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1. Úvod 

 
 

V dnešním konkurenčním prostředí je boj podniků o jejich místo na trhu velmi těţký. 

Musí pouţít efektivní metody, aby si zajistili svou trţní pozici a také co moţná nejdéle se na 

ni udrţeli. Jsou nuceny zjišťovat a přehodnocovat efektivnost svých činností a reagovat 

flexibilně v závislosti na změnách na trzích. Aktuálním tématem se stává výkonnost. 

Předpokladem úspěšného měření výkonnosti podniku je nadefinování procesů, které v něm 

probíhají. Hodnocení výkonnosti je tedy zaloţeno na uplatnění procesního přístupu 

v podniku, kdy je nezbytné stanovit potřebné metriky, které budou navazovat na příslušné 

procesy.  

 

Jestliţe si podniky chtějí udrţet svou konkurenční výhodu a dosáhnout úspěšného 

postavení, potřebují silný manaţerský informační systém, který dokáţe efektivně vyuţívat 

svých zdrojů, směřující k naplnění vize. Jedním takovýmto systémem je metoda Balanced 

Scorecard (dále jen BSC). Jedná se o systém vyváţených ukazatelů výkonnosti podniku.  

 

První kapitola diplomové práce se zabývá teoretickými východisky k danému tématu. 

Jsou nastíněny moţné přístupy k měření výkonnosti podniku. Nejdůleţitější části je 

charakteristika metody BSC a to podle dvojice autorů Roberta S. Kaplana a Davida P. 

Nortona a také Davida Parmentera, jehoţ přístup byl vybrán pro aplikační část. V kapitole 

druhé, jak jiţ bylo zmíněno, je obsaţen praktický postup pro navrţení klíčových ukazatelů 

výkonnosti. Nejprve je vymezen vybraný podnikatelský subjekt a provedena jeho 

charakteristika. Poté na základě vymezených postupových kroků dojde k navrţení klíčových 

ukazatelů výkonnosti. 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout klíčové ukazatele výkonnosti pro společnost 

zabývající se výrobou a prodejem jízdních kol. Pro tyto účely bude pouţita metoda Balanced 

Scorecard opírající se o přístup Davida Parmentera. Jedná se o posouzení výkonnosti podniku 

z pohledu šesti perspektiv a to finanční, zákaznické, zaměstnanecké, interních procesů, učení 

se a růstu a ţivotního prostředí. Zároveň budou stanoveny ukazatelé výsledkové a 

výkonnostní na úrovni týmu, oddělení, úseku a organizace.  
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2. Teoreticko-metodologická východiska 
 

 

V následující kapitole bude vymezen pojem výkonnost podniku z pohledu různých 

autorů. Výkonnost je podstatou tohoto tématu. Dále je potřeba definovat přístupy k měření 

výkonnosti společnosti. Následně budou definovány dva pohledy na metodu Balanced 

Scorecard a nakonec zdůvodněna vybraná metoda slouţící pro vypracování aplikační části. 

 

 

2.1 Výkonnost podniku 

 

Wagner (2009) pohlíţí na výkonnost z pohledu globalizace. Snahou je vyuţívání systému 

měření výkonnosti, který v sobě pojí „to nejlepší“ z přístupů uplatňovaných v různých 

oblastech světa a které budou současně akceptovány uţivateli po celém světě. 

 

Dále Wagner (2009) uvádí, ţe výkonnost lze také chápat jako cestu k dosaţení (nebo 

konkrétněji vytvoření) prospěchu. Vymezuje výkonnost jako charakteristiku, která popisuje 

způsob, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost na základě podobnosti 

s referenčním způsobem výkonu této činnosti. Při měření a posouzení výkonnosti aktuálně 

zkoumané činnosti vyuţíváme podobnosti jejich znaků s jinými, které jiţ jsou známé nebo 

dopředu popsané. Popisujeme-li výkonnosti činnosti určitého subjektu, předpokládáme, ţe 

tato činnosti je jiţ ze své podstaty činností konstruktivní, produktivní, tedy taková, která 

vytváří, buduje, udrţuje a rozvíjí. 

 

„Pojem výkonnost je většinou vymezen jako schopnost firmy (podnikatelského subjektu) 

co nejlépe zhodnotit investice vloţené do jeho podnikatelských aktivit“. viz Šulák, Vacík 

(2005, str. 7) 

 

Norton s Kaplanem (2006) uvádějí na příkladě veslařů, ţe mnoho organizací se podobá 

neřízené lodi. Zdůrazňují, ţe v  podniku pracují vysoce kvalifikovaní, zkušení a motivováni 

pracovníci, avšak jednotlivé podnikatelské jednotky nejsou koordinovány, coţ představuje 

pro podnik velký problém.  
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Na výkonnost podniku se můţeme dívat z pohledu zákazníka, manaţera a vlastníka. 

 

Kritéria, podle kterých zákazník ohodnotí podnik za výkonný, jsou převáţně kvalita 

nabízených produktů či sluţeb, krátká dodací lhůta a cena odpovídající kvalitě. Dále je podle 

něj výkonná ta firma, která dokáţe předvídat jeho potřeby a přání. 

 

Manaţer pokládá podnik za výkonný tehdy, kdy dokáţe rychle a pruţně reagovat na 

změny vnějšího prostředí, a zda si všímá a vyuţívá nových podnikatelských příleţitostí, má 

stabilní podíl na trhu, loajální zákazníky, nízké náklady apod.  

 

Měřítko, podle kterého povaţuje vlastník podnik za výkonný, je převáţně v návratnosti 

jeho investic, a to v co nejkratším čase a nejvyšší míře. Zaměřuje se zejména na ukazatele 

typu rentability vlastního kapitálu, ekonomické přidané hodnoty (EVA) apod.  

 

 

2.2 Přístupy k měření výkonnosti 
 

Přístupy k měření výkonnosti můţeme rozčlenit na tradiční, moderní a komplexní. 

Tradiční přístup je zaměřen na dosahování zisku, protoţe především maximalizace zisku je 

základním cílem podnikání. Hodnotí se zde především finanční stránka výkonnosti  

prostřednictvím různých soustav ukazatelů. Moderní přístup se orientuje na růst hodnoty 

firmy. Propojuje všechny činnosti firmy i osoby, které se účastní podnikových projektů tak, 

aby byla zvýšená hodnota vloţených prostředků do podnikání. Komplexní přístup se zabývá 

hlubší analýzou soustavy ukazatelů a vztahy mezi nimi. Tento přístup zahrnuje faktory, které 

ovlivňují finanční výkonnost firmy. Metody uplatňující tyto faktory jsou zejména Balanced 

Scoracard (BSC) a Evropský mode podnikatelské úspěšnosti v oblasti řízení kvality (EFQM). 

 

 

2.2.1 Tradiční přístup 

 

Šulák a Vacík (2005) uvádějí tyto základní skupiny k měření finanční výkonnosti: 

a) absolutní ukazatele 

b) rozdílové ukazatele 

c) pararelní soustavu poměrových ukazatelů 
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Ad a) absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele vycházejí z vstupních informací, které jsou obsaţeny v účetních 

výkazech. Mohou vyjadřovat určitý stav (stavové veličiny) nebo informují o údajích za určitý 

časový interval (tokové veličiny).  

 

Ad b) rozdílové ukazatele 

Z absolutních ukazatelů lze vyvodit tzv. rozdílové ukazatele. Mezi rozdílové ukazatele 

můţeme zahrnout např. čistý pracovní kapitál (working capital). Pro výpočet čistého 

pracovního kapitálu jsou moţné dvě varianty: 

1) čistý pracovní kapitál = oběţná aktiva – cizí krátkodobý kapitál 

2) čistý pracovní kapitál = vlastní kapitál + cizí dlouhodobý kapitál – stálá aktiva 

 

Ad c) Paralelní soustava poměrových ukazatelů 

Mezi poměrové ukazatele se řadí pět nejdůleţitějších, které jsou následně vymezeny. 

Pouţité vzorce jsou převzaty viz. Kislingerová (2010). 

1) Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk ke zdroji. Jejich smyslem je zhodnocení vloţených 

prostředků do podnikání. Kislingerová (2010) uvádí, ţe ukazatele rentability zobrazují 

pozitivní nebo naopak negativní vliv řízení aktiv, financování firmy a likvidity na 

rentabilitu. Ukazatele rentability vyjadřují, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 

jmenovatele.  

 

Nejčastěji pouţívanými ukazateli rentability jsou: 

 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) – měří, kolik provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním získal podnik z jedné investované 

koruny. 

  (2.1) 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – měří, kolik čistého zisku připadá na jednu 

korunu investovaného kapitálu. 

      (2.2) 

 Rentabilita aktiv (ROA) – klíčové měřítko rentability, efektivnost společnosti. Je 

zde poměřován zisk s celkovými aktivy, které jsou investované do podnikání. 
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   (2.3) 

 

 Rentabilita tržeb (ROS) – vyjadřuje podíl čistého zisku na trţbách. 

 

      (2.4) 

 

2) ukazatelé likvidity (platební schopnosti) 

Kislingerová (2010, str. 103) uvádí: „Aby podnik mohl dlouhodobě existovat, musí 

být nejen přiměřeně rentabilní, výnosný, ale musí být současně schopen uhradit své 

potřeby“. Ukazatele likvidity poměřují to, čím je moţno platit (různě vyjádřená 

oběţná aktiva) s tím, co je nutno platit (krátkodobé závazky splatnými v blízké 

budoucnosti).  

 

Likvidita se nejčastěji spojuje se třemi základními poměrovými ukazateli: 

 Běžná likvidita (current ratio) – vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva 

krátkodobé závazky podniku, tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby proměnil veškerá oběţná aktiva na hotovost. Nejčastěji se pouţívá 

k hodnocení krátkodobé platební schopnosti. Doporučována hodnota by se měla 

pohybovat v intervalu 1,6 – 2,5. 

 

    (2.5) 

 

 Pohotová likvidita (quick asset ratio, acid test) – přísnější měřítko likvidity. Snaţí 

se vyloučit z výpočtu nejméně likviditní část oběţných aktiv – zásoby. 

Doporučována hodnota je 0,7 – 1,0.  

 

   (2.6) 

 

 Okamžitá likvida (cash-position ratio) – vyjadřuje schopnost společnosti hradit 

své splatné závazky. Doporučována hodnota by měla být 0,2. 

 

  (2.7) 
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3) Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivní hospodaření společnosti s jejím kapitálem a 

vyuţívání svých zdrojů. Podle Kislingerová (2010) informují, jak podnik vyuţívá 

jednotlivé majetkové části.  

 

Mezi základní ukazatele aktivity patří: 

Obrat aktiv (total Assetes turnover ratio) – měří celkové vyuţití majetku 

společnosti. Udává, kolikrát se celková aktiva obráţí za rok. Hodnota by se měla 

pohybovat minimálně na úrovni 1. 

 

     (2.8) 

 

Obrat dlouhodobého majetku (fixed assets turnover) – měří efektivnost vyuţívání 

dlouhodobého majetku. Udává, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v trţby za 

rok. 

  (2.9) 

 

Obrat zásob (inventory turnover ratio) – uvádí, kolikrát je kaţdá poloţka zásob 

v průběhu roku prodána a opětovně naskladněna. 

       (2.10) 

Doba obratu zásob (inventory turnover) - Uvádí průměrný počet dnů, po něţ jsou 

zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. 

 

     (2.11) 

Doba splatnosti pohledávek (average collection period) – měří, kolik uplyne dní, 

během kterých jsou odběratele dluţní, tzn. doba, která uplyne mezi prodejem a 

inkasem peněz. 

 

    (2.12) 
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Doba splatnosti krátkodobých závazků (creditors payment period) – udává dobu 

(ve dnech), po které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny. 

 

 (2.13) 

 

4) Ukazatele zadluţenosti 

„Ukazatelé zadluţenosti slouţí jako identifikátory výše rizika, které společnost 

podstupuje, pokud financuje svoje podnikatelské aktivity danou strukturou vlastních a 

cizích zdrojů.“ viz. Šulák, Vacík, (2005, str. 24) 

 

Mezi nejčastěji pouţívané ukazatele zadluţenosti patří: 

 Ukazatel věřitelského rizika (total Debt to Total Assets) – vyjadřuje celkovou 

zadluţenost podniku. 

 

   (2.14) 

 

 Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv – vyjadřuje část podnikových aktiv, 

která jsou financována kapitálem akcionářů. 

 

  (2.15) 

 

 Ukazatel úrokového krytí – vyjadřuje, kolikrát zisk před úroky a zdaněním 

převyšuje úrokové platby. 

  (2.16) 

 

2.2.2 Moderní přístup  

 

Kislingerová (2010) uvádí vliv změn v ekonomickém prostředí působením liberalizace, 

globalizace, hyperkonkurence a dalších, a to v posledních deseti letech. Nyní je nejvíce 

pouţívaným ukazatelem pro měření výkonnosti maximální hodnota pro akcionáře.  

 

Mezi nejdůleţitější ukazatele patřící do této oblasti jsou: 
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 Čistá současná  hodnota ( NPV, Net Present Value) – vyjadřuje přírůstek majetku 

v souvislosti s realizací daného projektu.(viz. Dluhošová, 2006, str. 17) 

 Ekonomická přidaná hodnota (EVA, Economic Value Added) – vyjadřuje 

operativní zisk sníţený o náklady na kapitál, který byl pouţit k vytvoření tohoto 

zisku. 

 CF výnosnost investice (CFROI, Cash Flow Return on Investment) – můţeme ho 

zahrnout mezi komplexní měřítka výkonnosti podniku. Podstata tohoto měřítka je 

stejná jako u ukazatele EVA, ale je zde porovnáváno vnitřní výnosové procento 

s průměrnými náklady kapitálu. 

