / aktiva             (2.12) 

Obrat zásob = tržby / zásoby             (2.13) 

Obrat pohledávek = tržby / pohledávky           (2.14) 

Obrat krátkodobých závazků = tržby / krátkodobé závazky         (2.15) 

 

2. kategorie 

Doba obratu zásob = 365 / obrat zásob           (2.16) 

Doba obratu pohledávek = 365 / obrat pohledávek          (2.17) 

Doba obratu krátkodobých závazků = 365 / obrat krátkodobých závazků        (2.18) 

 

Ukazatelé tržní hodnoty 

Ukazatelé tržní hodnoty se od předchozích liší tím, že pracují s tržními hodnotami. 

Tyto ukazatelé jsou důležité zejména pro investory, či potencionální investory z hlediska 

hodnocení návratnosti investovaných prostředků. [1] 

 

Účetní hodnota akcie (book value per share) 

Účetní hodnota akcie = vlastní kapitál / počet kmenových akcií        (2.19) 
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Tento ukazatel je vhodný pro srovnání účetní hodnoty akcie s tržní hodnotou 

podniku stanovenou na kapitálovém trhu. 

 

Čistý zisk na akcii (earnings per share, EPS) 

Čistý zisk na akcii = čistý zisk / počet kmenových akcií         (2.20) 

 

Jedná se o klíčový údaj vypovídající o finanční situaci podniku. Čistým ziskem se 

zde rozumí zisk po zdanění a výplatě primárních dividend.  

 

Dividenda na akcii (dividend per share, DPS) 

Dividenda na akcii = dividendy za rok / počet kmenových akcií        (2.21) 

 

Obecně zde platí, že management podniku se snaží o zachování stálých nebo mírně 

rostoucích dividend. Některé podniky však záměrně nevyplácí dividendy nebo je vyplácí 

na nízké úrovni a uchovávají tak nerozdělený zisk k investičnímu financování.  

 

Dividendové krytí (dividend cover) 

Dividendové krytí = čistý zisk / úhrn ročních dividend         (2.22) 

 

Udává, kolikrát jsou dividendy pokryty dosaženým ziskem. [1]   

 

2.1.2. SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchý nástroj zaměřený na charakteristiku klíčových 

faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. Tato analýza identifikuje hlavní silné 

a slabé stránky podniku a porovnává je s příležitostmi a ohroženími a směřuje tak 

k formulaci strategie, jak je ilustrováno následujícím obrázkem.  
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Obr. 2.2: Postavení analýzy ve strategických úvahách  

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [8] 

 

Cílem podniku je rozvíjet silné stránky a tlumit stránky slabé, a současně být 

připraven na možné příležitosti a hrozby. Tady pak nachází své uplatnění právě tato 

analýza. [9] 

V mnoha zdrojích jsou uváděny obecné silné a slabé stránky, a také příležitosti a 

hrozby. Musíme si ale uvědomit, že tyto faktory se budou lišit podnik od podniku 

v závislosti na typu odvětví, stádiu cyklu životnosti odvětví apod.  

Kombinací příležitostí a hrozeb okolí a silných a slabých stránek firmy vznikají 

jednotlivé varianty strategického chování. Musíme však vzít v úvahu, že jde o budoucí 

vývoj. To znamená, že musíme jednotlivé faktory chápat dynamicky, čili zvažovat 

alternativy budoucího růstu, stagnace nebo možného zhoršení těchto faktorů. Jednotlivé 

strategie popisuje obrázek 2.3.  

 

Různé druhy strategií vycházejí ze čtyř možných zjednodušených přístupů: 

Přístup S – O: využít silných stránek a velkých příležitostí, které vyplývají z okolí; 

Přístup W – O: jde o eliminaci slabých stránek za pomoci příležitostí z okolí; 

Přístup S – T: využívání silných stránek pro eliminaci hrozeb; 

Přístup W – T: snaha o vyřešení znepokojivého stavu i za cenu likvidace organizace. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky 

 

Slabé stránky 

Příležitosti 

 

Hrozby 

Volba strategie 
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Obr. 2.3: Využití SWOT analýzy při návrhu strategie  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Zdroj: [8] 

 

2.2. Analýza vnějšího prostředí 

Analýza se orientuje na faktory působící v okolí podniku, které jej nyní ovlivňují a 

v budoucnu ovlivňovat budou. Analýza se zaměřuje na vlivy trendů jednotlivých složek 

makrookolí a mikrookolí a jejich vzájemných vazeb.  

2.2.1. Analýza vlivu makrookolí 

Jako klíčové součásti makrookolí můžeme označit faktory politicko - legislativní, 

ekonomické, sociálně - kulturní a technologické. Toto dělení do čtyř základních skupin 

označujeme jako PEST analýzu. V současné době se můžeme setkat také s označením 

PESTE. Toto označení v sobě zahrnuje kromě základních čtyř faktorů také vlivy 

ekologických činitelů.  

Každá z těchto skupin v sobě zahrnuje řadu faktorů, které různou měrou ovlivňují 

podnik. Jejich důležitost se může lišit dle odvětví nebo situace. Obecné příklady 

jednotlivých faktorů si uvedeme v následující tabulce. [9] 
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Politicko - legislativní faktory Ekonomické faktory

antimonopolní zákony devizové trhy

ochrana spotřebitele hospodářské cykly

pracovní právo kupní síla

daňová politika inflace

regulace zahr. obchodu úrokové míry

politická stabilita nezaměstnanost

vývoj cen energií

průměrná mzda

Sociokulturní faktory Technologické faktory

demografický vývoj státní podpora výzkumu a vývoje

životní styl nové technologie

úroveň vzdělání rychlost zastarávání

pracovní mobilita

Tab. 2.1: Přehled vlivů makrookolí  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [9] 

 

Cílem této analýzy je rozpoznat a odlišit faktory významné právě pro daný podnik. 

Například pro velké podniky mají význam zejména faktory, jako jsou politická podpora, 

vývozní kvóty, zahraniční vztahy nebo dostupnost lidských zdrojů a síla poptávky oproti 

malým a středním podnikům.  

Jednotlivé faktory a jejich váha dopadu na podnik se budou v čase měnit, proto je 

nutné tyto vlivy průběžně sledovat a vyhodnocovat.  

2.2.2. Analýza mikrookolí 

Mikrookolí je představováno zejména odvětvím, ve kterém podnik působí a 

bezprostředními konkurenčními silami, což je zcela zásadní pro formulaci strategie 

podniku. Proto je analýza mikrookolí zásadní součástí strategické analýzy.  

2.2.2.1. Analýza konkurenčních sil 

Důležitou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, které v odvětví působí. 

Konkurenční síly významně ovlivňují konkurenční pozici a úspěšnost podniku. Patří zde 

konkurenční pozice podniku, struktura zákazníků, pověst mezi věřiteli a dodavateli atd.  

Konkurenční prostředí můžeme analyzovat pomocí Porterova modelu pěti sil (obr. 

2.4). 
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Obr. 2.4: Porterův model pěti sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [20] 

 

Konkurence na trhu v daném odvětví je obecně funkcí pěti konkurenčních sil, které 

jsou v obrázku tmavě podbarveny.  

 

Rivalita mezi konkurenčními podniky 

 

Konkurenční boj mezi podniky uvnitř konkurenčního okolí je považován za 

nejsilnější. Soupeřící podniky se snaží získat lepší tržní pozice a vkládají značné úsilí do 

používaných nástrojů a konkurenční strategie.  

Konkurenční strategie je strategie zaměřená na dosažení tržního úspěchu a obsahuje 

ofenzivní akce podniku, které směřují k získání lepší tržní pozice a výhody nad soupeři. 

Strategie ale také obsahuje defenzivní tahy podniku, které směřují k obraně současné 

pozice. Tato strategie ovlivňuje a je ovlivněna tržními událostmi a posloupností tahů a 

protitahů soupeřících podniků. [9] 

 

Používané konkurenční nástroje:  

- cena, kvalita, služby, garance a záruky, reklamní kampaně, podpora prodeje, nové 

výrobky apod.  
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Hrozba substitučních výrobků/služeb 

 

Jestliže je substitut díky své ceně nebo výkonu přitažlivější, pak budou zákazníci 

raději nakupovat tento výrobek před výrobkem původně kupovaným. Podniky v oborech, 

jako je například potravinářství nebo elektrotechnika pak budou této hrozbě věnovat 

zvýšenou pozornost.  

Podniky v jednom odvětví se ale často mohou dostávat do konkurenčního vztahu 

s podniky v jiném odvětví, například výrobci brýlí a kontaktních čoček.  

 

Faktory určující konkurenční sílu vyplývající z hrozby substitučních výrobků/služeb 

 Relativní výše cen substitutů 

 Diferenciace substitutů 

 Náklady na změnu 

 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

 

Riziko vstupu nových konkurentů závisí zejména na dvou faktorech. Jedná se o 

vstupní bariéry a očekávanou reakci ostatních konkurentů. Jestliže jsou bariéry vstupu do 

odvětví nízké, znamená to velmi vážnou hrozbu vstupu potencionálních konkurentů do 

odvětví. [9] 

 

Typy vstupních bariér do odvětví 

 Úspory z rozsahu a zkušenostní efekt 

 Technologie a speciální know – how 

 Znalost značky a oddanost zákazníků 

 Kapitálová náročnost 

 Absolutní nákladové výhody 

 Přístup k distribučním kanálům 

 Legislativní opatření a státní zásahy 

 

Jestliže je potencionální konkurent způsobilý a ochotný překonat vstupní bariéry, 

musí ještě zvážit a odhadnout předpokládanou reakci stávajících konkurentů v odvětví. Ti 

mohou reagovat pasivně nebo agresivně hájit své pozice. Pokud jednají agresivně, nebo 
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dokonce existuje spojenectví podniků, může to negativně ovlivnit potencionálního 

konkurenta při rozhodování o vstupu do odvětví.  