 

 

2.2.3 Komplexní přístup 

 

„Základem systému komplexního hodnocení výkonnosti firem je určení vhodného okruhu 

kritérií hodnocení. Nejrozšířenějšími kritérii jsou kritéria ekonomická“. viz. Šulák, Vacík, 

(2005, str. 54) 

 

V dnešní době však pouze nestačí hodnotit výkonnost firem z hlediska ekonomického a 

pouţívat jen ukazatele finanční. Je zapotřebí však pouţít také ukazatelů kvalitativních, které 

souvisí s procesy uvnitř podniku, s prodejem, marketingem, ţivotním cyklem výrobků a 

dalšími.  

 

Komplexní přístup je poměrně mladý a mezi metody, které lze zařadit mezi ně patří: 

a) Model excelence EFQM 

b) Balanced Scorecard (BSC) 

 

Ad a) Model excelence EFQM  

„Model EFQM byl vytvořen jako primární rámec pro sebehodnocení a zlepšování 

organizací, aby mohly dosáhnout udrţitelné excelence“. viz.Grasseová (2010, str. 240) 

 

Tento model je vyuţitelný v různých organizacích, bez ohledu na velikost, procesy 

probíhající v organizace či sektor jejich působností. 
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Model se skládá z devíti kritérií. Prvních pět vytváří tzv. předpoklady pro úspěch 

společnosti. Mezi ně se řadí vedení, politika a strategie, lidé, partnerství a zdroje a procesy. 

Další čtyři představují hlediska výsledků, jichţ by chtěla firma dosáhnout. Mezi tyto hlediska 

patří výsledky vzhledem ke společnosti, k zákazníkům a k zaměstnancům a poslední jsou 

klíčové výsledky výkonnosti. Kaţdé z devíti kritérií je sloţeno z dalších dílčích subkritérií 

(celkem 32). Poté je kaţdé subkritérium rozloţeno na otázky neboli oblasti zaměření, které 

jsou v rámci subkritérií posuzovány, jak uvádí Grasseová (2010). 

 

 

Ad b) Balanced Scorecard (BSC) 

Wagner (2009) uvádí, ţe metoda BSC je povaţována za nejpropracovanější a nejznámější 

přístup v oblasti výkonnosti, který se orientuje nejenom na samotnou problematiku měření 

výkonnosti, ale také na její zasazení do celého systému řízení firemní výkonnosti.  

 

Koncept BSC vytvořil Robert S. Kaplan a David P. Norton. Za základ této metody 

povaţují měření výkonnosti podniku nejen z hlediska finančních ukazatelů, ale převáţně 

nefinančních. Věnují se především čtyřem základním perspektivám – finannčí, zákaznická, 

interních procesů a učení se a růstu. 

 

Více o této metodě v následující kapitole č. 2.3. 

 

 

2.3 Metodika BSC dle Nortona a Kaplana 
 

BSC se zrodila na začátku 90 let 20. stol. Název i koncepci vytvořil americký profesor a 

konzultant Robert S. Kaplan a ředitel americké poradenské firmy David P. Norton. Původní 

myšlenka BSC těchto autorů je následující – sledujeme takové parametry výkonnosti podniku, 

které vypovídají o výsledné výkonnosti mnohem více, neţ nabízí souhrnná hodnota 

rentability. (Wagner, 2009) 

 

BSC zachovává tradiční finanční měřítka, která vypovídají o minulých finančních 

transakcích. Tato finanční měřítka jsou však nevhodná pro stanovení strategie, kterou si 

podniky musejí zvolit, aby investicemi do zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, procesů, 

technologií a inovací vytvořili hodnotu. Finanční a nefinanční měřítka systému BSC musí být 
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dostupné pro všechny zaměstnance na všech podnikových úrovních, a to prostřednictvím 

informačního systému. 

 

BSC převádí vizi a strategii podniku do uchopitelných plánů a měřítek výkonnosti. 

Měřítka představují rovnováhu mezi vnějšími měřítky (pro akcionáře a zákazníky) a vnitřními 

měřítky kritických procesů, inovacemi, učením se a růstem.  

 

Charakteristickým rysem tohoto systému je, ţe rozhodnutí v jedné oblasti ovlivní 

výsledky jiných oblastí. Na základě takto nadefinovaného systému vznikne strategie, kterou je 

potřeba realizovat. 

 

Metoda BSC doplňuje finanční měřítka minulé výkonnosti o nová měřítka hybných sil 

budoucí výkonnosti. Cíle a měřítka této metody vycházejí z vize a strategie podniku a sledují 

jeho výkonnost z pohledu čtyř perspektiv. Mezi tyto perspektivy patří:  

 perspektiva finanční 

 zákaznická  

 interních procesů  

 učení se a růstu 

 

 

2.3.1 Charakteristika jednotlivých perspektiv 

 

Čtyři perspektivy BSC umoţňují stanovit rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými 

cíli, mezi poţadovanými výstupy a hybnými silami těchto výstupů a mezi tvrdými měřítky a 

měkkými měřítky.  

 

1) Finanční perspektiva 

Tato perspektiva je zaloţená na identifikaci postavení podniku na kapitálovém trhu. 

Finanční měřítka jsou důleţitá při sumarizaci snadno měřitelných ekonomických důsledků jiţ 

realizovaných akcí. Finanční měřítka výkonnosti ukazují, ţe zavádění a následná realizace 

strategie v podniku vedou k zásadním zlepšením. Mezi finanční cíle můţeme zahrnout – 

ukazatele ziskovosti, EVA, MVA, růst prodeje, tvorba cash-flow apod. viz. Kaplan, Norton 

(2007) 
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Řešení v této perspektivě se týká převáţně sniţování nákladů, zvyšování produktivity 

práce, investiční strategie – celkově výkonnosti firmy, rentability, likvidity, aktivity a 

struktury kapitálu.  

 

 

2) Zákaznická perspektiva 

Cílem aktivit, které jsou spojeny s touto perspektivou je hledání identity, vize a cílů 

podniků a v uspokojování potřeb a přání zákazníků. Zde je nutné identifikovat zákaznické a 

trţní segmenty. Podnik by se měl v této oblasti zabývat reakcí na změnu chování zákazníka, 

jak měřit míru uspokojení jeho potřeb, jak je schopen reagovat na jeho poţadavky. 

 

Jak uvádí Kaplan a Norton (2007) tato perspektiva by měla obsahovat konkrétní měřítka 

pro hodnotové výhody, které můţe podnik zákazníkovi v cílových trţních segmentech 

poskytnout. Kritickými faktory pro udrţení, resp. ztrátu zákazníka jsou hybné síly klíčových 

výstupů zákaznických měřítek v konkrétním trţním segmentu. Zákaznická perspektiva 

umoţňuje manaţerům formulovat strategii orientovanou na zákazníka a trh, která zajistí 

budoucí finanční návratnost.  

 

 

3) Perspektiva interních procesů 

V této perspektivě se manaţeři zabývají interními procesy a postupy, ve kterých musí 

podnik dosahovat vynikajících výsledků, a jejichţ pomocí je tvořena hodnota. Tyto procesy 

podnikatelské jednotce umoţňují: 

 poskytovat hodnotové výhody, které zákazníky zaujmou a pomohou si je udrţet 

 naplnit finanční očekávání akcionářů 

 

 

Perspektiva interních procesů odhaluje dva základní rozdíly mezi tradičními přístupy a 

přístupem BSC k měření výkonnosti. Tradiční přístupy se snaţí sledovat a zlepšovat existující 

procesy, přístup BSC odhaluje úplně nové procesy, ve kterých musí podnik dosahovat 

vynikajících výsledků, aby splnil své finanční cíle a uspokojil potřeby zákazníků. 

 

Cíle a úkoly této perspektivy se týkají úrovně technologie, technické kvality výrobních 

postupů a řídících procesů tak, aby bylo moţné co nejlépe vyhovět poţadavkům zákazníků. 
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Dále je třeba zodpovědět otázku formulování strategie, definování cílů a stanovení plánu 

inovace výrobků, zdokonalování technických a uţitných parametrů výrobků a jejich kvality.  

 

Mezi oblasti zaměření můţeme např. uvést rozvoj produktů, realizace produktů a jejich 

následný prodej. Cílem těchto procesů je zdůraznit procesy, které nemusejí vůbec fungovat, 

ale přesto jsou pro úspěch podnikové strategie důleţité. 

 

 

4) Perspektiva učení se a růstu 

Tato perspektiva se zabývá infrastrukturou podniku, která je nutná k dlouhodobému růstu 

a zdokonalování. Analyzují se faktory a definují cíle, které se váţou k oblasti potenciálu 

rozvoje. Zaobírá se technicko-organizačními zdroji růstu, které ovlivňují procesní stránku – 

inovace výrobního procesu, výzkum a vývoj, rozvoj kapacity v návaznosti na omezení firmy, 

úroveň a kvalitu technologie, strojní vybavení, úroveň a kvalitu IT systému a to jak z hlediska 

současného, tak i z hlediska vývoje a směřování do budoucnosti. 

 

Schopnosti informačních systémů mohou být měřeny včasnou dostupností správné a 

potřebné informace o zákazníkovi nebo o interních procesech poskytnuté zaměstnancům 

nejen na niţších úrovních řízení. Cíle a úkoly nacházejí vyjádření prostřednictvím plánů 

lidských zdrojů, plánů rozvoje a úrovně zapojení IT systému. Musí odráţet strategii motivace 

zaměstnanců, míru jejich identifikace s cíli firmy, dynamiku fluktuace a stabilizace 

pracovníků, přípravy a školení, definice potřeb a naplnění profesního sloţení, úroveň a pouţití 

výpočetní techniky jako nezbytného faktoru perspektivního růstu. 

 

V této perspektivě se vytvářejí podmínky (hybné síly) k tomu, aby bylo dosaţeno 

výsledků v třech předcházejících perspektivách. Zde si podnik musí uvědomit svou strategii a 

důraz, který klade na dlouhodobou výkonnost, kde prostředkem pro dosaţení této výkonnosti 

jsou lidé, systémy a procedury. 

Podle autorů Nortona a Kaplana (2007) je nesmírně důleţité uvědomovat si vztahy 

příčiny a důsledků, hybné sily výkonnosti a vazbu na finance, kde jsou promítnuty konkrétní 

výsledky. Vztah příčina - důsledek nám umoţňuje analyzovat kauzalitu vztahu, kde je 

předmětem testování správnost předpokladů pomocí dosaţených výsledků. Takto sestavujeme 

i celou strategii podniku.  
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Obr. 2.1 Model propojení jednotlivých perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  přepracováno dle Norton, Kaplan (2007) 

 

 

2.4 Metodika BSC dle Parmentera 
 

Parmenter (2008) se ve své knize Klíčové ukazatele výkonnosti opírá o práci Kaplana 

a Nortona, která se zabývá metodou BSC. Zatímco tito dva autoři se ve své práci zabývali 4 

perspektivami (finanční, zákaznické, interních procesů a učení se a růstu), Parmenter tyto  

perspektivy rozšířil o další dvě, a to spokojenost zaměstnanců a ţivotní prostředí resp. 

společenství.  
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Obr. 2.2 Šest hledisek Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pamenter (2008, str. 12) 

 

Parmenter zdůrazňuje, ţe organizace mnohdy pracují se špatnými měřítky, z nichţ mnoho 

je nesprávně nazývaných klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Ve skutečnosti, ale málo 

organizací monitoruje správně tyto ukazatele, protoţe mnohdy ani netuší, co to klíčový 

ukazatel výkonnosti je.  

Parmenter uvádí 3 typy měřítek výkonnosti: 

 Klíčový ukazatel výsledků (KRI)  

 Ukazatel výkonnosti (PI) 

 Klíčový ukazatele výkonnosti (KPI) 

 

Vztah těchto měřítek Parmenter popisuje pomocí cibule, který zobrazuje následující  

obr. 2.3. Vnější slupka cibule znázorňuje celkový stav cibule, mnoţství slunce, vody a 

výţivných látek, které cibule přijala. Jakmile se sloupnou vrstvy cibule, dozvíme se více 

informací. Vrstvy tedy představují různé ukazatele výkonnosti a její střed znázorňuje klíčové 

ukazatele výkonnosti.  
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Obr. 2.3 Tři typy měřítek výkonnosti 

 

 

Zdroj: Parmenter (2008, str. 2) 

 

 

2.4.1 Klíčové ukazatele výsledků (KRI) 

 

Klíčové ukazatele výsledků (dále jen KRI) představují měřítka, která jsou často mylně 

povaţována za klíčové ukazatele výkonnosti viz. Parmenter (2008 str. 2).  

 

Tato měřítka jsou výsledkem mnoha činností. Poskytují obraz o tom, zda se firma 

pohybuje směrem, který je pro ni ten pravý a přijatelný. Nevýhodou je, ţe nevypovídají o 

tom, co musí firma udělat, aby zlepšila své výsledky.  

 

Mezi klíčové ukazatele výsledků můţeme zahrnout spokojenost zákazníků, rentabilitu 

zákazníků, čistý zisk před zdaněním, spokojenost zaměstnanců a mnoho dalších. Výsledky 

z těchto ukazatelů obvykle pokrývají delší časový úsek, jsou přezkoumávány v měsíčních či 

čtvrtletních cyklech. Oddělení klíčových ukazatelů výsledků má zásadní dopad na vykazování 

výsledků, kdy důsledkem je rozdělení měřítek výkonnosti na měřítka ovlivňující správu 

organizace a měřítka ovlivňující vedení. Klíčové ukazatele výsledků můţeme nazvat také jako 

výstupní měřítka. 