 

Smluvní síla dodavatelů 

 

Síla dodavatelů zdrojů nezbytných pro obor spočívá v možnosti snižování 

výnosnosti podniků v odvětví. Dodavatelé surovin, technologií, práce a energie mohou 

snižovat zisky podniků zvyšováním cen vstupů nebo snižováním jejich kvality. Podniky by 

se proto měly snažit minimalizovat svou závislost na vnějších zdrojích.  

Vliv dodavatelů je tím vyšší, čím vyšší je jejich vyjednávací síla.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká za těchto předpokladů: 

 Je-li odvětví dodavatelů ovládáno několika velkými firmami, které vyžívají 

svoji tržní pozici, která navíc není ohrožena konkurenčními podmínkami, a 

které svým odběratelům dodávají velké množství vstupů.  

 Jestliže vstup rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu výstupu nebo tvoří 

významnou část celkových nákladů.  

 Nejsou-li odběratelé důležitými zákazníky pro dodavatele. [9] 

 

Smluvní síla kupujících 

 

Kupující mohou také výrazně ovlivnit konkurenční podmínky v odvětví. Mohou 

vyvíjet tlaky, které způsobují ztráty podniků. Kupující využívají svou sílu zejména k tomu, 

aby si vymohli další výhody, jako lepší úroveň kvality nebo výhodnější platební podmínky. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká za těchto předpokladů: 

 Existuje-li malý počet zákazníků nakupující velká množství. 

 Je-li obor složen z velkého počtu malých podniků s malou vyjednávací silou. 

 Je-li kupovaný předmět značně standardizován. 

 Jestliže nakupovaný produkt nepředstavuje důležitý vstup nebo nezbytný 

výrobek.  
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Intenzitu konkurence v odvětví určuje souhrnné působení těchto pěti sil. 

Dodavatelé, zákazníci, ale i substituty a konkurenti jsou významní z hlediska vývoje 

daného odvětví. Avšak síla působení těchto faktorů se liší pro různá odvětví i s jeho 

vývojem.  

Cílem je nalézt v odvětví takové postavení, kdy podnik může nejlépe čelit 

konkurenčním silám nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch. [9] 

2.3. Balanced Scorecard (BSC) 

Jedná se o metodu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi 

s důrazem na měření výkonnosti podniku. Pomocí této metody můžeme konkretizovat, 

znázorňovat a sledovat strategie a zvýšit pravděpodobnost zavedení určité strategie. [6] 

Metoda zachovává tradiční finanční měřítka, která ale vypovídají o hodnotách 

minulých (minulé finanční transakce). Finanční ukazatelé byly dostačující pro podniky 

průmyslové éry, ale jsou nevhodné pro stanovení strategie, kterou si podniky informačního 

věku musejí zvolit, aby investice do zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, procesů a 

technologií vytvořily hodnotu.  

Cíle a měřítka BSC vycházejí z vize a strategie podniku a sledují jeho výkonnost ze 

čtyř perspektiv: finanční, zákaznické, interních procesů, učení se a růstu. Tyto čtyři 

perspektivy pak tvoří rámec BSC znázorněný v příloze č. 1. 

Aby bylo možné plánovat a sledovat dosažení cílů, je nutné k nim přiřadit finanční 

a nefinanční měřítka a cílové a skutečné hodnoty těchto měřítek. Dosažení cílů pak 

zajišťují strategické akce, které jsou k jednotlivým cílům přiřazeny. Každá akce má svůj 

termín, rozpočet a odpovědnou osobu. [5] 

2.3.1. Balanced Scorecard jako manažerský systém 

BSC je mnohem více než taktický nebo operativní systém měřítek. Inovativní 

podniky používají BSC jako strategický manažerský systém sloužící k řízení dlouhodobé 

strategie, jak je znázorněno v příloze č. 2. Měřící vlastnosti metody využívají podniky 

k realizaci kritických manažerských procesů: 

1. k vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů, 

2. ke komunikaci a propojení strategických plánů a měřítek, 

3. k plánování a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ, 

4. ke zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se.[5] 
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2.3.2. Finanční perspektiva 

Metoda tuto perspektivu zachovává, protože finanční měřítka jsou důležitá při 

sumarizaci snadno měřitelných ekonomických důsledků již realizovaných akcí. Finanční 

měřítka výkonnosti poukazují na to, kdy zavádění a následná realizace strategie podniku 

vedou k zásadním zlepšením. Finanční cíle se týkají zejména ziskovosti nebo například 

ekonomické přidané hodnoty (EVA). [5] 

2.3.3. Zákaznická perspektiva 

V této perspektivě manažeři identifikují zákaznické a tržní segmenty, ve kterých 

budou podnikat a měřítka výkonnosti podniku v těchto cílových segmentech. Zásadní 

výstupní měřítka zahrnují obvykle spokojenost a loajalitu zákazníků, získávání nových 

zákazníků, ziskovost zákazníků a podíl na cílových trzích. Perspektiva by ale měla 

obsahovat i konkrétní měřítka hodnot, které podniku umožní udržet, resp. ztratit zákazníka. 

Jsou to například rychlé a včasné dodávky nebo přísun inovovaných výrobků a služeb. [5] 

2.3.4. Perspektiva interních procesů 

V této perspektivě manažeři zjišťují kritické interní procesy, ve kterých podnik 

musí dosahovat výborných výsledků. Tyto procesy podniku (podnikatelské jednotce) 

umožňují: 

 poskytovat hodnotové výhody, které zákazníky zaujmou a pomohou je udržet, 

 naplnit finanční očekávání akcionářů. 

 

Perspektiva interních procesů poukazuje na dva základní rozdíly mezi tradičními 

přístupy a přístupem BSC k měření výkonnosti. Tradiční přístupy se snaží pozorovat a 

zlepšovat existující procesy. Zatímco přístup BSC odhaluje úplně nové procesy, ve kterých 

musí podnik dosahovat vynikajících výsledků, aby splnil své finanční cíle a uspokojil 

potřeby zákazníků.  

Druhou odlišností BSC je zařazení inovačních procesů. Tradiční systémy měření 

výkonnosti se zaměřují pouze na procesy dodávek současných výrobků zákazníkovi, to 

znamená operace od přijetí objednávky, výroby až po dodání a servis. Jedná se tedy o 

krátkodobý provozní cyklus. Ale hybné síly dlouhodobého finančního úspěchu si mohou 

vyžádat úplně nové výrobky a služby, které mají uspokojit potřeby zákazníků. Inovační 
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proces (dlouhodobé vytváření hodnot) je proto pro mnoho podniků silnější hybnou silou 

dlouhodobé finanční výkonnosti než krátkodobý provozní cyklus. [5] 

2.3.5. Perspektiva učení se a růstu 

Čtvrtá perspektiva se zabývá podnikovou infrastrukturou nutnou k vytvoření 

dlouhodobého růstu a zdokonalování. Perspektiva vychází ze základních zdrojů: lidí, 

systémů a podnikových procedur.  

Předcházející perspektivy obvykle odhalí velké rozdíly mezi současnými 

schopnostmi lidí, systémů a procedur a tím, co je třeba vyžadovat, aby se výkonnost 

podniku zásadním způsobem zvýšila. Aby byly tyto rozdíly odstraněny, musí podnik 

investovat do rekvalifikace, zlepšovat informační technologie a zdokonalovat podnikové 

procedury a postupy. Tyto cíle jsou formulovány právě v perspektivě učení se a růstu.  

 

Tyto čtyři perspektivy by měly být chápány jako jistá šablona, neboť existují 

podniky, které používají více nebo méně než čtyři perspektivy podle okolností v daném 

odvětví a jejich strategie. [5] 

2.3.6. Vztahy příčina - důsledek 

Strategie je soubor hypotéz o příčině a důsledku. Řetězec příčin a důsledků by měl 

procházet všemi perspektivami BSC.  

Například ve finanční perspektivě je měřítko ROCE. Hybnou silou tohoto měřítka 

je opakovaný a větší prodej existujícím zákazníkům jako výsledek jejich loajality. Loajalita 

je v zákaznické perspektivě, protože má vliv na ROCE. Loajality dosáhneme včasnými 

dodávkami, které jsou umístěny také v zákaznické perspektivě, což opět povede ke zvýšení 

finanční výkonnosti. Které procesy musí podnik zvládnout, aby dosáhl včasných dodávek? 

Jsou to kratší cykly v provozních procesech a vysoká kvalita interních procesů, které jsou 

umístěny do perspektivy interních procesů. Jak podniky zkrátí cykly v provozních 

procesech? Tréninkem a zvyšováním dovedností zaměstnanců, což je cíl perspektivy učení 

se a růstu.  