 

Informace, které poskytují klíčové ukazatele výsledků, jsou důleţité pro představenstvo, 

neboli pro ty, kteří nejsou zapojeni do kaţdodenního managementu. Parmenter (2008) 

navrhuje, aby klíčové ukazatele výsledků byly zobrazovány pomocí dashoboardu čili řídícího 

panelu, na kterém se zobrazují přehledně uspořádané důleţité informace související 

s provozem firmy. Tento systém zahrnuje maximálně deset měřítek výkonnosti.  
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2.4.2 Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 

 

Klíčové ukazatele výkonnosti představují soubor měřítek, která jsou zaměřena na 

nejkritičtější hlediska výkonnosti v organizaci a jejich úspěch. Podávají organizaci obraz o 

tom, co je třeba udělat pro zvýšení výkonnosti, a jaká opatření je třeba přijmout. 

 

Pokud organizace hledá správné klíčové ukazatele, měla by najít právě takové, které 

výstiţně charakterizují její výkon. K nalezení správných ukazatelů pomohou charakteristiky, 

které definuje Parmenter (2008). 

 

Parmenter (2008) definuje pro klíčové ukazatele výkonnosti těchto sedm charakteristik: 

1) nefinanční měřítka  

2) měřeno opakovaně (např. denně) 

3) zabývá se tím generální ředitel a tým vrcholového vedení 

4) pochopení daného měřítka a opatření k nápravě se poţaduje u všech pracovníků 

5) váţe to odpovědnost k jednotlivci nebo týmu 

6) značný dopad 

7) pozitivní dopad 

 

Mezi klíčové ukazatele výkonnosti můţeme zařadit např. počet návštěv k navázání 

kontaktů s klíčovými zákazníky, kteří vytvářejí většinu výnosného obchodu. 

 

Klíčové ukazatele výkonnosti by měly být monitorovány 24h/7dní v týdnu, resp. denně či 

týdně. Jsou převáţně orientovány na současnost, resp. budoucnost. Ukazatele měřící 

výkonnost za události, které jiţ proběhly, např. za poslední měsíc či čtvrtletní jimi nemohou 

být a nikdy nebyly. Jednotlivé klíčové ukazatele výkonnosti mohou být vázány na jednotlivce. 

Např. kdyţ si vezmeme výnos z vloţeného kapitálu, tak ten nemůţe být klíčovým ukazatelem 

výkonnosti, protoţe ho nelze vázat na manaţera. Jedná se o výsledek mnoha činnosti, které 

spadají pod více různých manaţerů. 

 

Parmenter (2008) udává, ţe správný klíčový ukazatel výkonnosti ovlivní většinu 

kritických faktorů úspěchu a také více neţ jedno hledisko Balanced Scoracard. Zde se také 

projevuje přenesený účinek klíčového ukazatele výkonnosti tzn., ţe zlepšení jakéhokoli 
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klíčového měřítka v rámci kritického faktoru úspěchu bude mít také pozitivní vliv na mnoho 

jiných měřítek.  

 

Je velmi důleţité, aby měření bylo prováděno ve vhodnou dobu. Příprava klíčových 

ukazatelů výkonnosti by měla probíhat v reálném čase i za předpokladu, kdy by se jednalo o 

týdenní ukazatele. Následující obrázek Obr. 2.4 představuje doporučenou strukturu 

vykazování výsledků o ukazatelích výkonnosti. 

 

 

Obr. 2.4 Doporučená struktura vykazování výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Parmenter (2008, str. 10) 

 

Jeden nebo dva klíčové ukazatele výkonnosti by měly být aktualizovány denně či 

dokonce 24h/7 dní v týdnu. Výsledky z alespoň pěti základních klíčových ukazatelů 

výkonnosti by měly být vykazovány týdně.  O zbývajících měřítcích výkonnosti by měly být 

vykazovány výsledky měsíčně.  

 

 

2.4.3 Ukazatele výkonnosti (PI) 

 

Mezi klíčovými ukazateli výsledků (KRI) a klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) se 

nacházejí ukazatele výkonnosti, které KPI doplňují a jsou s nimi uvedeny ve scorecardu 

organizace kaţdé divize, útvaru a týmu. 

 

Ukazatele výsledků definují, co je třeba udělat. Jsou důleţité pro sladění cílů podniku a 

s jeho strategií. Mezi základní ukazatele výkonnosti můţeme zahrnout rentabilitu hlavních  

10% zákazníků a jejich procentní zvýšení prodeje. Dále také čistý zisk na klíčových 

výrobních linkách v organizaci a počet zaměstnanců účastnících se na programu zlepšování. 
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Je důleţité, aby klíčové ukazatele výkonnosti, ukazatele výkonnosti a klíčové ukazatele 

výsledků, které si firma nadefinuje a následně pouţívá, byly skloubeny. Všechny společné 

souvislosti by se měly dokumentovat a následně oznamovat vedení a také pracovníkům, např. 

prostřednictvím informačního panelu nebo intranetu podniku.  

 

Autoři Norton a Kaplan doporučují maximálně 20 klíčových ukazatelů výkonnosti. Jiní 

autoři, např. Hope a Fraser doporučují méně neţ 10 těchto ukazatelů. Parmenter (2008) uvádí 

jako pomůcku pravidlo 10/80/10. Toto pravidlo zdůrazňuje kolik je optimální počet 

ukazatelů. Znamená, ţe v organizaci existuje 10 KRI, aţ 80 PI a 10 KPI. 

 

 

2.4.4 Základní kameny pro vývoj klíčových ukazatelů výkonnosti 

 

Úspěšnost implementace, vývoje a vyuţití klíčových ukazatelů výkonnosti podniku je 

poloţena na čtyřech základních kamenech. Mezi tyto kameny Parmenter (2008) zahrnuje: 

1) partnerství se zaměstnanci, s odborovými svazy, klíčovými dodavateli a klíčovými 

zákazníky. 

2) přesun moci do přední linie 

3) integrace měření, vykazování výsledků a zlepšování výkonnosti 

4) propojení měřítek výkonnosti se strategií 

 

Obr. 2.5 Základní kameny pro vývoj klíčových ukazatelů výkonnosti 

 

Zdroj: Parmenter (2008, str. 20) 
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Stručný popis jednotlivých kamenů 

 

Ad 1) Partnerství 

Ke zlepšování výkonnosti přispívá efektivní partnerství mezi vedením, představiteli 

místních zaměstnanců, odborovými svazy, zaměstnanci, hlavními zákazníky a hlavními 

dodavateli.  

 

Ad 2) Přesun moci do přední linie 

Parmenter (2008) klade velký důraz na zmocňování zaměstnanců v organizaci. Týká se to 

především těch zaměstnanců, kteří působí v tzv. přední linii.  Nejefektivnější je zmocňování 

zaměstnanců na operativní úrovni, kdy mohou přijímat okamţitá opatření k nápravě situací, 

které mají negativní dopad na KPI. Dále je také vhodné přenášet odpovědnost na týmy, aby si 

mohli vypracovávat a vybírat takové měřítka výkonnosti, které povaţují za nejlépe 

vyhovující. Aby fungoval efektivně tento přesun mocí, mělo by být zajištěno školení nebo 

výcvik týkající se zmocňování klíčových ukazatelů výkonnosti, kritických faktorů úspěchu 

organizace a metod pro zlepšování procesů. Jestliţe někteří zaměstnanci mají problémy 

s gramotností, početními znalostmi či schopností učit se, neměli by být povaţováni za 

méněcenné, ba naopak měla by jim být věnována dodatečná podpora. 

 

Ad 3) Integrace měření, vykazování výsledků a zlepšování výkonnosti 

Úkolem vedení je vytvořit takovou strukturu pro měření výkonnosti a vykazování 

výsledků o výkonnosti, kde by výsledkem bylo opatření k nápravě. Výkazy by se nejlépe 

měly vypracovávat denně, týdně nebo měsíčně v závislosti na jejich důleţitosti. Vylepšení 

vykazování výsledků by mělo dojít především v jejich stručném, včasném a efektivním 

zpracování zaměřeného na rozhodování. Co se týče úpravy měřítek, tyto budou upravovány 

na základě měřítek výkonnosti vypracovaných na úrovni jednotlivých týmů. 

 

Ad 4) Propojení měřítek výkonnosti se základními kameny pro strategii 

„Měřítka výkonnosti jsou bezvýznamná, pokud nejsou propojena s aktuálními kritickými 

faktory úspěchu (CSF), s hledisky Balanced Scoracard (BSC) a strategickými cíli 

organizace“. viz Parmenter (2008, str. 22) 
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Generální ředitelé jsou velmi dobrými lídry a mají schopnost motivovat proto, aby jejich 

organizace byla úspěšná. Měli by věnovat čas jak definování, tak i sdělování vize, poslání a 

hodnot.  

 

Metoda BSC slouţí ke kontrole strategie. Je důleţité, aby strategie, kterou podnik 

pouţívá, navazovala na všech šest hledisek BSC. Můţe však nastat situace, kdy organizace 

zjistí, ţe některé hlediska nejsou zohledněna.  

 

Kritické faktory úspěchu (CSF) řeší oblasti o rozhodování blaha a dynamičnosti 

organizace. Stanovení těchto faktorů je velmi obtíţné, ale důleţité pro podnik. Kritické 

faktory jsou povaţovány za velmi důleţité, poněvadţ mají větší vliv na více hledisek BSC. Je 

doporučeno pouţívat pouze pět aţ osm kritických faktorů úspěchu. Jestliţe jsou kritické 

faktory úspěchu správně nadefinované, je následné zjištění klíčových ukazatelů výkonnosti jiţ 

snadné. 

 

Následující obrázek zobrazuje schéma cesty od poslání, vize a hodnot aţ ke klíčovým 

ukazatelům výkonnosti.  

 

 

Obr. 2.6 Cesta od poslání, vize a hodnot ke klíčovým ukazatelům výkonnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Parmenter (2008, str. 23)  
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2.5 Zvolená metoda pro navrţení klíčových ukazatelů výkonnosti 
 

Navrţení klíčových ukazatelů výkonnosti bude aplikován pomocí přístupu, který navrhl 

David Parmenter (2008) ve své knize Klíčové ukazatele výkonnosti: Rozvíjení, 

implementování a vyuţívání vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).  

 

Neţ začne organizace vybírat klíčové ukazatele výkonnosti, je důleţitá příprava ve 

vytvořeném prostředí, ve kterém ukazatele mohou fungovat a rozvíjet se.  

 

Postup bude proveden na základě 12ti krokového modelu navrţeného Parmenterem, 

avšak upraveným podle charakteristiky a fungování podniku. 

 

1. Krok: Analýza současného přístupu k hodnocení výkonnosti podniku. 

V rámci tohoto kroku dojde k vymezení metod pouţívaných nyní v podniku 

v rámci hodnocení výkonnosti. Zda je s tímto přístupem spokojen, zda má potřebnou 

vypovídací schopnost apod. 

 

 

2. Krok: Analýza současného stavu podniku jako celku 

 

Nejprve se zmapuje strategie společnosti, vize, hodnoty a vymezeny základní cíle. 

Poté následuje analýza externích a interních stránek společnosti tzv. SWOT analýza, 

uskutečněna pomocí softwarového programu, v nástroji sady Microsoft Office – 

Excel. Dále dojde k zhodnocení šesti hledisek výkonnosti podle metodiky Parmentera.  

 

 

3. Krok: Nalezení kritických faktorů úspěchu (CSF) 

 

Z předchozích analýz budou zjištěny klíčové ukazatele úspěchu. V rámci kaţdé 

perspektivy bude vymezeno několik kritických faktorů důleţitých pro společnost. 

Parmenter (2008, str. 66) uvádí, ţe CSF identifikují otázky k řešení, které určují zdraví 

a dynamičnost organizace. Doporučuje, aby si firma zvolila pět aţ osm kritických 

faktorů úspěchu a to bez ohledu na velikost organizace. 

 

Zjištěné faktory úspěchu budou podrobeny zkoumání z hlediska příčinnosti. 

Pouţitá metoda příčiny-důsledku pomůţe v jejich mapování a nalezení příslušných 
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vztahů, znázorněné tzv. strategickou mapou. V dalším kroku bude následovat kříţová 

kontrola kritických faktorů úspěchu a to podle toho, kolik ze šesti hledisek balanced 

scorecard ovlivňují.  

 

 

4. Krok: Výběr měřítek výkonnosti na úrovni organizace, oddělení a útvarů 

 

Nejdříve je důleţité přiřadit klíčové ukazatele na úrovni organizace jako celku. Po 

důkladné analýze dojde k propojení jednotlivých ukazatelů na niţší úrovni a to 

příslušné oddělení a útvary. Tento krok by měl být důkladně prodiskutován 

s vybraným zaměstnancem společnosti.  

 

Příslušný vztah zobrazuje následující obrázek, avšak upravený podle charakteru 

vybrané společnosti. 

 

 

Obr. 2.7 Vzájemná souvislost úrovně měřítek výkonnosti v organizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: přepracováno z Parmenter (2008, str.78) 

 

 

Nejprve dojde k definování měřítek na úrovni týmu. Ty jsou zde představovány 

výrobními linkami v podniku BFI. Jakmile dojde k výběru měřítek na úrovni týmu, můţe se 

přikročit k výběhu KPI na úrovni organizace jako celku (úroveň 1, obr. 2.7). Nakonec dojde 

k doplnění měřítek na úrovni oddělení, popř. úseku (úroveň 3, schéma 2.2). 
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Parmenter (2008) zdůrazňuje, aby všechny zvolené klíčové ukazatele výkonnosti 

pokrývaly všech šest hledisek balanced scorecard a jejich počet by neměl být vyšší neţ 

dvacet. Všechny klíčové ukazatele výkonnosti by měly mít většinu typických 

charakteristických znaků klíčových ukazatelů výkonnosti (viz. Kapitola 2.3.2 Klíčové 

ukazatele výkonnosti). 

 

 

5. Krok: Zaznamenání měřítek výkonnosti do databáze 

 

Parmenter (2008) zdůrazňuje, aby identifikováná měřítka byla uspořádána a 

zaznamenána do databáze, která musí být aktuální, úplná a dostupná všem zaměstnancům. 

V rámci diplomové práce bude databáze provedena podle předlohy Parmentera a upravena na 

základě potřeb organizace. 

 

V příloze 1 je uveden příklad tabulky pro vykazování měřítek výkonnosti. 

 

6. Krok: Příprava struktury pro vykazování výsledků na všech úrovních  

 

Struktura pro vykazování výsledků musí být sestavena tak, aby vyhovovala poţadavkům 

na různých úrovních v organizaci a četnosti vykazování výsledků, které jsou důleţité pro 

rozhodování. Některé výsledky se musí vykazovat alespoň jednou týdně, jiné naopak stačí 

vykazovat měsíčně nebo čtvrtletně.  

 

Ideálním nástrojem pro vykazování měřítek dle Parmentera (2008) je intranet. Kaţdý tým 

by měl mít informační panel o výkonnosti, na kterém by se zobrazovaly grafy trendů jejich 

měsíčně vykazovaných měřítek. Je důleţité, aby všichni pracovníci měli k dispozici všechny 

klíčové ukazatel výkonnosti a to prostřednictvím intranetu.  

 

Pro vykazování výsledků je vhodné pouţít kombinaci intranetu, informačních tabulí a 

tištěných záznamů.  

 

 

 

7. Krok: Podpora pouţívání vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti 

 

Parmenter (2008) zdůrazňuje, aby pouţívání klíčových ukazatelů výkonnosti bylo 

začleněno do kultury organizace. Důleţitou roli hraje tým vrcholového vedení, kdy v případě 
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zjištění negativního trendu klíčových ukazatelů bude vyţadováno okamţité jednání ze strany 

odpovědné osoby. Proto je zde kladen důraz na zmocňování pracovníků pro přijímání 

okamţitých opatření. 

 

Je vhodné, aby měřítka výkonnosti nebyla stanovována dlouho do budoucnosti, protoţe 

dochází ke změnám podmínek podnikání, které nikdy není moţno určit do budoucna, aby 

fungovaly. Je vhodné určit poměrná měřítka výkonnosti, která umoţní poměřovat výsledky 

ukazatelů jiných konkurenčních firem, nebo je sledovat v měnících se podmínkách podnikání. 

Dále je výhodné vytvořit přijatelný rozsah neţ fixní záměr klíčových ukazatelů výkonnosti.  

 

Na závěr je důleţité zjistit, zda je dosahováno pravidla 10/80/10 (deset klíčových 

ukazatelů výsledků, 80 ukazatelů výkonnosti, 10 klíčových ukazatelů výkonnosti). 

 

 

8. Krok: Zdokonalení klíčových ukazatelů výkonnosti s cílem udrţet jejich aktuálnost 

 

Parmenter (2008) uvádí důleţitost přezkoumávání kritických faktorů úspěchu organizace 

alespoň jednou za rok. Je nezbytné udrţovat efektivnost KPI a jejich pouţívání. Týmy mohou 

upravit nebo dokonce změnit některé z KPI, avšak musí stále odpovídat procesu jako celku.  

 

Je nezbytné přezkoumávat celý proces a ne pouze jednotlivá KPI. Na druhou stranu však 

některé faktory musí zůstat nezměněny z důvodu jejich významu pro kritické faktory úspěchu 

organizace. Například vţdy budou existovat klíčové ukazatele výkonnosti týkající se 

zaměření na zákazníka a kultury pracoviště.  V závislosti na vývoji nových kritických faktorů 

úspěchu, budou týmy muset měnit a vytvářet nová měřítka. 

 

Jednotlivé postupové kroky jsou pro přehlednost převedeny do následujícího Obr. 2.8. 
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Obr. 2.8 Schéma navrţení klíčových ukazatelů výkonnosti 
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3. Aplikační část 
 

 

V této části diplomové práce bude nejdříve představen podnikatelský subjekt. Na 

základně dostupných materiálů a podkladů bude charakterizováno jeho fungování, struktura a 

strategický přístup. Podle vytvořeného schématu v předchozí kapitole boudou provedeny 

jednotlivé kroky, které povedou k nalezení klíčových ukazatelů výkonnosti vybrané 

společnosti. Zvolený přístup byl přizpůsoben vzhledem k podmínkám ve společnosti.  

 

 

3.1 Charakteristika podnikatelského subjektu BikeFun International s.r.o. 
 

Pro účely diplomové práce byl vybrán podnik BIKE FUN International s.r.o. (dále jen 

BFI). BFI je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 27. června 2001 v Kopřivnici 

jako dceřiná společnost dvou holandských firem BIKE FUN Nederland B.V. a Widek 

Holding B.V. Firma sídlí v Moravskoslezském kraji ve městě Kopřivnice, v areálu TATRA 

a.s. Svou činnost zahájila v roce 2002 výrobou jízdních kol pod značkou SUPERIOR. Tato 

kola vynikají především vysokou kvalitou, moderním designem a značkovými komponenty. 

Mimo jiné je vlastníkem dalších dvou značek – STR a ROCK MACHINE (dále jen RM). BFI 

zakoupilo značku RM včetně veškerých práv a distribučních kanálů v roce 2009. Tato značka 

je známá po celé Evropě a její koupí BFI získala moţnost rozšířit své trhy a působnost na 

celosvětových trzích. 

 

Předmětem podnikání je výroba a prodej špičkových jízdních kol několika značek. Prodej 

je uskutečňován nejenom v ČR, ale také v mnoha zemích Evropy (převáţně země Beneluxu). 

Na českém trhu firma expanduje značky Superior, STR a RM. Pro Benelux vyrábí hlavně 

kola Cortina a dětská kole Gazelle. BFI spolupracuje s předními světovými výrobci 

cyklokomponentů. 

 

Výroba je zaměřena na všechny typy jízdních kol (horská, trekkingová, krosová, silniční 

a dětská) v různých modelových řadách, barevném a designovém provedení. Výrobní 

program zahrnuje kola profesionální, celoodpruţená, reprezentující vyšší třídu, které jsou 

vyráběné v malých sériích. Firma BFI je jediným výrobcem kol v České republice, který 

kromě vlastní montáţe vyrábí vlastní komponenty.  
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Firma BFI se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu, stabilitu a spolehlivost dodávek od svých 

dodavatelů. Současná výrobní kapacita se pohybuje okolo 110 000 kol za rok. Firma 

zaměstnává 200 zkušených zaměstnanců a řadí se tak mezi střední podniky.  

 

 

Tab. 3.1 Klíčové data v průběhu fungování společnosti 

 

 
Klíčová data v průběhu fungování společnosti 

 

Rok 2002   Vznik společnosti 

Srpen 2008 Vytvoření značky STR 

Červenec 2009 Nákup značky ROCK MACHINE  

Rok 2010 
Spolupráce se společností ŠKODA AUTO, a.s., Mladá 

Boleslav 

Rok 2011 Zahájení výroby e-biků (elektrokol) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Společnost nemá ţádné organizační sloţky či pobočky. Hlavní sídlo firmy je v Kopřivnici 

a zde se nachází výrobní haly.  

 

Organizační struktura společnosti je postavena na jednoduchosti. Základem je flexibilita a 

rychlé získávání potřebných informací na jednotlivých úrovních. Na nejvyšším stupni 

hierarchie se nachází generální ředitel. Společnost má čtyři oddělení – výroba, obchod, 

logistika a finance. Pod kaţdé jednotlivé oddělení spadají čtyři příslušné úseky. 

 

Schéma organizační struktury společnosti je k dispozici v příloze 11. 

 

3.2 Metodika podle Parmentera k navrţení nového systému hodnocení 

výkonnosti  
 

V následující kapitole bude provedeno navrţení nového systému k hodnocení výkonnosti 

společnosti, který bude vycházet z přístupu navrţeného Davidem Parmenterem. Jednotlivé 

postupové kroky vycházejí z vytvořeného schématu viz. Obr. 2.8. 
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3.2.1 Stávající přístup k hodnocení výkonnosti společnosti 

 

V současné době společnost hodnotí svou výkonnost pomocí výsledků finanční analýzy. 

Finanční výkazy – výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash flow – pouţívá na zhodnocení své 

finanční stránky výkonnosti. Sama společnosti si pomocí programu MS Excel vypočítává 

základní finanční ukazatele jako je např. EBIT, ROA, ROE apod. Na základě získaných 

výsledků zjišťuje svůj stav a porovnává s léty předchozími.  

 

Společnost klade důraz na to, aby zaměstnanci byli seznámeni se všemi cíli podniku a 

byli zainteresováni do pouţívané strategie. Všem zaměstnancům je jednou za dva měsíce 

poskytován firemní časopis, ve kterém se mohou seznámit s důleţitými akcemi a činnostmi, 

které společnost uskutečnila, budoucími plány společnosti, důleţitými zákazníky, dodavateli a 

dalšími subjekty. V posledních číslech zde také bylo zobrazeno vyhodnocení analýzy 

spokojenosti zaměstnanců. Tato analýza byla provedena pomocí dotazníkové metody, kterou 

provedla společnost na podzim roku 2010. Tuto analýzu provádí společnost kaţdý rok. 

Výsledky jsou s postupujícími léty přívětivější a společnost pozoruje zlepšení spokojenosti 

zaměstnanců se svou prací.  

 

 

3.2.2 Analýza současného stavu podniku 

 

Prodej hotových výrobků je směřován spíše k velkým zákazníkům, jelikoţ malí 

odběratelé stěţí přeţijí. Velcí odběratelé mají slibnější budoucnost a zajistí společnosti 

dlouhodobou spolupráci a také stálý příjem zisku. 

 

Po prostudování veškerých materiálů společnosti byly stanoveny: 

1) Mise, vize, hodnoty a základní cíle společnosti  

2) strategie pomocí SWOT analýzy 

3) hlediska společnosti podle D. Parmentera 

 

Ad 1) mise, vize, hodnoty a základní cíle společnosti 

 Mise neboli poslání společnosti spočívá v uspokojování poţadavků i těch 

nejnáročnějších zákazníků v oblasti jízdních kol. Dobrá spolupráce s dodavateli je zárukou 

kvalitních produktů a včasných dodávek k zákazníkovi. 
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 Vize společnosti představuje to, kam se chce společnost dostat ve své budoucí 

činnosti. Společnost se chce stát předním evropským dodavatelem jízdních kol střední a vyšší 

cenové hladiny s vysokou kvalitou a s vysokou mírou přidané hodnoty. V dalších letech by 

chtěla dosáhnout výrobní kapacity 150 000 jízdních kol ročně. 

 Hodnoty firmy spočívají ve vysoké kvalitě vyráběných produktů. Co se týká 

zaměstnanců, ti vyznávají příjemnou atmosféru na pracovišti a kolegiální přístup ze strany 

nadřízených. V  roce 2010 zasáhly ničivé záplavy dva zaměstnance společnosti. Zde se 

projevila kolegiální soudruţnost a ve společnosti byla uskutečněna sbírka, která byla zcela 

dobrovolná a trvala čtrnáct dní. Z toho lze usoudit, ţe ve firmě panuje výborná firemní 

kultura. Společnost také klade důraz na flexibilitu v oblasti reakcí na poţadavky plynoucí ze 

strany zákazníků. Za významnou hodnotu firmy jsou povaţovány vlastní značky firmy a 

jejich vysoký objem výroby a prodeje.  

Za cíl společnosti je povaţováno především dosahování přiměřeného zisku z prodeje 

svých produktů. Jelikoţ je společnost zaloţena na výrobě a prodeji svých vlastních značek, 

důleţitým cílem je kaţdoroční zvýšení objemu výroby a prodeje těchto výrobků. 

Neoddělitelnou součástí produktů společnosti je jejich kvalita. Ta je dosahována pečlivou 

kontrolou kvality výrobního procesu.  

 

Mezi hlavní cíle společnost řadí: 

 zvýšení rychlosti reakce v oblasti vývoje a výroby na změny na trzích a v poţadavcích 

zákazníků 

 zvýšit úroveň dodavatelské spolehlivosti 

 dosaţení vyšší produktivity vývoje a výroby 

 komplexní servis pro zákazníky včetně zajištění záručního servisu 

 

Konkrétní stanovené cíle pro rok 2011: 

 sníţení průběţné doby výroby o 10% pro první pololetí  

 dosáhnout obratu ve výši 600 mil. Kč 

 výroba 2 400 ks e-biků 

 

Společnost BFI dodává své zboţí zcela odlišným firmám, a proto pro kaţdou z nich 

pouţívá různé strategické postupy prodeje. Vlastní značku Superior dodává převáţně do 

České republiky a dalším menším odběratelům (Slovensko, Slovinsko, Rakousko, Lotyšsko, 
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Švédsko a Německo). Prodeji svých výrobků do obchodních řetězců se však společnost 

vyhýbá.  