Tímto způsobem je vytvářen celý řetězec příčin a důsledků procházející vertikálně 

všemi perspektivami BSC. Pro přehlednost je v příloze č. 3 uvedeno schéma tohoto 

příkladu.[5] 
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2.3.7. Hybné síly výkonnosti 

Správný BSC by měl obsahovat soubor měřítek výstupů a hybných sil výkonnosti. 

Měřítka výstupu bez hybných sil nevypovídají, jak má být výstupů dosaženo. Neposkytují 

ani včasnou informaci o tom, zda byla strategie úspěšně implementována. Naopak hybné 

síly bez měřítek výstupů mohou firmě zajistit krátkodobé zlepšení, ale neříkají, zda 

zlepšení ve výrobě vedlo ke zvýšení objemu obchodu s existujícími a novými zákazníky a 

ke zvýšení finanční výkonnosti. Správně sestavené BSC by mělo obsahovat vhodný mix 

výstupů a hybných sil výkonnosti strategie podniku.[5] 

2.3.8. Model Horváth & Partners pro implementaci Balanced 

Scorecard 

1. fáze: vytvoření organizačních předpokladů pro implementaci 

 

Do této fáze patří zejména stanovení perspektiv a rozhodnutí o tom, pro které 

organizační jednotky a úrovně podniku má být BSC vytvořeno. Dalším předpokladem jsou 

pravidla týkající se zajištění řízení vlastního projektu, to znamená organizace a průběh 

projektu, zajištění informací a komunikace, standardizace používaných metod a určení 

kritických faktorů úspěchu. 

V počáteční fázi realizace je nutné si vyjasnit otázku pilotního projektu. Na jeho 

základě realizovaném na druhé nebo třetí úrovni řízení je možné dobře obecně posoudit 

účelnost koncepce a výsledky využít při rozšiřování BSC do dalších oblastí podniku. 

V určitých situacích je ale start pilotní oblastí považován za nevhodný. 

 

2. fáze: objasnění strategie 

 

BSC je především koncepcí pro realizaci existujících strategií a nikoliv nástroj pro 

tvorbu nových strategií. Strategie se detailně konkretizuje a převede do realizovatelné 

podoby prostřednictvím vhodných cílů, týkajících se zákazníků, procesů, potenciálů a 

odpovídajících strategických akcí.  

BSC však při tvorbě strategie neobsáhne strategickou analýzu příležitostí a hrozeb, 

silných a slabých stránek, fáze životního cyklu a určení základních strategických zaměření 

na základě strategické analýzy.  
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V této fázi je zapotřebí si strategická zaměření vyjasnit a musí se na nich 

jednoznačně shodnout vrcholové vedení podniku.  

 

3. fáze: tvorba BSC 

 

V této fázi vzniká BSC pro vymezenou organizační jednotku. Tou může být celý 

podnik, divize, obchodní jednotka nebo interní servisní oddělení. 

Výchozí body: 

 určení základní architektury BSC (perspektivy, atd.), 

 informovaný a motivovaný tým složený z top managementu, 

 jasné postupy a metodické standardy (1. fáze), 

 zdokumentovaná strategie, která je zralá pro tvorbu BSC (2. fáze). 

Následují tyto kroky: 

 konkretizace strategických cílů, 

 propojení strategických cílů na základě řetězců příčin a následků,  

 výběr měřítek, 

 stanovení cílových hodnot, 

 odsouhlasení strategických akcí. 

 

Teprve ale komunikací BSC do celé organizace a rozložením cílů na následující 

úrovně řízení (4. fáze) a vytvořením odpovídajícího systému plánování a reportingu, 

přizpůsobením systému řízení lidských zdrojů a jejich motivace se BSC stává koncepcí 

řízení.  

Nejdůležitější jsou v této fázi strategické cíle, nikoliv jejich měřítka. 

 

4. fáze: postup při procesu rozšíření: roll – out 

 

Tato fáze znamená aplikaci postupů 3. fáze na více organizačních jednotek 

podniku. Roll – out BSC vede často ke zvýšení kvality celopodnikového strategického 

řízení protože: 

 Cíle a strategické akce z organizačně nadřazených jednotek se důsledně 

převedou do BSC podřízených jednotek. Tím se zvyšuje pravděpodobnost dosažení 

strategických cílů nejen celého podniku, ale i jednotlivých obchodních oblastí. 
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 Na horizontální úrovni mohou být díky BSC lépe vzájemně sladěny cíle a 

strategické akce jednotek. 

 

5. fáze: zajištění kontinuálního nasazení BSC 

 

Důležitým cílem BSC je vytvoření organizace, která se flexibilně přizpůsobuje 

strategii. K tomu je nutné BSC propojit s manažerskými systémy řízení. 

 

Pro propojení je především zapotřebí:  

 controlling sledující důslednou realizaci strategických akcí určených v BSC, 

 integrace BSC do strategického a operativního plánování za účelem 

kontinuálního přizpůsobování nové strategie a přesného převedení operativních 

cílů a strategických akcí do ročních plánů a rozpočtů, 

 integrace do systému reportingu, umožňující průběžné sledování dosahování 

cílů, 

 integrace do systému řízení lidských zdrojů, které slouží k zakotvení 

operativních cílů a strategických akcí do sjednaných privátních cílů. 

 

Po dovršení 5. fáze se BSC stává koncepcí řízení, a nikoliv jen nástrojem k měření. 

Teprve poté jsou dány předpoklady pro vytvoření strategicky zaměřené organizace. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

3. Praktická část 

 

3.1. Charakteristika SmVaK Ostrava a.s. 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. patří mezi špičkové 

společnosti oboru vodovodů a kanalizací v České republice. V současné podobě působí od 

roku 1992 jako největší vodárenská společnost na Moravě a ve Slezsku. 

Jejím posláním je poskytovat svým zákazníkům kvalitní služby a posilováním 

tradičních hodnot ve spojení s dynamickým rozvojem být trvale jednou z jejich životních 

jistot. 

Společnost zajišťuje činnosti, jako jsou provozování vodovodů a kanalizací pro 

veřejnou potřebu, nakládání s odpady, technické testování a analýzy, poradenství, 

vodoinstalatérství, projektová činnost v investiční výstavbě, správa a údržba nemovitostí 

apod.   

Organizační struktura společnosti je uvedena v příloze č. 4. 

 

Historie společnosti 

 

Do roku 1992 zabezpečoval zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních 

vod na celém území bývalého Severomoravského kraje státní podnik stejného názvu. Po 

privatizaci tvořila akcionářskou strukturu z více než 85 % města a obce regionu. Od roku 

1999 měla společnost několik vlastníků. Až roku 2006 skupina Penta podepsala smlouvu o 

prodeji 98,5 % akcií SmVaK Ostrava a.s. španělské společnosti Aqualia, která se ujala 

svých práv ve společnosti 1. července 2006.  

 

Oblast působnosti 

Region severní Moravy a Slezska, území okresů: 

  Frýdek - Místek  

  Karviná  

  Nový Jičín  

  Opava  
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Poskytované služby Náplň služeb

Produkce pitné vody
Plynulé zásobování všech odběratelů dostatkem kvalitní pitné

vody.

Odvádění a čištění odpadních vod

Odvádění a čištění odpadních, dešťových a průmyslových

vod. Odpadní vody se čistí v 59 čistírnách odpadních vod,

jejichž denní kapacita překračuje 254 tisíc m3 znečištěné

vody.

Poradenská činnost
Kvalifikované posuzování problematiky zásobování pitnou

vodou, kanalizací a ČOV pro města a obce.

Měření a servisní služby

Služby měřicího vozu s vybavením pro vyhledávání skrytých

poruch na podzemních sítích a zaměřování vedení. Televizní

kamera zjišťuje skutečný technický stav kanalizačních sítí i v

člověku nepřístupných úsecích. 

Rozbory vod

Provádění komplexní analýzy pitných i odpadních vod včetně

zajištění odběru vzorků zajišťuje akreditovaná laboratoř

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.

Na základě smluvního vztahu dodává společnost pitnou vodu také do veřejné 

vodovodní sítě měst Ostrava, Studénka, Hlučín, Hranice, polského Jastrzębie - Zdrój a 

několika dalších obcí. Smluvně zajišťuje provoz více než 80 vodohospodářských zařízení 

pro města a obce uvedených regionů.  

Délka vodovodní sítě ve správě a majetku společnosti v současnosti představuje 

více než 4 900 km, délka vodovodních přípojek činí 842 km a jejich počet přesáhl 120 

tisíc.  

Počet obyvatel napojených na veřejné kanalizace ve správě společnosti představuje 

více než 500 tisíc osob, což reprezentuje přibližně 59 % z celkového počtu obyvatel 

daných oblastí. Délka kanalizační sítě přesáhla 1 300 km, počet kanalizačních přípojek činí 

více než 36 tisíc o celkové délce 311 km. [10]     

 

Tab. 3.1: Služby poskytované společností SmVaK Ostrava a.s.   

 

Zdroj: [21] 
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2007 2008 2009 2010

Okamžitá likvidita 9,91 4,97 2,34 6,65

Pohotová likvidita 1,53 1,22 1,05 1,09

Běžná likvidita 1,55 1,24 1,07 1,11

3.2. Finanční analýza společnosti SmVaK Ostrava a.s.  

 

Všechny uvedené hodnoty jsou získány z rozvah společnosti a výkazů zisku a ztráty 

za roky 2007 až 2010, které jsou uvedeny v příloze č. 5 a 6. Pomocné výpočty jsou 

uvedeny v tabulkách v příloze č. 10. 