 

Společnost vyrábí jízdní kola střední a vyšší kvality. Roční výroba se pohybuje okolo  

110.000 – 115.000 ks. Společnost svůj hospodářský rok uzpůsobila „cyklistické sezóně“, coţ 

je od 1. července do 30. června následujícího roku. Objem prodeje je velice závislý na počasí 

v sezóně.  

 

Za podstatné povaţuje BFI především prodej jízdních kol své značky. Přestoţe má 

výborné vztahy se všemi svými dodavateli, vlastní značka je pro ni velmi důleţitá.  

 

Vzhledem k celosvětové hospodářské krizi společnost nebyla nucena sníţit stav svých 

zaměstnanců. Účelně odloţila investice a další výdaje, které nebylo nutné vynaloţit. 

 

Společnost BFI se zaměřuje především na dva trhy, a to Belgie/Nizozemsko a Česká 

republika. Velký důraz klade společnost na prodej jízdních kol svých značek – Superior, STR, 

Rock Machine, BikeFun Kids. Jako cíl do dalších let si volí zvýšení jejich výroby a 

následného prodeje.  

 

 

Ad 2) SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace nebo 

její části (SBU, funkční nebo průřezové oblasti), kde na základě vnitřní analýzy (silné a slabé 

stránky) a vnější analýzy (příleţitosti a hrozby) jsou generovány alternativy strategií. Viz. 

Monika Grasseová (2010, str. 296) 

 

SWOT analýza byla provedena za pomoci softwarového programu a nástroje sady 

Microsoft Excel. Účelem SWOT analýzy bylo provést strategickou analýzu firmy z hlediska 

jejich silných stránek, slabých stránek, příleţitostí a ohroţení. Výstupem bylo získání 

informací o strategii firmy, strategických cílů a nalezení faktorů, které budou slouţit jak 

podklad pro nalezení klíčových faktorů úspěchu. 

 

Nejdříve bylo nutno vymezit externí a interní faktory podniku. Ty byly určeny 

prostřednictvím konzultace s přiděleným konzultantem ve firmě a podkladů z jiţ 
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vypracovaných SWOT analýz firmy z předchozích let, které byly určeny pro různé analýzy a 

jiné organizace. Nadefinované externí a interní faktory poté byly zaneseny do příslušných 

tabulek v softwarovém programu (viz. příloha 12 a 13 ).  

 

Dalším krokem bylo ohodnocení silných a slabých stránek. Ohodnocení bylo provedeno 

zvlášť jak pro silné a slabé stránky metodou párového srovnání. (viz. příloha 14 a 15). 

Identifikované silné/slabé stránky byly porovnány ve dvojici a zapsaná vţdy ta, která byla 

povaţována za důleţitější ve vztahu k analyzované oblasti. Nakonec v kaţdém řádku byl 

proveden součet, kolikrát byla daná zjištěná stránka důleţitější (počet preferencí). V poslední 

tabulce došlo k seřazení interních faktorů podle důleţitosti. Seznam seřazených interních 

faktorů jsou zobrazeny v následujících tabulkách Tab. 3.2 a Tab. 3.3 

 

Tab. 3.2 Seznam seřazených silných stránek společnosti podle priorit 

  
Seznam silných stránek 

Počet 
priorit 

K Nový projekt e-bike 9 

B Zkušený management 7 

E Informační systém pro plánování a řízení výroby 7 

H Kvalifikovaný personál 7 

D Moderní technologie povrchových úprav 6 

J Flexibilita při výrobě 6 

F Vlastní budova 4 

I Zaměření na všechny skupiny zákazníků 3 

C Jednosměnný provoz 2 

A Zapojení zaměstnanců do zlepšení pracovního procesu 2 

G Strategická poloha výrobního podniku 2 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2010) 

 

 

Tab. 3.3 Seznam seřazených slabých stránek společnosti podle priorit 

  
Seznam slabých stránek 

Počet 
priorit 

B Nedostatečné využívání výrobních kapacit 3 

C Nedostatek skladových ploch 3 

D Chybějící průzkum trhu 2 

A Malá úroveň servisních služeb 1 

E Není zaveden žádný ze systému ISO 9000 1 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2010) 
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Dalším krokem bylo ohodnocení externích faktorů. Hrozby podniku jsou spojeny 

s rizikem, proto jejich hodnocení bylo prováděno na základě závaţnosti jejich dopadu a 

pravděpodobnosti vzniku. Pro hodnocení bylo vyuţito bodové stupnice, která vyjadřuje pět 

základních úrovní. Škály příslušného hodnocení jsou zobrazeny v tabulce tab. 3.4 a tab. 3.5. 

 

 

Tab. 3.4 Závaţnost dopadu hrozby 

Počet bodů 
Ohodnocení závažnosti dopadu 

hrozby 

1 zanedbatelná  

2 málo významná 

3 významná 

4 velmi významná 

5 nepřijatelná - ohrožené poslání 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2010) 

 

Tab. 3.5 Pravděpodobnost výskytu hrozby 

Počet bodů 
Ohodnocení pravděpodobnosti 

výskytu hrozby 

1 téměř nemožná (1 až 20 %) 

2 výjimečně možná (21 až 40 %) 

3 běžně možná (41 až 60 %) 

4 vysoce pravděpodobná (61 až 80 %) 

5 hraničící s jistotou (81 až 100 %) 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2010) 

 

 

Po zhodnocení hrozeb pomocí škálového rozpětí došlo k jejich seřazení podle hodnoty 

jim určené od nejvyšší po nejniţší. Seznam hrozeb seřazených podle úrovně rizika v tabulce 

tab. 3.6. 

 

 

Tab. 3.6 Seznam hrozeb společnosti seřazených podle úrovně rizika 

  Seznam hrozeb 
Úroveň 
rizika 

A Špatná návratnost investic u projektu e-bike 12 

D Nejasné specifikace v průběhu plnění zakázky 12 

B Dlouhé dodací lhůty ze strany dodavatelů 12 

E Nízká kvalita nakupovaných dílů 10 

F Ztráta významného zákazníka 10 

C Nedostatečné prostory pro růst 6 

Zdroj: přepracováno z Graseová (2010) 
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Hodnocení příleţitostí bylo provedeno obdobným způsobem, jen bylo prováděno 

podle jiných veličin hodnocení. U příleţitostí se hodnotí atraktivita dopadu a 

pravděpodobnost vzniku dané příleţitosti. Hodnotící škály obou veličin jsou zobrazeny v 

tabulkách Tab. 3.7 a Tab. 3.8. 

 

Tab. 3.7 Atraktivita dopadu příleţitostí 

Počet bodů 
Ohodnocení atraktivity dopadu 

příležitosti 

1 zanedbatelná  

2 málo významná 

3 významná 

4 velmi významná 

5 nepřijatelná - ohrožené poslání 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2010) 

 

 

Tab. 3.8 Pravděpodobnosti výskytu příleţitostí 

Počet bodů 
Ohodnocení pravděpodobnosti 

výskytu příležitosti 

1 téměř nemožná (1 až 20 %) 

2 výjimečně možná (21 až 40 %) 

3 běžně možná (41 až 60 %) 

4 vysoce pravděpodobná (61 až 80 %) 

5 hraničící s jistotou (81 až 100 %) 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2010) 

 

Seznam příleţitostí seřazených podle přínosu pro společnost jsou zobrazeny v následující 

tabulce Tab. 3.9. 

 

 

Tab. 3.9 Seznam příleţitostí seřazených podle úrovně přínosu 

  
Seznam příležitostí 

Úroveň 
přínosu 

E Nové trhy pro e-bike 25 

A Zavedení strategie "obchod v obchodě" 20 

F Zaměření se na prioritního zákazníka Kruitbosch 20 

C Možnosti zvýšení tržního podílu 20 

B Rozšíření vyráběného portfolia 12 

D Rozšíření trhu - nové zahraniční trhy 10 

Zdroj: přepracováno z Grasseová (2010) 
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Závěrečným krokem byla tvorba matice SWOT. Výběr strategie byl proveden pomocí 

matice (viz. příloha 17), která se skládala ze čtyř kvadrantů, kde jednotlivé kvadranty 

představovaly moţnou strategii – SO (strategie vyuţití), WO (strategie hledání), ST (strategie 

konfrontace) a WT (strategie vyhýbání). Na jednotlivé osy byly převedeny hodnoty zjištěné 

z hodnocení externích a interních faktorů.  

 

Z příslušného grafu je patrné, ţe společnost pouţívá strategii SO nazvanou „strategie 

vyuţití“ nebo také „strategie ofenzivní“. To znamená, ţe vyuţívá své silné stránky ke 

zhodnocení příleţitostí. Nejdůleţitější tři silné stránky společnosti jsou zavedení výroby  

e-biků (elektrických jízdních kol), zkušený management a informační systém pro plánování a 

řízení výroby. Mezi tři nejdůleţitější příleţitosti firmy patří získání nových trhů pro e-bike, 

zavedení strategie „obchod v obchodě“ a zaměření se na prioritního zákazníka Kruitbosch.  

 

 

Ad 3) Definování šesti hledisek podle Parmentera 

 

Parmenter rozšiřuje základní čtyři hlediska metody Balanced Scorecard od Nortona a 

Kaplana o další dvě – hledisko zaměstnanecké a hledisko ţivotního prostředí/společenství. 

Záleţí však na samotné firmě a její charakteristice zda pouţije všechny stanovené hlediska 

nebo si je upraví podle své potřeby.  

 

Společnost BFI se zabývá výrobou a následným prodejem svých produktů, proto je 

rozšířená verze Parmetnera o hledisko zaměstnanecké a ţivotního prostředí pro firmu 

důleţitá. Podle charakteristiky společnosti byly zachovány všechny hlediska podle 

Parmentera a budou v následujících kapitolách podrobně rozpracovány.  

Jedná se o hlediska:  

 finanční 

 zákaznické  

 interních procesů 

 učení se a růstu  

 zaměstnanecké  

 ţivotního prostředí  
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1) Finanční hlediska 

 

Finanční krize, která ve světě nyní panuje, společnost BFI nijak zvlášť nepostihla. Jediné 

opatření, které musela udělat, bylo omezení investic a dalších neméně důleţitých výdajů. 

 

Jelikoţ je BFI mezinárodní společností, je pro ni velmi důleţitý směnný kurz. BFI kromě 

české koruny obchoduje také v EURECH, USD a japonském Jenu.  

 

Finanční cíle společnosti se odvíjí od fáze ţivotního cyklu, ve kterém se nachází. BFI se 

nyní nachází ve fázi udrţení, kdy usiluje převáţně o maximalizaci trţeb a obratu. Za 

finanční cíl si společnost stanovila dosaţení obratu ve výši 600 mil. Kč na rok 2011. V této 

souvislosti by měla společnost věnovat pozornost ukazateli rentability trţeb (ROS), který 

uvádí, kolik Kč čistého zisku připadá na 1Kč trţeb. Investice směřují převáţně do oblasti 

výrobního procesu a rekonstrukce budovy, kde se rozšiřují výrobní a skladové prostory. 

 

Společnost také usiluje o zvýšení výroby a následného prodeje jízdních kol svých značek, 

z toho vyplývá očekávání růstu trţeb a zisku. 

 

Co se týče cenové strategie, společnost si stanovuje ceny na střední úrovni. Průměrnou 

prodejní cenu ukazuje graf č. 3.1, který je převzat z obchodního plánu firmy na rok 2008 -  

2010. Jak lze vidět z grafu průměrná prodejní cena od roku 2002 do roku 2007 pomalu 

stoupala s výjimkou roku 2006.  

 

 

Graf 3.1 Průměrná prodejní cena 

 
Zdroj: převzato z Obchodního plánu firmy 2008 – 2010 
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Finanční analýza  

V rámci finanční perspektivy byly vypočteny základní finanční ukazatele za tři roky – 

2008, 2009 a 2010. Údaje byly získány z účetních závěrek z příslušných let.  

 

 

Tab.  3.10 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2008 2009 2010 

Rentabilita tržeb (PMS, ROS) 0,04 0,07 0,06 

Rentabilita vl. Kapitálu (ROE) 0,21 0,21 0,25 

Rentabilita aktiv (ROA) 0,04 0,06 0,07 

Rentabilita inv. Kapitálu (ROCE) 0,12 0,13 0,13 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

V souvislosti s těmito ukazateli bylo počítáno s hodnotou EBIT, tedy se ziskem před 

zdaněním. 

Z tabulky je patrno, ţe ROS v roce 2010 nepatrně poklesl, coţ znamená, ţe 1 Kč trţeb 

přinesla méně zisku. Ukazatel ROE kaţdým rokem stoupá, coţ je přínosné pro společníky. 

Výnosnost kapitálu je také pozitivní, coţ naznačuje růst ukazatele ROA a plyne z toho vyšší 

výnosnost kapitálu. Ukazatel ROCE měří návratnost investic, coţ má pro firma pozitivní 

význam. Z hodnot ukazatele lze odvodit růst, coţ by měla společnost nadále udrţovat.  

 

Trţby kaţdým rokem narůstají, díky zvýšenému prodeji vyplývajícího ze zvýšené 

poptávky. Vyšší poptávka je způsobena koupí nové značky RM a rozšíření geografického 

segmentu zákazníků v rámci zemí Evropy.  

 

Tabulka tab. 3.11 znázorňuje vývoj ukazatelů aktivity. Společnost v této oblasti sleduje 

šest základních ukazatelů. 

 

Tab. 3.11 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity  2008 2009 2010 

Obrat aktiv 1,01 0,84 1,20 

Obrat zásob 1,78 1,95 3,58 

Doba obratu zásob 201,70 dnů 184,71 dnů  100,63 dnů 

Doba obratu pohledávek 77,85 dnů 131,03 dnů 55,96 dnů 

Doba obratu splatnosti krátkodobých závazků  87,09 dnů 57,75 dnů 26,80 dnů 

Obrat dlouhodobého majetku 5,48 3,69 3,40 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Velmi příznivé pro společnost jsou zásoby a jejich doba obratu, která rok od roku klesá. 

Doba obratu vyjadřuje počet dní, po které jsou zásoby vázány v podniku, do doby jejich 

spotřeby nebo prodeje. Jelikoţ se prodej jízdních kol stále zvyšuje díky zvyšující se poptávce, 

společnost tedy nemá problémy s nárůstem zásob na skladě hotových výrobků 

 

 

Tab. 3.12 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 

Okamžitá likvidita 0,00 0,00 0,07 

Pohotová likvidita 0,90 2,27 2,17 

Běžná likvidita 3,21 5,47 5,92 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Na základě výpočtů ukazatelů likvidity, bylo zjištěno, ţe ţádný z těchto se nepohybuje 

v poţadovaném intervalu. Ba naopak většina výsledků se pohybuje vysoko nad horní hranici 

daného intervalu. Např. pohotová likvidita by se měla pohybovat v intervalu (1,1 – 1,5), avšak 

vypočtené výsledky převyšují hodnotu 2,0, coţ pro firmu znamená neefektivní a 

neproduktivní vyuţívání vloţených prostředků. Společnost však na ukazatele likvidity nebere 

velký ohled a dodrţování poţadovaných intervalů nepoţaduje, a to z toho důvodů, ţe není pro 

ni důleţité mít velké peněţní zásoby. 

 

Tab. 3.13 Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 

Celková zadluženost  0,06 0,51 0,52 

Finanční nezávislost 0,20 0,28 0,30 

Úrokové krytí 2,68 6,20 4,73 

Zadluženost vlastního kapitálu 30,47% 178,78% 174,16% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Ukazatele zadluţenosti vyjadřují skutečnost, ţe podnik pouţívá k financování nejen 

vlastní, ale také cizí zdroje. Celková zadluţenost se v roce 2009 skokově zvýšila, coţ bylo 

dáno velkým nárůstem cizích zdrojů. Celková zadluţenost i finanční nezávislost by se měla 

pohybovat v intervalu (0;1), coţ oba splňují. Zadluţenost vlastního kapitálu by se měla 

pohybovat pod hranici 150 %, coţ BFI splňuje pouze v roce 2008. Skokový nárůst 

zadluţenosti VK je dán velkým nárůstem jak cizích zdrojů, tak i vlastního kapitálu. Jde tedy 

vidět, ţe pro financování pouţívá společnost především vlastních zdrojů.  
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Výpočty všech výše uvedených ukazatelů jsou zobrazeny v přílohách 2 aţ 4 a k nim 

příslušející zdroje výkazů zobrazuji přílohy 5 aţ 10. 

 

2) Zákaznické hledisko 

 

Přímými zákazníky společnosti nejsou koncoví spotřebitelé, ale firmy, které zboţí od BFI 

prodají konečnému spotřebiteli. Těmito firmami jsou převáţně velké zahraniční firmy a velcí 

prodejci v České republice. Především velké firmy jsou pro BFI zdrojem příjmů a tvorby 

zisku. Avšak má také několik menších zákazníků, a to na Slovensku, Polsko, Slovinsku, 

Rakousku, Lotyšsku, Švédsku a Německu. U malých firem však bývá riziko jejich brzkého 

odchodu z trhu nebo přechod ke konkurenci. Dalším problémem s malými zákazníky je jejich 

malosériová zakázka. U malé série je poměrně náročná výroba a také příprava technických 

specifikací a vţdy je nutná výroba několika vzorků. Mezi zákazníky společnost neřadí 

obchodní řetězce, jelikoţ podle jejich zkušeností jsou pro ně málo ziskoví nebo dokonce 

ztrátoví. Tuto oblast ani společnost nezařadila do svého podnikatelského záměru, jelikoţ 

společnost vyrábí jízdní kola vyšší cenové třídy a pro tyto má také jiné distribuční kanály. 

 

Společnost se zaměřuje na firmy, které jiţ na trhu působí delší dobu. S ţádným ze svých 

zákazníků neměla společnost během své existence velké problémy. Loajalita zákazníků je 

stabilní, coţ pro společnost představuje stálý příjem trţeb. Zákazníci povaţují za důleţité při 

sjednávaní kontraktů s firmou krátkou dodací lhůtu, přívětivé jednání, cenu odpovídající 

kvalitě nakupovaných produktů a v neposlední řadě dodání zboţí včas a v nepoškozeném 

stavu. 

 

Společnost má 6 nejdůleţitějších zákazníků. Jak vyplývá z následující tabulky, většina 

zákazníků spolupracuje s BFI od jejího počátku. Za poslední dva roky přibyli pouze 2 

zákazníci – Škoda Auto a.s. a Louis Verwinp BV. Zákazníky tvoří firmy zahraniční, a to ze 

zemí Beneluxu. Nejdůleţitějším a také nejziskovějším zákazníkem je Holandská společnost 

Kruitbosch.  

 

Stručný přehled zákazníků, jejich počátky spolupráce a typ zboţí, které nakupují je 

obsaţen v následující tabulce Tab. 3.14 
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Tab. 3.14 Přehled nejdůleţitějších zákazníků společnosti 

Zákazník Sídlo Typ zboţí 
Spolupráce 

od roku 

Superior ČR Všechny typy kol 2002 

STR ČR  Všechny typy kol 2008 

Rock Machine (RM) ČR Všechny typy kol 2009 

Gazelle Holandsko Dětská kola BFI 2002 

Kruitbosch Holandsko 
Dětská kola BFI 

Jízdní kola Cortina (městská kola) 
2002 

Bike Fun Nederland bv Holandsko 
Dětská kola s motivy Disney 

postaviček 
2002 

VanDer Wal NV Belgie 
Dětská kola pod značkou BIKE 

FUN KIDS  
2002 

Louis Verwinp BV Holandsko 

Dětská kola, freestyle kola, 

koloběţky a tandemy pod 

značkou  Golden Lion 

Jednorychlostní kola „Oma bikes“ 

pod značkou Gouden Leeuw 

2009 

ŠKODA AUTO, a.s., 

Mladá Boleslav 
ČR  Jízdní kola Škoda Auto 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 

Platební schopnost zákazníků je hodnocena jako dobrá i vůči nastaveným podmínkám 

společnosti.  

 

Struktura příjmů plateb za zboţí od zákazníků jsou následující: 

 5%  při objednávce 

 85 %  před expedicí 

 10 %  po obdrţení zboţí 

Pro nejdůleţitější zákazníky Superior a RM je v ČR splatnost 90 dní.  
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3) Zaměstnanecké hledisko 

 

Kaţdá společnost, která disponuje ambiciózními plány, by měla pečovat o své 

zaměstnance. Bez kvalifikovaných a výkonných zaměstnanců by nemohla vyrábět a následně 

prodávat. Prosperita je zaloţena právě na jejich výkonu, spokojenosti s prací, kterou 

vykonávají i s atmosférou na pracovišti a přístupem vedení.  

 

Společnost BFI k zjištění spokojenosti svých zaměstnanců provádí kaţdý rok vţdy na 

podzim výzkum. Analýza spokojenosti bývá prováděna pomocí dotazníku, který obdrţí kaţdý 

zaměstnanec.  

 

V rámci této perspektivy byly pouţity výsledky analýzy z roku 2010. Dotazník 

poskytnutý zaměstnancům se skládal ze 14 oblastí, které obsahovaly další podotázky. 

Jednotlivými oblastmi byli např.: pracovní podmínky, pracovní zátěţ, délka pracovní doby, 

mzdové ohodnocení, moţnost povýšení, stejné moţnosti pro muţe a ţeny, vztahy s přímým 

nadřízeným, moţnost dalšího vzdělávání apod.  

 

Výsledky analýzy:  

Převáţná většina, tedy 75% respondentů je spokojena se svěřenou prácí. Toto zjištění je 

samozřejmě pro firmu velmi pozitivní. Není pro firmu nic lepšího, neţ spokojení zaměstnanci. 

Analýza byla také věnována mezilidským vztahům, resp. vztahům na pracovišti a mezi 

nadřízenými.  

 

Co se týká vztahů na pracovišti, atmosféra zde panuje převáţně přátelská, jen málokdo 

není se svými spolupracovníky spokojen. Konflikty a spory se vyskytují jen zřídka, a pokud 

se náhodou objeví, vedoucí pracovníci se tímto zabývají a snaţí se je vyřešit. Vztahy 

s nadřízenými hrají ve společnosti také důleţitou roli. BFI vytváří prostor pro komunikaci 

s podřízenými, a vedení se snaţí vţdy vyposlechnout jejich návrhy či stíţnosti.  

Důleţitá oblast, které se firma věnuje, je týmová práce. V týmu by měla existovat 

otevřená komunikace a respekt. Z analýzy bylo zjištěno, ţe pracovníci se snaţí navzájem si 

pomáhat, coţ dokazuje pomoc zaměstnanců v době povodní, kdy byla uskutečněna sbírka pro 

pracovníky z postiţených oblastí. V souvislosti s týmovou kulturou byl uskutečněn trénink 

„Zlepšení spolupráce a komunikace“, z jehoţ výsledků bylo schváleno pravidelné 
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setkání alespoň pěti vybranými zaměstnanci s vedením společnosti. Toto setkání se koná 

jednou za půl roku. 

V analýze měli zaměstnanci seřadit motivační činitele podle svých preferencí. 

Jednotlivým motivačním činitelům byly přiřazeny hodnoty, které vypovídaly o jejich 

důleţitosti. Z výsledků bylo patrné, ţe mezi nejdůleţitější motivační činitele patří jistota 

zaměstnání, dobré mezilidské vztahy, spravedlivé mzdové ohodnocení a dostatek času na 

rodinu. Motivační činitelé seřazené podle důleţitosti pro zaměstnance jsou zobrazeny v  

grafu 3.2. 

Společnost se nebojí navyšovat mzdy svých zaměstnanců, jelikoţ její zvyšování 

produktivity práce vede k vyšší produkci, tím pádem můţe dojít k vyššímu mzdového 

ohodnocení zaměstnanců. Pracovní směny v tomto závodě jsou pouze jednosměnné 

s klasickou pracovní dobou a minimální prací o sobotách a přesčasy pouze v období od února 

do května v délce čtyři hodiny.  

Společnost se snaţí své zaměstnance dostatečně motivovat k práci, kterou provádějí. 

Protoţe jen dostatečná motivace je přiměje k dosahování takových výsledků, které společnost 

poţaduje. Jestliţe budou zaměstnanci vykonávat svou práci precizně a hlavně s velkým 

nasazením a radostí, tak společnost jako celek bude dosahovat svých cílů lépe a celkově 

prosperovat. Výrazným prvkem pro motivaci pracovníků je odměna za nulovou absenci a 

nově na začátku roku 2011 firma poskytuje svých zaměstnancům výhodný nákup jízdních kol 

ve vybraných prodejnách v Kopřivnici. Mezi další benefity poskytované zaměstnancům patří 

5 týdnů dovolené, třináctý plat či kurzy AJ zdarma. 

Kromě kaţdoročního pravidelného hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců 

společnost provádí také hodnocení průběţně a to jednou za měsíc. Podle výsledku hodnocení 

jsou zaměstnancům následně určeny prémie ve výši 0 – 100% mzdy. Dělníkům jsou prémie 

určovány na základě vyrobeného počtu kol, popř. vzhledem k výši výkonu. Systém hodnocení 

je napojen nejen na vzdělávání zaměstnanců, ale také na systém odměňování. Podle tohoto 

systému následně dochází k tvorbě vzdělávacího plánu a zvyšování popř. sniţování mzdového 

ohodnocení. 

 

Důleţitou stránkou zaměstnanců je také jejich znalost anglického jazyka. V dnešní době 

je znalost cizích jazyků nezbytné a společnost BFI se tomuto velmi věnuje. Svým 

zaměstnancům umoţňuje navštěvovat kurzy anglického jazyka zcela zdarma. 
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Graf 3.2 Motivační činitele podle zaměstnanců BFI s.r.o. 

 

Zdroj: Průzkum spokojenosti zaměstnanců: zpracované výsledky spokojenosti zaměstnanců 

společnosti BFI 

 

 

4) Hledisko interních procesů 

 

Společnost v posledních letech získává stále více zakázek, ale problémem pro jejich 

přijetí je kapacita výrobních hal. Jelikoţ je BFI výrobcem kol, kapacita továrny je pro ni 

velmi důleţitá.  

 

Důleţitým kamenem společnosti BFI je její informační systém (dále jen IS), který dodává 

firma ITEuros a Kvados. S pomocí tohoto systému dochází k objednávání materiálu, 

plánování výroby, fakturaci atd.  

 

Následující schéma č. 3.1 představuje postup výrobního procesu jízdních kol. Celý proces 

je podroben přísné kontrole kvality. Kontrola probíhá ve třech fázích a to vstupní, 

mezioperační a výstupní. Vstupní kontrola se týká všech vstupních materiálů, součástí a jejich 

prvotního opracování. V rámci mezioperační kontroly se sledují všechny procesy a postupné 

opracování jednotlivých součástí. Při výstupní kontrole dochází ke 100%-ní kontrole jízdních 
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kol e-bike a u klasických kol z 5 – 15%. Nově společnost zavedla tzv. váţící systém, který byl 

zaveden na konci kaţdé linky. Tento systém spočívá ve zváţení kaţdého finálního výrobku 

kola a následné porovnání zjištěné váhy s informací v systému StyLine7. Pokud váha 

vyhovuje, systém vytiskne štítek, který je poté nalepen na obal kola a následně zaslán do 

skladu hotových výrobků. Jestliţe váha nevyhovuje, je finální výrobek zkontrolován mistrem, 

popř. opraven či doplněn o chybějící komponenty. Součástí toho systému jsou také LCD 

displeje umístěné nad kaţdou linkou, které zobrazují např. denní plán výroby kol a současný 

stav vyrobených kol. Zavedení tohoto systému bylo pro společnost velkým přínosem. V rámci 

výroby došlo k větší soutěţivosti mezi jednotlivými výrobními linkami, kdy se začali 

předhánět, kdo bude mít větší produkci. Dalším přínosem bylo podstatné sníţení reklamací od 

zákazníků. 