3.2.1. Ukazatele likvidity 

Tab. 3.2: Ukazatele likvidity 

 

 

3.2.1.1. Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita by se měla v ČR pohybovat v rozmezí 0,6 až 1. Pokud by se 

výsledná hodnota dostala pod hranici 0,6, hrozila by okamžitá nesolventnost podniku. Jak 

můžeme vidět v tabulce, všechny výsledné hodnoty přesahují hranici 1, a to i 

několikanásobně. Hodnoty nad 1 znamenají vysokou solventnost a jsou také lákavé pro 

věřitele, ale na druhé straně se jedná o zbytečné vázání finančních prostředků v nejméně 

výnosných oběžných aktivech.   

 

3.2.1.2. Pohotová likvidita 

Doporučená výsledná hodnota je 1:1 nebo 1,5:1. Společnost se ani v jednom roce 

nedostala pod spodní hranici, což znamená, že pokud by chtěla uhradit všechny krátkodobé 

závazky, nemusela by prodávat zásoby. I v případě, že by hodnoty poklesly pod hodnotu 1, 

společnost by nemusela ihned prodávat zásoby, ale mohla by využít například 

kontokorentního účtu. Nejnižší hodnota byla v roce 2009, což je způsobeno nejnižší 

hodnotou oběžného majetku, zapříčiněnou podstatně nižším stavem finančních prostředků 

na běžném účtu oproti ostatním srovnávaným rokům. 
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2007 2008 2009 2010

ROA (%) 6,66 7,10 7,66 7,05

ROCE (%) 7,22 7,70 8,23 7,67

ROE (%) 9,03 8,66 8,36 8,02

ROS (%) 21,43 19,97 17,91 17,28

ROC 0,79 0,80 0,82 0,83

3.2.1.3. Běžná likvidita 

Zde platí, že čím vyšší hodnota, tím větší pravděpodobnost platební schopnosti 

podniku. Doporučený interval je mezi 1,5 až 2,5. Výsledná hodnota udává, kolikrát jsou 

kryty krátkodobé dluhy oběžnými aktivy. Doporučený interval splňuje pouze rok 2007, 

kdy OA dosahovaly své nejvyšší hodnoty oproti následujícím rokům. V roce 2008 a 2009 

můžeme vidět klesající trend krátkodobých dluhů, což by bylo kladným signálem, ale 

naproti tomu klesají ve větší míře i oběžná aktiva, proto hodnota ukazatele v těchto letech 

také klesá.  

3.2.2. Ukazatelé rentability 

Tab. 3.3: Ukazatelé rentability  

  

 

 

3.2.2.1. Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 

Ukazatel vyjadřuje z pohledu aktiv výnosnost aktiv, neboli část zisku, která byla 

vygenerována z celkových aktiv. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím lépe. 

Společnost v roce 2008 zvýšila rentabilitu oproti roku 2007 o 0,44 %, v roce  2009 rovněž 

vzrostla o 0,56 %, ale v roce 2010 hodnota ukazatele klesla, protože se snižoval EBIT a  

vzrostla hodnota aktiv. 

3.2.2.2. Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení aktiv společnosti financovaných vlastními či 

cizími zdroji. Obecně tedy můžeme říci, že ukazatel komplexně vyjadřuje hospodaření 

společnosti. Hodnota ukazatele v roce 2008 stoupla o téměř 0,5 % oproti roku 2007. Je to 

zapříčiněno zejména vyšším hospodářským výsledkem v roce 2008.  
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2007 2008 2009 2010

Ukazatel věřitelského rizika v % 41,62 41,66 41,10 41,28

Koeficient samofinancování v % 58,37 58,33 58,88 58,70

Ukazatel úrokového krytí 4,78 5,10 5,46 5,19

3.2.2.3. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

V teoretické části je uvedeno, že prostřednictvím tohoto ukazatele vlastníci zjišťují, 

zda jejich vložený kapitál přináší dostatečný výnos, a zda se využívá s mírou odpovídající 

velikosti jejich investičního rizika. Výsledná hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší 

než úroky plynoucí z jiné formy investování – úroků z obligací, termínovaných vkladů atd. 

Hodnota ukazatele od roku 2007 díky neustále klesajícímu čistému zisku a rostoucí 

hodnotě VK od roku 2009 stále klesala. Jestliže to ale porovnáme například s 

hrubým výnosem státního 10ti - letého dluhopisu, jehož hodnota je ke konci období 

12/2010 3,75 %, je pro investory lepší investovat do této společnosti, kdy rozdíl ve 

výnosnosti je v roce 2010 4,27 %. [17] 

3.2.2.4. Rentabilita tržeb (ROS) 

Zde můžeme vidět, že z každé koruny tržeb společnost vytěží od 17,28 % do 21,43 

% čistého zisku. Klesající tendence udává, že společnost vydělávala buď s vyššími 

náklady, nebo vyrábí s nižší cenou. Z výkazu zisku a ztráty je spíše zřejmá varianta 

s vyššími náklady.  

3.2.2.5. Rentabilita nákladů (ROC) 

V tomto případě je zanecháno absolutní vyjádření ukazatele, aby bylo zřejmé, kolik 

haléřů nákladů obsahuje jedna koruna tržeb. Můžeme zde pozorovat rostoucí trend 

ukazatele. Obecně platí, že čím je hodnota nižší, tím lepší výsledky hospodaření podnik 

dosahuje. A to v tomto případě platí, neboť při nejnižší hodnotě ukazatele v roce 2007 

dosahuje společnost nejvyššího čistého zisku. Společnost by však měla usilovat o 

snižování hodnoty, neboť vysoké stavy tohoto ukazatele nejsou žádoucí.  

3.2.3. Ukazatelé zadluženosti 

Tab. 3.4: Ukazatelé zadluženosti 
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3.2.3.1. Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je mezi 30 až 60 %. Hodnoty společnosti 

spadají do tohoto rozmezí ve všech sledovaných letech. Hodnoty nad stanovenou mez by 

znamenaly vysoké věřitelské riziko. V tomto případě je riziko věřitelů v jednotlivých 

letech stabilní. Pokud by byly hodnoty níže, než je stanovená hranice 30 %, znamenalo by 

to, že pokud firma investuje, tak především z vlastních zdrojů. Takováto politika je potom 

neefektivní. Ale jak je zřejmé z rozvahy, společnost financuje investice i z cizích zdrojů, 

zejména z vydaných dluhopisů.  

3.2.3.2. Koeficient samofinancování (equity ratio) 

Koeficient samofinancování je doplňkový údaj, který dopočítává procentuální účast 

vlastního kapitálu na aktivech, které nejsou již financovány z cizích zdrojů. Společně s 

ukazatelem celkové zadluženosti by tedy měl udávat hodnotu 1. Z předchozích dvou 

tabulek je zřejmé, že společnost je financována vlastními zdroji zhruba 60 ti % a cizími 

zdroji zhruba 40 ti %, což je optimální stav financování společnosti.  

3.2.3.3. Ukazatel úrokového krytí 

Z tabulky vyplývá, že zisk společnosti je schopen zajistit splacení úroků. 

Celosvětovou hodnotu tedy tento ukazatel překračuje ve všech letech a všeobecně 

doporučovanou hodnotu (5) přesahuje od roku 2008. Věřitelé tedy nemusí mít strach, že by 

podnik nebyl schopen platit úroky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

2007 2008 2009 2010

Obrat aktiv 0,24 0,25 0,27 0,27

Obrat zásob 180 204 197 188

Obrat krátkodobých závazků 3,34 3,51 4,28 3,72

3.2.4. Ukazatelé aktivity 

 

3.2.4.1. Obrátkovost (rychlost obratu) 

Tab. 3.5: Obrátkovost  

 

 

Tento ukazatel je také nazýván počtem obrátek a to proto, že je zjišťováno, kolikrát 

se jednotlivá kategorie za určitý časový interval (1 rok) protočí v tržbách. 

Pokud pohlédneme na výše uvedenou tabulku, můžeme si všimnout, že aktiva se v 

tržbách nepromítnou ani jednou. To znamená, že ani jednou nejsou nahrazeny novými 

aktivy. Z tabulky je ale zřejmé, že obrat aktiv v jednotlivých letech mírně roste, což 

způsobují rostoucí tržby a také snižování stavu aktiv od roku 2007 až 2009.  

Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku 

prodána a znovu uskladněna. Hodnoty zde dosahují vysokých čísel, je to dáno zejména 

předmětem podnikání společnosti, kdy největší část zásob představuje materiál. Zásoby 

výrobků, zboží a nedokončené výroby a polotovarů jsou v roce 2008 až 2010 nulové.   

Počet obrátek krátkodobých závazků v letech 2007 – 2009 stoupá. Je to dáno 

jednak vyššími tržbami, ale také splácením závazků společnosti jejich věřitelům. 