 

Hotové jízdní kola uloţené ve skladě putují dále velkoobchodů nebo přímo k zahraničním 

zákazníkům. Značky jako jsou Superior a Rock Machine mají kaţdá svůj jeden velkoobchod 

v rámci České republiky. Z těchto velkoobchodů si poté maloobchodníci odebírají zboţí a 

následně prodávají konečným spotřebitelům. Jeden velkoobchod má 70 – 80 maloobchodů.  

 

Schéma 3.1 Postup procesu výroby jízdních kol 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Na počátku kaţdého výrobního procesu stojí proces nákupu, kterým se zabývá nákupní 

oddělení. Jeho úkolem je uspokojit potřeby výrobního oddělení, lakovny, úseku kvality a 

obchodního oddělení. Je to jediné oddělení komunikující s dodavateli. Jelikoţ společnost 

nakupuje komponenty od dodavatelů z různých destinací je nákup rozdělen podle destinací na 

větev Asijskou, Evropskou a Českou. Jednotlivé údaje o objednávkách a dodávkách jsou 

evidovány v systému SyteLine a odtud potřebné informace čerpají jednotlivé oddělení. 

Systém je zaměřen na komunikaci a výměnu dat mezi jednotlivými odděleními. 
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Co se týká oblasti logistiky, BFI se zaměřuji na štíhlou výrobu, coţ představuje likvidaci 

takových činností, které nevedou k tvorbě hodnot a uspokojování zákazníka. Takovým to 

nástrojem je např. systém 5S, zabývajícím se udrţováním pořádku na pracovišti. Tento systém 

byl zaveden postupně na všech pracovištích a linkách ve výrobě. Kaţdý měsíc dochází 

k auditu toho systému a jeho následnému hodnocení.  

 

Dalším projektem zde zavedeným je Restart, týkající se plánování a řízení materiálového 

toku, propojený se systémem SyteLine. Důleţitou součástí logistiky je systém Kaizen, 

kterému se společnost podrobně věnuje. Proto přišla s návrhem, aby jakékoli malé zlepšení či 

nápady ze strany zaměstnanců nebyly brány na lehkou váhu, ale naopak byly vyslyšeny a 

následně všechny, které opravdu povedou ke zlepšení odměněny. Ať uţ se jedná o ulehčení 

práce, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení kvality či zlepšení bezpečnosti práce.  

 

Důsledná kontrola, ať uţ vstupní nebo výstupní, dopadá také na spokojenost zákazníků, 

coţ se odrazilo v menším počtu reklamací a stíţností. Pokud však dojde k přijetí reklamace, 

vţdy je moţné zpětně zjistit kdo je za případnou vadu zodpovědný a také na které lince daný 

výrobek vznikl, za pomoci čárového kódu umístěného na kaţdém rámu jízdního kola. 

 

K evidenci docházky zaměstnanců se pouţívá Automatický docházkový systém. V roce 

2008 zavedla společnost systém internetového volání, coţ umoţňuje komunikaci se 

zahraničními firmami zcela zdarma. Tímto došlo ke sníţení nákladu v oblasti telefonování.  

V následující tabulce Tab. 3.15 je přehled nejdůleţitějších dodavatelů spolupracujících se 

společností. 

 

Tab. 3.15 Přehled nejdůleţitějších dodavatelů společnosti 

Dodavatelé Sídlo Typ dodávky 

Spolupráce 

od roku 

 

Acord Enterprise 

Corporation 
Taiwan 

Cyklistické části a 

součásti – rámy  
2003 

Paul Lange & Co Německo 
Komponenty značky 

Shimano 
2002 

Tianjin Golden 

Wheel Bicykle Group 
Čína 

Rámy, vidlice, sedlové 

trubky, řidítka, 

převodníky 

2007 

Rubena a.s. Česká republika Veloduše 2002 

Selle Royal Itálie sedla 2002 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na dodavatele je kladen velký důraz a jsou stanovena přísná kritéria z toho důvodu, aby 

se objednaný materiál a komponenty vyznačovaly vysokou kvalitou a nevznikaly následné 

problémy při výrobě. Společnost provádí precizní hodnocení dodavatelů podle stanovených 

kritérií. K hodnocení pouţívá bodovací systém (tzv. scoring model), kdy maximální hodnota 

je 100b. Hodnotí se jak spolehlivost dodávek, kvalita dodávek, tak i úroveň jednání. Bohuţel 

100%-ního bodového hodnocení nedosahuje ţádný dodavatel. V TOP10 nejlepších 

dodavatelů se všichni pohybují od 60 do 82%.  

 

 

5) Hledisko učení se a růstu 

 

Tato perspektiva se zaměřuje na lidský potenciál a jeho vyuţívání. Společnost BFI se 

snaţí vyuţívat lidský potenciál na maximální úrovni a také zaměstnává flexibilní 

zaměstnance. Flexibilní v tom smyslu, aby kaţdý pracovník byl schopný provádět více 

pracovních činností, např. kdyţ, v určitém úseku výrobního procesu vypadne pracovník, jiný 

pracovník ho tak můţe zastoupit a zabrání se vzniku prostojů. V tomto ohledu společnost 

uskutečňuje pravidelné tréninky pro své zaměstnance. Flexibilní či všestranní pracovníci jsou 

pro firmu velkým přínosem.  

 

Společnost BFI si vţdy všechny školení, kurzy a tréninky zaměstnanců financovala sama 

z vytvořeného zisku a cash flow, nikdy nebyl důvod ţádat EU o dotace.  

 

Více jak polovina manaţerů pracujících v BFI s.r.o. se na svou pozici vypracovala sama, 

kdy začínali jako řádoví zaměstnanci. Z toho vyplývá, jak společnost klade důraz na 

vzdělávání a učení svých zaměstnanců. Jen v mimořádných případech společnost najala 

externího odborníka např. v oblasti kvality.  

 

Další oblasti, které se firma věnuje v souvislosti se svými zaměstnanci, je jejich jazykové 

vzdělávání. Jelikoţ převáţná většina zákazníků a dodavatelů jsou zahraniční firmy, je velmi 

důleţitá znalost cizích jazyků (především AJ a NJ). Z tohoto důvodu je zaměstnancům 

poskytován jazykový kurz zcela zdarma.  
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6) Hledisko ţivotního prostředí/společenství 

 

Společnost na trhu působí jiţ 10 let a za tu dobu nebylo moţno si stěţovat na její výrobu 

jak z hlediska znečišťování ţivotního prostředí, tak i z hlediska hluku či zatěţování ţivota 

občanů města a okolí. Výroba je sama o sobě šetrná k ţivotnímu prostředí, neboť firma 

pouţívá při výrobě vhodnou a moderní technologii a do ovzduší nevypouští ţádné emise a 

jiné škodlivé látky. Provozuje vlastní čističku odpadních vod. Zejména na úseku lakovny byly 

provedeny investice z důvodu sníţení úniku škodlivých látek do ovzduší. 

 

Samotné výrobky, které společnost vyrábí, neovlivňují negativně ţivotní prostředí. Jejich 

provoz a uţívání je jednoduchý a nevypouštějí ţádné škodliviny jako např. v případě provozu 

automobilů. Jízda na kole také přispívá ke zdravému ţivotnímu stylu.  

 

Do této perspektivy můţe společnost dále zahrnout ve vztahu ke sponzorství, ke 

spolupráci s různými institucemi a v oblasti poskytování darů. Mezi akce, které společnost 

sponzoruje, patří plesy v Kopřivnici, Dny technických profesí a závody jízdních kol. 

Sponzorské dary představují jak jinak neţ jízdní kola značky Superior. V březnu roku 2010 

společnost poskytla dary ve formě jízdních dětských kol dětskému domovu. Další důleţitou 

činností, kterou firma provádí je spolupráce s VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici. BFI se účastní 

Olympiády technických profesí a pracovních příleţitostí, která se kaţdoročně koná v Novém 

Jičíně. Účelem je seznámit studenty s technickými profesemi, které se ve společnosti 

vyuţívají a podpořit o ně jejich zájem. Spolupráce se základními a středními školami je pro 

společnost velmi důleţitá, neboť touto cestou se snaţí získat nové kvalifikované zaměstnance.  

 

Společnost BFI kaţdoročně prezentuje své výrobky na veletrhu. Tímto veletrhem je 

mezinárodní veletrh Bike Brno, který se koná v říjnu a mezinárodní veletrh Eurobike ve 

Fridrichshafenu uskutečněný v září. 

 

BFI sponzoruje vlastní závodní týmy. Jedním takovýmto týmem je profesionální tým 

S&H Superior a amatérský Supriders. BFI závodníkům poskytuje kvalitní horská a silniční 

kola a náhradní díly. Mezi známé závodníky patří např. Tomáš Trunschka, Svatopluk Janečka 

a Kristián Hynek. 
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3.3 Identifikace kritických faktorů úspěchu (KFÚ) 
 

Následující kapitola je velmi důleţitá pro definování klíčových ukazatelů výkonnosti a 

vytvoření nového systému hodnocení výkonnosti společnosti. Po provedení předchozích 

analýz, dojde k nadefinování kritických faktorů úspěchu a jejich zmapování.  

 

V rámci kaţdé perspektivy budou vymezeny faktory úspěchu, které jsou pro firmu 

důleţité. Následně za pouţití zvolených metod bude provedeno hodnocení zvolených faktorů 

úspěchu a jejich návaznost na dané perspektivy. Pro znázornění vazeb mezi jednotlivými 

faktory bude vyuţito metody „příčiny – následku“, provedená pomocí incidenční matice. 

Z příslušné matice bude zjištěno, zda kaţdý faktor ovlivňuje či neovlivňuje příslušné faktory 

úspěchu. Po provedení incidenční matice bude následovat zmapování zjištěných vztahů a 

vytvoření tzv. strategické mapy. 

 

 

3.3.1 Nadefinování faktorů úspěchu 

 

V rámci zkoumání provedených analýz a všech šesti hledisek, bylo zjištěno mnoho 

faktorů, které jsou pro společnosti důleţité, avšak vybráno bylo pouze několik, které by se 

mohly stát kritickými faktory úspěchu. V následujícím textu budou vymezeny kritické faktory 

v rámci jednotlivých perspektiv. 

 

 

Finanční hledisko 

 

 Růst tržeb  

Kaţdoročním cílem společnosti je zvyšování trţeb. S trţbami je ve vzájemné 

souvislosti ukazatel rentability trţeb (ROS), který společnost pokládá ze velmi 

důleţitý, jelikoţ vyjadřuje kolik Kč zisku připadá na 1Kč trţeb. Veškeré trţby plynou 

z výroby a prodeje jízdních kol. Pokud se společnosti povede úspěšně prosadit na trhu 

novinku v podobě e-biků, trţby porostou. 

 

 Ziskovost  

V souvislosti s ukazatelem ROS je zkoumán zisk před zdaněním (EBIT). Cílem 

společnosti je dosahovat hodnoty zisku před zdaněním ve výši 5% z obratu. 
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 Vyšší hodnota obratu 

V roce 2011 BFI věnuje velkou pozornost výši obratu. Chtěla by dosáhnout 

minimálně 600 mil. Kč. Jelikoţ v roce 2010 jeho výše byla přes 500 mil. Kč, je velkou 

pravděpodobností ţe vyšší částky se jí podaří dosáhnout, zvláště po zavedení projektu 

e-bike, kdy se jedná o podstatně draţší kola. 

 

Hledisko interních procesů 

 

 Minimální množství zásob 

Prostřednictvím profesionálního plánovacího systému APS se společnost snaţí 

minimalizovat mnoţství zásob materiálu na skladě a tím také sniţovat náklady v nich 

vázáné. Zásoby a jejich minimální pobyt na skladě je další z kritických faktorů, 

kterým by společnost měla věnovat pozornost. Zásobami se také mohou myslet zásoby 

hotových výrobků, které by se měla společnost ihned po jejich výrobě snaţit prodat. 

Tedy nejlépe vyrábět tolik, kolik vyţaduje poptávka. 

 

 Minimální problémy při plánování výroby 

Všechny objednávky jsou pečlivě evidovány prostřednictvím kvalitního 

informačního systému SyteLine. S plánováním výroby úzce souvisí výběr 

spolehlivých dodavatelů. Proto společnost zavedla systém hodnocení dodavatelů, kde 

si stanovila důleţitá kritéria, která by kaţdý dodavatel měl splňovat.  

 

 Kontrola kvality ve výrobním procesu 

Důleţitým prvkem je kontrola kvality probíhající v průběhu výrobního 

procesu. Čím častější a důslednější kontrola, tím kvalitnější jízdní kola pracovníci 

dokáţou vyrábět, z toho plyne vyšší spokojenost zákazníků a méně reklamací od nich 

plynoucích. Kontrolu kvality pro společnost provádí oddělení kvality ve třech fázích – 

vstupní, mezioperační a výstupní.  