3.2.4.2. Doba obratu 

Doba obratu jednotlivých složek rozvahy vychází z výše vypočítaného počtu 

obrátek. Výsledný údaj jsou dny, za které se obrátka uskuteční. 
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2007 2008 2009 2010

DO zásob 2,03 1,79 1,85 1,94

DO krátkodobých pohledávek 75 72 73 66

DO krátkodobých závazků 109 104 85 98

2007 2008 2009 2010

Účetní hodnota akcie v Kč 1244,58 1240,16 1242,83 1271,85

Čistý zisk na akcii (EPS) v Kč 116,25 107,75 103,87 102,00

Dividenda na akcii v Kč 111,80 101,20 73,00

Dividendové krytí 1,04 1,06 1,42

Tab. 3.6: Doba obratu 

  

 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby (jedná-li se o suroviny a materiál) nebo do doby jejich 

prodeje (u zásob vlastní výroby). Jak bylo uvedeno výše, společnost měla v letech 2008 – 

2010 pouze zásoby materiálu. Výsledné hodnoty tedy udávají průměrný počet dnů, po 

které je materiál vázán v podnikání do doby jeho spotřeby. Obecně platí, že čím vyšší 

obrátkovost a nižší doba obratu, tím lepší je situace. Podnik tedy v tomto směru dosahuje 

velmi dobrých výsledků.  

Doba obratu krátkodobých pohledávek udává počet dnů, během nichž je inkaso 

peněz za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. Obecně platí, že doba obratu 

pohledávek by měla být kratší než doba obratu závazků, což je případ této společnosti. 

Z výsledných údajů je zřejmé, že tato doba se pohybovala ve sledovaných letech v rozmezí 

mezi zhruba 2 a 2,5 měsíci.  

Doba obratu krátkodobých závazků byla v rozmezí okolo 3 až 3,5 měsíce. Můžeme 

zde vidět, že firma je ve výhodě, neboť poskytuje svým odběratelům obchodní úvěr 

v průměrné výši 71,5 dne a sama čerpá provozní úvěr od svých dodavatelů průměrně po 

dobu 99 dní.   

3.2.5. Ukazatelé tržní hodnoty 

Tab. 3.7: Ukazatelé tržní hodnoty 
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3.2.5.1. Účetní hodnota akcie 

Účetní hodnota akcií odráží uplynulou výkonnost společnosti. Tento ukazatel by 

měl v čase vykazovat rostoucí tendenci. Účetní hodnota akcie u sledované společnosti od 

roku 2008 roste, což je pozitivní.  Firma se tedy jeví pro potencionální investory jako 

finančně zdravá, neboť zisk, který je reinvestován, se projeví jako přírůstek vlastního 

kapitálu a je tak základem pro možnou expanzi společnosti.  

3.2.5.2. Čistý zisk na akcii (EPS) 

Čistý zisk na akcii od roku 2007 klesá, je to dáno klesajícím ukazatelem čistého 

zisku, neboť počet kmenových akcií se nemění. Tato hodnota je klíčovým údajem 

vypovídající o finanční situaci podniku a odráží výsledky a úspěchy konkurentů při 

trendové analýze. V příloze č. 10 je uveden postup výpočtu, kde čistým ziskem je myšlen 

zisk nekonsolidovaný, tedy zisk mateřské společnosti. 

3.2.5.3. Dividenda na akcii (DPS) 

Jak bylo popsáno v teoretické části, management společnosti se obecně snaží o 

zachování stálých nebo mírně rostoucích dividend. V tomto případě byla v roce 2009 

hodnota dividendy na jednu akcii oproti rokům 2007 a 2008 podstatně nižší. Je to dáno 

tím, že společnost ponechala oproti předcházejícím rokům 88 796 000 Kč jako 

nerozdělený zisk.  

3.2.5.4. Dividendové krytí 

Tento ukazatel udává, kolikrát čistý zisk převyšuje úhrn vyplácených dividend. To 

znamená, že vypovídá o použití zisku na jiné účely než na výplatu dividend. Pouze v roce 

2009 ponechala společnost 88 796 000 Kč jako nerozdělený zisk, což zapříčinilo nárůst 

hodnoty ukazatele v daném roce. 
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3.3. Analýza makrookolí společnosti SmVaK Ostrava a.s. 
 

3.3.1. Politické a legislativní faktory 

Většina změn, které se týkají podnikatelů, přichází začátkem roku 2011 a jsou 

spojeny především se státními úspornými opatřeními. Změny se týkají především plateb 

zdravotního a sociálního pojištění a také daňových zákonů.  

Například zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy prvních 21 

kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti či nařízené karantény oproti 

stávajícím 14 dnům. U sazby pojistného na sociální zabezpečení si už tzv. velké organizace 

nebudou moci odečítat od odvodu pojistného polovinu zúčtovaných náhrad mezd za dobu 

nemoci. Další změny se týkají cestovních náhrad poskytovaných zaměstnancům nebo 

sazeb zahraničního stravného pro rok 2011. [12] 

U daňových zákonů se jedná například o zvýšený limit pro odpočet darů od základu 

daně z 5 % na 10 %. Jde o dary na podporu školství poskytnuté středním školám a vyšším 

odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení či na opravy a modernizaci zařízení 

využívaných pro účely praktického vyučování. [16] 

Společnost ale neovlivňují jen daňové zákony a zákony v pracovněprávních 

vztazích. Zákonem, který do značné míry ovlivňuje a formuje fungování a vývoj odvětví je 

zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů č. 274/2001 Sb. a k němu pak prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb.  V tomto 

zákoně se připouští, že vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu nemusejí být 

vlastněny veřejnoprávním subjektem (například obcí). Tímto se zákon liší od dřívějšího 

pojetí zákona, který předpokládal, že infrastruktura bude vlastněna veřejnoprávními 

subjekty. V současném pojetí stačí, když jsou vodovod nebo kanalizace zřízeny a 

provozovány ve veřejném zájmu. Toto je velmi důležité pro sledovanou společnost, kdy 

délka vodovodní sítě ve správě a majetku společnosti v současnosti představuje více než    

4 900 km, délka vodovodních přípojek činí 842 km a jejich počet přesáhl 120 tisíc. Na 

veřejný vodovod v majetku SmVaK Ostrava a.s. je dnes napojeno přes 737 tisíc obyvatel.  

Ceny za dodávku pitné vody (vodné) a ceny za odvádění a čištění odpadních vod 

(stočné) podléhají regulaci formou věcného usměrňování, protože se jedná o ceny 

lokálního přirozeného monopolu. Do cenové kalkulace mohou být zahrnuty pouze 

oprávněné náklady přímo související se zajišťováním produktu a přiměřený zisk.  
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Vývoj HDP/obyvatele v letech 1995 - 2009 v Kč/obyv.
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Další zákony, které ovlivňují toto odvětví, jsou zákon o veřejném zdraví, zákon o 

odpadech, novela zákona o vodách platná od 1. 8. 2010 a zákon o ovzduší. 

3.3.2. Ekonomické faktory 

Mezi nejvýznamnější ekonomické faktory patří ukazatele HDP na 1 obyvatele, míra 

inflace, nezaměstnanost, průměrná mzda, vývoj kurzu apod. V následujících grafech je 

zobrazen vývoj některých uvedených faktorů.  

 

HDP na obyvatele 

 

Graf 3.1: Vývoj HDP na 1 obyvatele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje/$File/60268410.xls 

 

Dle ČSÚ je hrubý domácí produkt peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a 

služeb nově vytvořených v daném období na určitém území. Používá se při určování 

výkonnosti ekonomiky. HDP na obyvatele se pak používá při mezinárodním srovnání 

vyspělosti ekonomik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Obecná míra nezaměstnanosti v letech 1995 -2009 v %
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Vývoj průměrné reálné mzdy v letech 1995 - 2009 v %
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Nezaměstnanost 

 

Graf 3.2: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje/$File/60268410.xls 

 

Míra nezaměstnanosti je pro ekonomiku jako celek velice důležitým ukazatelem. 

Vyšší nezaměstnanost vede k nižším příjmům obyvatelstva, tím dojde následně ke snížení 

spotřeby. Spotřeba má vliv na HDP. Vývoj na pracovním trhu tak přímo ovlivňuje 

vyhlídky růstu ekonomiky dané země. 

 

Průměrná reálná mzda 

 

Graf 3.3: Vývoj průměrné reálné mzdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje/$File/60268410.xl 
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Vývoj průměrné inflace v letech 1995 - 2010 v %
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Reálná mzda je termín používaný k určení skutečné hodnoty mzdy. Vyjadřuje tedy, 

co je možné za tuto mzdu koupit. Reálná mzda je vyjádřením poměru ceny životních 

potřeb k vyplácené peněžité odměně.  

 

Vývoj inflace 

 

Graf 3.4: Vývoj inflace v letech 1995 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje/$File/60268410.xl 

 

Rostoucí inflace vyvolává zdražování vstupních surovin a materiálů, a proto 

v konečném důsledku ovlivňuje i cenu produkce.  

3.3.3. Sociokulturní faktory 

Významnou roli u těchto faktorů hrají v Moravskoslezském kraji vzdělání, 

nezaměstnanost, počet obyvatel, pracovní mobilita apod.  

Počet obyvatel v kraji klesá. V roce 1998 bylo zaznamenáno 1 285 166 obyvatel, 

zatímco v roce 2009 to bylo 1 249 900 obyvatel. 

Co se týče vzdělání v kraji, v posledních letech roste počet absolventů 

s vysokoškolským vzděláním a středním vzděláním s maturitou. Od roku 2007 do roku 

2009 vzrostl počet absolventů s vysokoškolským vzděláním o 21 400, z toho největší část 

připadá na ženy. Naopak podíl absolventů se středním vzděláním bez maturity neustále 

klesá. [13] 
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Nedostatek kvalifikované pracovní síly pociťuje společnost SmVaK Ostrava a. s. 

pouze u profese provozní montér vodovodů, kdy byl tento obor na učilištích zrušen a 

pracovníci se tak musí v této profesi zapracovávat.  

S tím souvisí i míra nezaměstnanosti, kdy registrovaná míra nezaměstnanosti byla 

v lednu roku 2011 12,9 %. To je po Ústeckém a Olomouckém kraji třetí nejvyšší hodnota. 

Roste hlavně nezaměstnanost mladých ve věku 15 – 24 let a mírně se zvyšuje i 

nezaměstnanost lidí s vysokoškolským vzděláním. [14] 

Pracovní mobilitou je myšlena změna zaměstnání jednotlivce, pod kterou chápeme 

změnu zaměstnavatele nebo změnu ekonomického odvětví. Podle výzkumu z roku 2003 je 

profesní mobilita našich obyvatel nízká. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že 45 % 

dotázaných setrvalo během svého života u jedné profese a čtvrtina respondentů změnila 

profesi nejvýše dvakrát. [15] 

3.3.4. Technologické faktory 

Neustálé modernizace stávajících zařízení a vývoj nových technologií umožňují 

společnosti dosahovat kvalitnější výroby pitné vody, a taktéž poskytování kvalitnějších 

služeb v odvádění a čištění odpadních vod.  

Na druhé straně ale vývoj nových technologií může snižovat výsledek hospodaření, 

neboť v posledních letech kvůli úsporným zařízením v domácnostech, jako jsou například 

myčky nádobí, které výrazně šetří vodu, klesá spotřeba vody domácností. To se projeví na 

nižším objemu prodávané produkce (pitné vody) a následně v nižším rozsahu 

poskytovaných služeb (čištění odpadních vod).  

3.4. Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

 

Riziko vstupu potenciálního konkurenta zde není. Tato skutečnost je dána zejména 

faktem, že společnost SmVaK Ostrava a.s. jako jedna z mála v republice vlastní 

vodohospodářskou infrastrukturu. Pro nového potenciálního konkurenta zde tedy existuje 

tato vstupní bariéra, kdy nemá možnost přístupu k distribučním sítím v daném regionu.  
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Konkurenti v odvětví 

 

Jak již bylo popsáno výše, společnost má jako jedna z mála v republice vlastní 

vodohospodářskou infrastrukturu. Proto jsou za konkurenci v odvětví považovány jen ty 

společnosti, které se spolu s SmVaK Ostrava a.s. účastní tendrů na dodávku pitné vody a 

odvádění a čištění odpadních vod do jiné než vlastní infrastruktury v daném regionu. 

V Moravskoslezském kraji působí kromě SmVaK Ostrava a.s. ještě dalších 7 

společností a obec Štěpánkovice. Mezi největšího konkurenta zde jednoznačně při 

porovnání dat, jako jsou délka sítě a počet zásobovaných obyvatel, patří společnost 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Sledovaná data ostatních společností a obce 

Štěpánkovice jsou v porovnání s SmVaK Ostrava a.s. a Ostravskými vodárnami a 

kanalizacemi a.s. zanedbatelné.  

 

Substituční výrobky / služby 

 

Hrozba substitučních výrobků nebo služeb zde neexistuje. Dodávání pitné vody a 

odvádění a čištění odpadních vod nelze nahradit substitučními výrobky nebo službami.  

 

Odběratelé 

 

Ve struktuře odběratelů převažují domácnosti, které tvoří 2/3 všech odběratelů, 

zbylou část tvoří firmy. Mezi největší odběratelé v rámci firem patří společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., Pivovar Radegast a.s. nebo RPG Byty s.r.o. Co se týče 

domácností, na veřejný vodovod v majetku SmVaK Ostrava a.s. je dnes napojeno přes 737 

tisíc obyvatel, to je asi 86 % z celkového počtu všech obyvatel. Připočte-li se také dodávka 

pitné vody, kterou společnost zajišťuje jako velkododavatel pro města Ostravu, Hlučín, 

Studénku, některé další obce, příhraniční oblasti Polska a část Přerovska, pak počet 

zásobených obyvatel přesahuje jeden milion, z toho v příhraniční oblasti Polska je počet 

obyvatel přes 100 000 obyvatel. 

Ani jeden z odběratelů se nevyznačuje velkou vyjednávací silou, neboť jich existuje 

velký počet a pitná voda je velmi důležitou surovinou pro každého z nich.  
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Dodavatelé 

 

Mezi dodavatele sledované společnosti patří dodavatelé zajišťující dodávky 

například potrubí, armatur, tvarovek, energie a především surové vody, která je nezbytná 

pro výrobu pitné vody. Dodavatelem zmíněné surové vody je stát, zejména Lesy České 

republiky, s. p. Ostatní dodavatelé (tvarovek, potrubí, energie apod.) jsou vybíráni 

přibližně 1x za dva roky na základě výběrových řízení.  

Jelikož se na výběrová řízení, jako je stavba nebo modernizace čistíren odpadních 

vod hlásí vždy několik firem, nemají dodavatelé vůči společnosti SmVaK Ostrava a. s. 

velkou vyjednávací sílu.  
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3.5. SWOT analýza 

 

Tab. 3.8: SWOT analýza společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Silné stránky Váha Příležitosti Váha 

 - největší vodárenská společnost v moravskoslezském kraji 3  - rozšíření oblasti působení v zahraničí 1 

 - jedinečnost produkce a poskytované služby 3  - vznik a využívání nových technologií 2 

 - vývoz pitné vody do Polska 1  - rozšíření nabídky služeb 1 

 - finanční stabilita  3  - masivnější využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie 1 

 - dobrá pověst a jméno společnosti 1  - získání dotací ze státních fondů a fondů EU (školení apod.) 1 

 - zaručený počet odběratelů  3 
 - kapacita umožňující dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod       

i mimo region působnosti  
3 

 - užívání nejnovějších technologií 2    

 - vysoká kvalita produkce pitné vody 1    

 - nepřetržitá komunikace se zákazníky (call centrum) 1    

 - vysoké investice do ochrany živ. prostředí 1    

Celkem 19 Celkem 9 

Slabé stránky   Hrozby   

 - nutnost respektovat pravidlo věcného usměrňování regulovaných cen  3  - narůstající ekologické požadavky (vyšší investice) 2 

 - nemožnost čerpání dotací na financování infrastruktury 2  - ekologické havárie 3 

 - neustálý pokles spotřeby pitné vody domácnostmi 1  - přírodní katastrofy (povodně) 3 

 Celkem 6 Celkem 8 
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Pro posouzení důležitosti (váhy) příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek jsem 

zvolil stupnici od 1 do 3. Hodnota 1 znamená malá důležitost, hodnota 2 pak střední 

důležitost a hodnota 3 vyjadřuje velkou důležitost. 

Co se týče hodnocení silných a slabých stránek společnosti, jejich skóre dopadlo 

v poměru 19 : 6. Vysoké hodnocení silných stránek společnosti je dáno zejména 

postavením společnosti jako přirozeného monopolu a územní působností. Jedinečnost 

produkce je jedna z nejsilnějších silných stránek společnosti, neboť neexistují blízké 

substituty. Ovšem toto postavení přirozeného monopolu má i negativní dopad na 

společnost, protože tak musí respektovat pravidlo věcného usměrňování regulovaných cen. 

Určitým problémem je také soukromé vlastnictví společnosti SmVaK Ostrava a.s., kvůli 

němuž nemůže čerpat dotace na budování vodohospodářské infrastruktury.  

Hodnocení příležitostí a hrozeb dopadlo v poměru 9 : 8. Nejvážnější hrozbou 

společnosti jsou přírodní katastrofy, zejména povodně, kvůli nimž musela společnost 

vynaložit například v roce 2010 11,5 milionu korun. Nejdůležitější příležitostí je 

dostatečná kapacita zařízení pro dodávání pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, 

díky které například dodává společnost pitnou vodu do Polska. 

V hodnocení měly nejvyšší skóre důležitosti silné stránky a příležitosti ( 19 : 9 ). 

Z toho vyplývá, že by měla společnost zvolit přístup S – O : využít silných stránek a 

velkých příležitostí, které vyplývají z okolí. 
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4. Návrhy a doporučení pro organizaci 

Cílem této kapitoly je navrhnout pro společnost SmVaK Ostrava a.s. systém měření 

výkonnosti pomocí metody Balanced Scorecard, jejíž charakteristika a způsob vytvoření je 

uveden v teoretické části.  

Důležitým faktorem pro vytvoření systému měření výkonnosti je stanovení 

strategických cílů, které vycházejí z poslání a vize společnosti, a které si firma objasnila na 

základě dříve zpracované analýzy vnějšího a vnitřního prostředí.  

Nejprve se strategické cíle zařadí do jednotlivých perspektiv. Poté se k cílům 

přiřadí měřítka výkonnosti, skutečná a cílová hodnota a nakonec strategická akce.  

 

Podnikatelská vize společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

 

Stát se vzorovou vodárenskou společností ve střední Evropě s nejlepší úrovní 

služeb a hospodářských výsledků. 

 

Poslání společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

 

Poskytovat svým zákazníkům kvalitní služby a posilováním tradičních hodnot ve 

spojení s dynamickým rozvojem být trvale jednou z jejich životních jistot. 

 

4.1. Strategické cíle společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

 

Strategické cíle, měřítka výkonnosti a strategické akce jednotlivých perspektiv 

v rámci Balanced Scorecard byly stanoveny na základě konzultací s vedením společnosti. 

Strategické cíle vycházely taktéž ze stávajících cílů podniku.  

 

Finanční perspektiva 

- zvyšování ukazatele EBITDA 

- zvyšování přidané hodnoty 

- růst obratu 
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Zákaznická perspektiva 

- snížení počtu havárií 

- zkrácení doby odstraňování havárií 

- zavedení služby: přípojka na klíč 

 

Perspektiva interních procesů 

- snižování množství úniku vody 

- akviziční činnost 

- zvýšení efektivity dodávky pitné vody a čištění odpadních vod 

- zvýšení produkce el. energie z výrobních zařízení využívající 

obnovitelné zdroje energie 

 

Perspektiva učení se a růstu 

- zvyšování kvalifikace 

- podpora nových technologií 

- zvyšování bezpečnosti práce 

 

4.2. Vztahy příčina – důsledek 

 

Vztahy příčin a důsledků prochází vertikálně všemi perspektivami BSC. Závislost a 

propojenost strategických cílů, které jsou uvedeny výše, je zobrazena a popsána v příloze 

č. 7. 

4.3. Popis strategických cílů, stanovení měřítek výkonnosti a 

strategických akcí 
 

4.3.1. Finanční perspektiva 

U podniků orientovaných na zisk měří tato perspektiva úspěch či neúspěch 

strategie. Musíme si zde položit otázku: Jaké cíle vyplývají z finančních očekávání našich 

investorů?  

Finanční cíle jsou ohniskem, do kterého směřují cíle a měřítka ostatních perspektiv 

BSC. [6] 
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Zvyšování ukazatele EBITDA 

 

Ukazatel EBITDA se vypočítá jako zisk před úroky a zdaněním (tzv. EBIT) plus 

odpisy. [18]  

Společnost SmVaK Ostrava a.s. chce tohoto cíle dosáhnout prostřednictvím 

ostatních cílů ve finanční perspektivě.  

 

Měřítko výkonnosti: ukazatel EBITDA v tis. Kč 

 

Strategické akce: Strategické akce pro tento cíl vychází z ostatních cílů v jednotlivých 

perspektivách. To znamená, že provádění strategických akcí jednotlivých cílů v ostatních 

perspektivách bude mít za následek dosažení tohoto cíle.  

 

Zvyšování přidané hodnoty 

 

Přidaná hodnota je hodnota, kterou podnik svým úsilím přidá k hodnotě 

nakupovaných meziproduktů. Tato hodnota je uvedena ve výkazu zisku a ztráty. Na tento 

cíl bude mít vliv zejména růst obratu podniku. [19] 

 

Měřítko výkonnosti: přidaná hodnota v tis. Kč 

 

Strategické akce: Strategické akce pro tento cíl vychází z ostatních cílů v jednotlivých 

perspektivách. To znamená, že provádění strategických akcí jednotlivých cílů v ostatních 

perspektivách bude mít za následek dosažení tohoto cíle. 

 

Růst obratu 

 

Třetím strategickým cílem společnosti ve finanční perspektivě je růst obratu. Na 

dosažení tohoto cíle bude mít největší vliv akviziční činnost, která je uvedena jako 

strategický cíl v perspektivě interních procesů.  

 

Měřítko výkonnosti: tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb v tis. Kč 

 



 44 

Strategické akce: Strategické akce pro tento cíl vychází z ostatních cílů v jednotlivých 

perspektivách. To znamená, že provádění strategických akcí jednotlivých cílů v ostatních 

perspektivách bude mít za následek dosažení tohoto cíle. 

4.3.2. Zákaznická perspektiva 

Do této perspektivy patří strategické cíle podniku, které pomocí strategických akcí 

zvyšují spokojenost a loajalitu svých zákazníků. Strategické cíle v této perspektivě obvykle 

ovlivňují zásadním způsobem cíle ve finanční perspektivě. U společnosti SmVaK Ostrava 

a.s. však tyto cíle nemají na finanční cíle velký vliv, neboť jak je již popsáno ve SWOT 

analýze, podnik má jako přirozený monopol zaručený počet odběratelů. Přesto je ale pro 

podnik spokojenost zákazníků důležitým cílem, proto jsou v této oblasti stanoveny tyto 

cíle.: 

 

Snížení počtu havárií 

 

Zákazník od společnosti očekává kvalitní a nepřetržitou dodávku pitné vody a 

odvádění a čištění odpadních vod. Kvalita pitné vody je na vysoké úrovni, proto si 

společnost stanovila za strategický cíl snížení počtu havárií. Havárií se zde myslí jakákoliv 

porucha, která způsobí výpadek dodávky pitné vody nebo přerušení odvádění a čištění 

odpadních vod, a kterou je společnost povinna odstranit. Poruchy a havárie jsou ovlivněny 

především geologickými a půdními podmínkami, případně korozí nebo prudkými výkyvy 

teplot, kdy podloží opakovaně zamrzá a zase taje.   

 

Měřítko výkonnosti: počet havárií za rok 

 

Strategické akce: kontrolní systémy, kvalita obnovy vodohospodářské infrastruktury – 

rekonstrukce, modernizace, opravy 

 

Zkrácení doby odstraňování havárií 

 

Další strategický cíl, který souvisí s cílem předchozím, je zkrácení doby nutné pro 

odstranění havárie. Jestliže k havárii dojde, je nutné pro dosažení spokojenosti zákazníka 

tuto havárii co nejdříve odstranit.  
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Měřítko výkonnosti: průměrná doba přerušení dodávky vody (HH:MM) – čas od zastavení 

do spuštění dodávky vody 

 

Strategické akce: investice do zařízení pro vyhledávání poruch, zdokonalení 

komunikačních systémů 

 

Zavedení služby: přípojka na klíč 

 

Zavádění nových služeb pro zákazníky je možný zdroj nových příjmů společnosti. 

Proto je pro společnost zavedení služby přípojka na klíč důležitým cílem. Jedná se o 

službu, kdy po podání žádosti k možnosti napojení na vodovod či kanalizaci v provozování 

SmVaK Ostrava a.s., společnost nabídne zpracování projektové dokumentace, vyřízení 

příslušných povolení dle současně platné legislativy a v případě vodovodních přípojek také 

jejich realizaci. 

 Podnik nejenže získá finanční prostředky za provedení služby, ale touto službou 

také získá nové zákazníky, kteří budou odebírat pitnou vodu a odvádět odpadní vody právě 

z vodohospodářské infrastruktury společnosti SmVaK Ostrava a.s. Zákazník bude mít také 

jistotu, že služba bude provedena podle norem, čímž opět zvýší jeho spokojenost.  

 

Měřítko výkonnosti: počet osob mající zájem o službu 

 

Strategické akce: marketingový průzkum pomocí dotazníku 

4.3.3. Perspektiva interních procesů 

V této perspektivě se definují procesy, které umožní dosáhnout cílů ve finanční a 

zákaznické perspektivě. Nejde o výčet všech procesů v podniku, ale zaměřuje se zde na 

procesy, které mají velký význam. 

 

Snižování množství úniku vody 

 

Společnost se u tohoto cíle snaží dosáhnout mírného snížení a zejména udržení 

objemu nefakturované vody. Nefakturovaná voda má za následek růst nákladů společnosti, 
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neboť do potrubí je dodávána voda, která se kvůli poruchám vodohospodářské 

infrastruktury nedostane k zákazníkovi.   

 

Měřítko výkonnosti: ztráty vody v % za rok 

 

Strategické akce: investice do monitoringu prostřednictvím GSM modulů 

 

Akviziční činnost 

 

Akviziční činností se zde myslí získávání nové nebo rozšiřování stávající 

vodohospodářské infrastruktury. V největší míře jsou prostřednictvím tohoto cíle 

dosahovány cíle finanční perspektivy, neboť tímto způsobem získává společnost nové 

zákazníky a tím i nové zdroje příjmů.  Akviziční činnost provádí společnost mimo region 

prostřednictvím koncesních smluv nebo koupí majetkových podílů jiných 

vodohospodářských společností. V rámci regionu své působnosti prostřednictvím 

rozšiřování stávající vodohospodářské infrastruktury.  

 

Měřítko výkonnosti: délka vodovodní sítě (km), délka kanalizační sítě (km) 

 

Strategické akce: uzavírání koncesních smluv, finanční investice do majetkových podílů 

vodohospodářských společností, rozšiřování stávající vodohospodářské infrastruktury 

 

Zvýšení efektivity dodávky pitné vody a čištění odpadních vod 

 

Požadavky na dodávání pitné vody a čištění odpadních vod se neustále zvyšují a 

nesou sebou nemalé investice. Společnost provozuje dlouhodobé aktivity v oblasti rozvoje 

technologických procesů čištění odpadních vod, a proto si tuto činnost stanovila jako 

strategický cíl. Tyto aktivity se týkají zejména rekonstrukcí a modernizací čistíren 

odpadních vod.  

 

Měřítko výkonnosti: objem finančních prostředků na investiční výstavbu a opravy 

hmotného majetku 

 

Strategické akce: investice do vodohospodářské infrastruktury 
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Zvýšení produkce elektrické energie z výrobních zařízení využívající obnovitelné 

zdroje energie 

 

Dalším strategickým cílem je zvyšování produkce elektrické energie. Na výrobě 

elektrické energie se podílí malé vodní elektrárny a kogenerační jednotky čistíren 

odpadních vod. Pro společnost má tato činnost dva přínosy. Získanou elektrickou energii 

využívá k provozu vlastního technologického zařízení a zbylou energii prodává do 

distribuční sítě společnosti ČEZ, a.s. 

 

Měřítko výkonnosti: počet MWh vyprodukované elektrické energie 

 

Strategické akce: investice do infrastruktury společnosti 

4.3.4. Perspektiva učení se a růstu 

V této perspektivě se podnik zaměřil zejména na spokojenost zaměstnanců, jejich 

kvalifikaci a rozvoj technologií. Právě lidský kapitál a nové technologie jsou zdroje, které 

umožňují budoucí rozvoj společnosti.    

 

Zvyšování kvalifikace 

 

Zvyšování kvalifikace je v současné době běžnou a nezbytnou činností. Znalosti, 

zkušenosti a dovednosti zaměstnanců podniku mají vliv na mnoho aktivit podniku. Tento 

strategický cíl ovlivňuje mnoho dalších strategických cílů podniku v jednotlivých 

perspektivách.  

 

Měřítko výkonnosti: objem finančních prostředků na školení zaměstnanců 

 

Strategické akce: vzdělávací kurzy, semináře, školení 

 

Podpora nových technologií 

 

V současné době umožňují nové technologie zkvalitnění a zrychlení mnoha činností 

podniku a vytváří tak konkurenční výhodu. Tento strategický cíl ovlivňuje mnoho 
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ostatních cílů v různých perspektivách. Díky podpoře nových technologií dosáhne podnik 

lepší výsledky v oblasti bezpečnosti práce, podpoří cíl snižování množství úniku vody, 

zvýši efektivitu čištění odpadních vod, umožní používat technologie na výrobu elektrické 

energie, zkrátí dobu nutnou pro odstranění havárií a také umožní snížit celkový počet 

havárií. Tímto cílem bude opět ovlivněna spokojenost zaměstnanců, kteří tak mohou využít 

nových znalostí a dovedností k využívání nových technologií, čímž budou dále zvyšovat 

svou kvalifikaci. Tohoto cíle chce podnik dosáhnout pomocí rozvojových investic.  

 

Měřítko výkonnosti: objem finančních prostředků do nových technologií 

 

Strategické akce: rozvojové investice 

 

Zvyšování bezpečnosti práce 

 

Mnohé profese vyžadují práci v opravdu náročných podmínkách, ať již v 

hlubokých výkopech při opravách poruch na vodovodních potrubích za každého počasí, v 

provozech čistíren odpadních vod nebo při výrobě a distribuci pitné vody, kde při 

nepozornosti nebo nedodržení bezpečnostních předpisů může dojít k úrazu. Na bezpečnost 

práce má zásadní vliv odborná zdatnost a profesionalita zaměstnanců, což můžeme vidět 

návazností cíle zvyšování kvalifikace zaměstnanců v příloze č. 7. 

 

Měřítko výkonnosti: počet úrazů na 100 zaměstnanců/rok 

 

Strategické akce: dodržování normy ČSN OHSAS 18001 

 

4.4. Skutečné a cílové hodnoty měřítek výkonnosti jednotlivých 

strategických cílů 

 

Skutečné hodnoty jednotlivých měřítek výkonnosti jsou stanoveny na základě 

výpočtů nebo údajů poskytnutých mi společností. Cílové hodnoty jsou stanoveny na 

základě konzultací s vedením společnosti a jsou určeny na následující 2 roky, tedy roky 

2011 a 2012. Delší časové období nebylo zvoleno z důvodu nutnosti aktualizací 
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jednotlivých cílů v jednotlivých letech a jejich cílových hodnot. Hodnoty pro rok 2012 

budou vycházet z hodnot roku 2011. Cílové hodnoty pro rok 2012 se budou poté 

přepočítávat podle skutečně dosažených výsledků v roce 2011. Přehled skutečných a 

cílových hodnot měřítek výkonnosti jednotlivých strategických cílů je uveden v příloze 

č.11. 

4.5. Určení osob odpovědných za strategické akce 

 

Seznam odpovědných osob za jednotlivé strategické akce, jež jsou přiřazeny ke 

každému strategickému cíli v jednotlivých perspektivách, je uveden v příloze č. 8. 

 

4.6. Časový plán BSC 

 

Typický projekt BSC je sestaven asi za 16 týdnů a po jeho skončení by měl podnik 

nejpozději do 60 dnů začít BSC používat. Rozvrh je obvykle dán časem, který mají 

vrcholoví manažeři na rozhovory, workshopy a setkání. Jestliže jsou všichni manažeři 

podle plánu projektu k dispozici, může být časový rozvrh zkrácen. Velkou výhodou, kterou 

rozvržení projektu na 16 týdnů přináší, je to, že vrcholoví manažeři mají mezi setkáními 

čas přemýšlet o struktuře BSC, o strategii a informačním systému a také o manažerských 

procesech, které jim teprve dají význam. [5] 

Časový plán BSC je zpracován v příloze č. 9. V plánu jsou uvedeny všechny 

důležité aktivity. Projekt bude zahájen dnem 1. června 2011 a skončí 14. září 2011. Jak již 

bylo uvedeno, podnik by měl začít používat BSC do 60 dnů od skončení projektu, proto 

jeho používání začne 21. září 2011. Od skončení projektu je ponechána týdenní prodleva 

pro případné doladění všech činností.  

Tento rozvrh předpokládá, že podnik má již formulované strategie a má k dispozici 

průzkum trhu a zákazníků. Pokud musí podnik provést strategickou analýzu svého odvětví, 

rozvrh bude o tuto dobu prodloužen.  
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo provést ve společnosti Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s. strategickou analýzu a na jejím základě navrhnout systém měření 

výkonnosti pomocí metody Balanced Scorecard.  

 

Stanovený cíl byl splněn. Ze strategické analýzy podniku vyplynulo jeho silné 

postavení na trhu z pozice přirozeného monopolu. Finanční analýza ukázala jeho finanční 

stabilitu, která je dána tímto postavením na trhu. Jediný významný vliv na společnost má 

legislativa a přírodní prostředí, jak ukázala SWOT analýza a analýza mikro a 

makroprostředí.  

 

 Na základě strategické analýzy si společnost ujasnila strategické cíle. Tyto 

strategické cíle byly uspořádány do jednotlivých perspektiv metody BSC, byly k nim 

přiřazeny měřítka výkonnosti a stanoveny strategické akce. Skutečné a cílové hodnoty 

měřítek výkonnosti jednotlivých strategických cílů umožňují společnosti sledovat, zda se jí 

daří naplňovat jednotlivé strategické cíle. Strategické akce pak dávají společnosti přehled 

činností, které jsou pro naplnění určitého strategického cíle důležité. K těmto akcím je 

stanoven seznam zodpovědných osob, který slouží ke stanovení odpovědnosti za 

uskutečňování jednotlivých akcí. Metoda BSC umožňuje propojovat vizi podniku 

s operativními úkoly. Tuto skutečnost nám udávají právě strategické akce, které podporují 

strategické cíle a následně vizi společnosti. V přílohách je také znázorněno schéma příčin a 

důsledků jednotlivých strategických cílů, v němž si můžeme všimnout, že cíle v jedné 

perspektivě podporují naplnění cílů v ostatních perspektivách.  

 

Metoda Balanced Scorecard bude mít pro podnik mnoho výhod. Nejenže dokáže, 

jak již bylo mnohokrát zmiňováno, propojit vizi podniku s cíli na operativních úrovních, 

můžeme pomocí ní přehledně sledovat dosahování strategických cílů díky měřítkům 

výkonnosti, ale umožňuje také definovat to, co se očekává od zaměstnanců na všech 

stupních organizace. Ze vztahu příčin a důsledků zaměstnanci lépe chápou smysl svoji 

práce a lépe a zodpovědněji tak ke své práci přistupují.  

 



 51 

Z mého pohledu je největší výhodou metody Balanced Scorecard vedle klasického 

stanovení finančních cílů stanovení cílů nefinančních. Dosahování strategických cílů 

v perspektivě interních procesů, zákaznické a perspektivě učení se a růstu umožňuje 

společnosti získávat konkurenční výhody, což je v dnešním globalizovaném světě to 

podstatné.  
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Seznam zkratek 

  

SmVaK Ostrava a.s. – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

BSC – Balanced Scorecard 

EBIT – zisk před odečtením úroků a daní 

EAT – čistý zisk 

EBITDA – zisk před úroky a zdaněním + odpisy 

ROA – rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROCE – rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – rentabilita tržeb 

ROC – rentabilita nákladů 

EPS – čistý zisk na akcii 

DPS – dividenda na akcii 

ČOV – čistírna odpadních vod 

OA – oběžná aktiva 

VK – vlastní kapitál 

DO – doba obratu 

ČSÚ – Český statistický úřad 

HDP – hrubý domácí produkt 

MWh - megawatthodina 
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