 

 

 Systémy tzv. štíhlého myšlení 

Dalším faktorem v této perspektivě bylo nalezeno tzv. štíhlé myšlení. Firma, 

která chce prosperovat, by ho měla pouţívat. V této souvislosti je myšleno odstranit 

takové činnosti, které nepřinášejí hodnotu. Proto BFI zavedla systém 5S. Tento systém 

je zaměřen na zefektivnění práce na pracovišti, kdy kaţdý měsíc je prováděn pečlivý 
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audit systému. Je však důleţité, aby výsledky byly nejen poctivě zaznamenávány, ale 

také interpretovány všem zainteresovaným osobám. V těch oblastech, ve kterých byl 

zaznamenán nedostatek, by mělo dojít co nejdříve k nápravě. Vynikajícím krokem, 

který byl uskutečněn v této oblasti, bylo zainteresování zaměstnanců do zlepšení 

tohoto procesu.  

 

Zaměstnanecké hledisko 

 

 Přívětivé chování k zaměstnancům ze strany vedení  

Je důleţité, aby zaměstnanci byli zapojeni do chodu společnosti a byli jim 

poskytované informace o novinkách v jejím ţivotě. BFI si zakládá na přívětivém 

chování ke všem svým zaměstnancům ze strany vedení. Zaměstnanci se nemusí bát 

přijít za svým nadřízeným s jakoukoli prosbou či připomínkou.  

 

 Týmová kultura 

Velký důraz je kladen na týmovou kulturu, jelikoţ toto je základ vzniku 

nových nápadů, přístupů apod. V týmu více lidí se obvykle vymyslí mnoho nových 

věcí, neţ by vymyslel sám jedinec. Proto BFI zaměřuje svoji pozornost na 

uskutečňování profesionálních kurzů zaměřených na týmovou práci. Členové týmu 

jsou obvykle zaměřeni kaţdý na jinou oblast, proto mohou daný problém vidět z více 

úhlů a snadněji dojít k řešení.  

 

 Přátelská atmosféra na pracovištích 

Oblastí, kterou se můţe BFI pyšnit, je také přátelská atmosféra panující na 

pracovištích. Většina zaměstnanců je ve svém kolektivu spokojena a to se projevuje na 

jejich pracovním výkonu. 

 

 Systém spravedlivého odměňování  

Kaţdý zaměstnanec je za svou práci náleţitě odměněn. K pevně stanové výši 

mzdě dle tarifů je přidána prémie za vyrobená jízdní kola. Tyto prémie je určena na 

základě hodnocení jejich pracovního výkonu a to ve výši 0 – 100%. Dělníkům jsou 

přisuzovány prémie podle jejich pracovního výkonu resp. podle počtu vyrobených kol.  
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Hledisko ţivotního prostředí/společenství 

 

 Minimalizace škodlivých látek v ovzduší 

Je důleţité provádět výrobu tak, aby nedocházelo k zatěţování ţivotního 

prostředí. Společnost provedla investice do takové technologie, která zabraňuje úniku 

škodlivých látek a nezatěţuje ţivotní prostředí. 

 

 Sponzorství 

BFI se věnuje sponzorství v podobě sponzorování nejenom kulturních akcí, ale 

také cyklistických týmu S&H a Supriders. 

 

Hledisko zákaznické 

 

 Udržení loajálních zákazníků 

Udrţení loajálních zákazníků představuje pro společnost stálý příjem trţeb. 

Proto by měla vynakládat velké úsilí, aby o tyto zákazníky nepřišla.  

 

 Splňovat specifikace dané zákazníky 

Jestliţe zákazníci dostanou to, co poţadují, budou spokojeni a to se projeví na 

jejich opětovném nákupu. Proto by se měla společnost snaţit dělat všechno pro to, aby 

splnila všechny poţadavky dané zákazníky. 

 

 Udržení klíčových zákazníků 

Klíčoví zákazníci jsou takoví, kteří pravidelně od společnosti odebírají zboţí, 

mají největší podíl na trţbách a zisku. Jsou tedy stálými zákazníky, a proto by 

společnost měla usilovat o jejich udrţení. Ztráta těchto zákazníků představuje pro 

společnost rapidní sníţení trţeb a zisku. 

 

 

Hledisko učení se a růstu 

 

 Flexibilita zaměstnanců 

Flexibilita zaměstnanců spočívá v jejich všestrannosti. Společnost věnuje 

pozornost tomu, aby zaměstnanci byli schopni se věnovat více druhům činnosti. 

Protoţe flexibilní pracovník je pro společnost přínosem. Jestliţe BFI bude mít více 

takovýchto zaměstnanců, ušetří další nákladů na přijetí nových pracovníků. 
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 Vzdělávání zaměstnanců 

Je důleţité stále rozšiřovat vzdělávání všech zaměstnanců společnosti. Můţe se 

jednat například o jazykové znalosti, které jsou v mezinárodně působící společnosti 

nezbytné. Dalším důleţitým vzděláváním je školení mistrů, manaţerů, trénink týmové 

práce apod. 

 

 

3.3.2 Nalezení kritických faktorů úspěchu společnosti 

 

Jednotlivé identifikované faktory úspěchu společnosti BFI byly převedeny do incidenční 

matice uvedené v příloze 18. Pomocí šipek byla znázorněna vzájemná ovlivnitelnost 

jednotlivých faktorů. Z matice byl také zjištěn počet vazeb jednotlivých faktorů. Faktory 

úspěchu, které se vyznačovaly největším počtem vazeb, byly označeny za kritické faktory 

úspěchu a podbarveny šedou barvou v tabulce v příloze 19.  

 

Tabulka tab. 3.16 pod textem obsahuje pouze jiţ výsledné kritické faktory úspěchu. Jak 

lze z tabulky vidět, kritických faktorů úspěchu bylo vybráno celkem 9. Největším počtem 

vazeb se vyznačuje faktor růstu trţeb, vyšší hodnoty obratu a vzdělávání zaměstnanců. Tyto 

faktory by měly být pro společnost nejdůleţitější a přinášet největší přidanou hodnotu. Z toho 

vyplývá, ţe by jim společnost měla věnovat největší pozornost. 

 

Tab. 3.16 Výsledné kritické faktory úspěchu 

Hledisko Název faktoru úspěchu Počet vazeb 

Finanční Růst tržeb 12 

  Ziskovost 7 

  Vyšší hodnota obratu 10 

Interních procesů Kontrola kvality ve výrobním procesu 7 

Učení se a růstu Flexibilita zaměstnanců 7 

  Vzdělávání zaměstnanců 9 

Zákaznické Udržení loajálních zákazníků 7 

  Splňovat specifikace dané zákazníky 7 

  Udržení klíčových zákazníků 7 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Zjištěné vazby byly poté přeneseny do tzv. strategické mapy, která zobrazuje závislost 

jednotlivých faktorů.  Pro větší přehlednost při sestavování strategické mapy byly jednotlivé 

faktory úspěchu označeny číslicemi. Strategická mapa společnosti je uvedena v příloze 20. 
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Vybrané kritické faktory úspěchu byly následně podrobeny kříţové kontrole, které 

znázorňuje, kolik ze šesti hledisek balanced scorecard ovlivňují. Tabulka kříţové kontroly je 

uvedena níţe (viz. Tab. 3.17). Parmenter zdůrazňuje, aby kaţdý kritický faktor ovlivňoval 

alespoň dvě hlediska. Jak lze vidět z tabulky, všechny kritické faktory úspěchu splňují výše 

uvedenou podmínku. 

 

 

Tab. 3.17 Kříţová kontrola kritických faktorů úspěchu 

Faktor úspěchu 

Hledisko Počet 
vazeb 

na daná 
hlediska 

Finanční Zákaznické 
Zaměstna-

necké 

Učení 
se a 

růstu 

Interní 
procesy 

Životního 
prostředí 

Růst trţeb √   √ √ √ √ 5 

Ziskovost √   √ √ √ √ 5 

Vyšší hodnota 

obratu 
√   √ √ √ √ 5 

Kontrola kvality ve 

výrobním  

procesu 

  √ √   √   3 

Flexibilita 

zaměstnanců 
  √ √ √ √   4 

Vzdělávání 

zaměstnanců 
√ √ √ √ √   5 

Udrţení loajálních 

zákazníků 
√ √     √   3 

Splňovat 

specifikace  

dané zákazníky 

√ √     √   3 

Udrţení klíčových 

zákazníků 
√ √     √   3 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.4 Výběr měřítek výkonnosti na jednotlivých úrovních dle Parmentera 
 

Dle Parmentera byla společnost rozdělena na jednotlivé úrovně: 

 týmy  

 organizace jako celek 

 oddělení 

 útvary 
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Na kaţdé z této úrovni a ve stejném pořadí budou vymezena měřítka výkonnosti. Bude se 

jednat o měřítka, která jiţ byla ve společnosti BFI sledována, ale dojde také k vymezení 

nových měřítek. Ta budou vymezena na základě uskutečněných analýz a zhodnocení 

fungování společnosti.  

 

Nejdříve dojde k vymezení měřítek na úrovni týmu. Ty představují pracoviště 

s výrobními linkami. Poté dojde k vymezení měřítek na úrovni organizace jako celku, kdy 

z těchto měřítek budou vztahována měřítka k jednotlivým oddělením a útvarům.  

 

U jednotlivých měřítek se hodnotí, zda se jedná o měřítka výkonnostní nebo výsledkové a 

také jejich poţadovaná frekvence měření. Poté následuje zhodnocení provázanosti všech 

ukazatelů výkonnosti s kritickými faktory úspěchu. Pokud měřítko ovlivňuje většinu 

kritických faktorů úspěchu (v našem případě více jak 5), je označeno za klíčový ukazatel 

výkonnosti. Nakonec je nutné přezkoumat, zda všechny zvolené klíčové ukazatele výkonnosti 

splňují většinu poţadovaných charakteristik podle Parmentera. 

 

 

3.4.1 Měřítka výkonnosti na úrovni týmu 

 

Týmy jsou představovány jednotlivými pracovišti s příslušnými výrobními linkami. Ty 

jsou v organizační struktuře zobrazeny pod úrovní oddělení výroby. Výrobní linky byly 

určeny z toho důvodů, ţe tvoří podstatu společnosti a její výroby. Zde probíhá veškerá 

podstatná činnost důleţitá pro existenci společnosti. Z těchto míst putují hotové výrobky 

k zákazníkovi a dochází k uspokojování jejich potřeb. Jestliţe výrobky nesplňují jejich 

poţadavky, dochází k problémům, zákazníci jsou nespokojeni a společnost neprosperuje.  

 

Montáţní linky jsou ve společnosti čtyři a podstatou jejich činnosti je konečná 

kompletace jízdních kol. Kompletaci předchází přichystání jednotlivých dílů a komponentů. 

Na kaţdé lince pracuje dvanáct pracovníků a řídí je jeden mistr. Měřítka nebyla určována pro 

kaţdou linku zvlášť, ale pro všechny linky globálně, jelikoţ se jedná o jednu stejnou výrobní 

linii. 

 

V této linii nedochází přímo ke komunikaci se zákazníkem, ale k výrobě produktů jim 

určených, z tohoto důvodu je nejniţší linie důleţitá pro výkon organizace a zde dojde nejprve 

k vymezení měřítek výkonnosti. 
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V prvním kroku byla vymezena jak měřítka, která jiţ společnosti pouţívá, ale také nově 

navrţená. Ke kaţdému měřítku byla uvedena jejich frekvence měření, a zda se jedná o 

ukazatel výsledkový (KI) nebo výkonnostní (PI). Bylo však zjištěno, ţe všechna vymezená 

měřítka jsou pouze výkonnostní. V příloze 21 jsou uvedena všechna měřítka vztahující se 

k úrovni týmu.  

 

V následujícím kroku byly jiţ pouţity jenom ty ukazatele, které jsou měřeny denně či 

týdně a určené návaznosti na jednotlivé kritické faktory úspěchu. Ty ukazatele, které se 

vztahovaly k více jak pěti kritickým faktorům, byly označeny za klíčový ukazatel výkonnosti 

(viz. Příloha 22). V tabulce Tab. 3.18 jsou uvedeny pouze ukazatele výkonnosti, které byly 

určeny jako klíčové ukazatele výkonnosti.  

 

Tab. 3.18 Klíčové ukazatele výkonnosti na úrovni týmu 

Klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) na 
úrovni týmů 
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Četnost poruch P x     x     x   x x x 

Počet vyrobených jízdních kol P x   x x x   x   x x x 

Produktivita linek P x   x x x     x x x x 

Problémy při vstupní kontrole P x   x x   x       x x 

Problémy při mezioperační kontrole 
P x   x x   x       x x 

Problémy při výstupní kontrole P x   x x x x     x x x 

Podíl bezproblémových finálních 
výrobků k vadným výrobkům 

N x     x   x   x x x x 

Průměrná doba výroby 1 ks jízdního 
kola 

P   x x x x   x   x x x 

Průměrná doba na nápravu kvality - 
přepracování vadného kusu 

N   x x x   x x x x x x 

Průměrná doba výrobního cyklu P x   x x x   x   x x x 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na úrovni týmu představující výrobní linky došlo k identifikaci 10-ti klíčových ukazatelů 

výkonnosti, z nichţ dva z nich jsou nově určeny.  

 

Jedná se o:  

 podíl bezproblémových finálních výrobků k vadným výrobkům 

 průměrná doba na nápravu kvality – přepracování vadného kusu 

 

 

3.4.2 Měřítka výkonnosti na úrovni organizace 

 

Po nalezení klíčových ukazatelů výkonnosti na úrovni týmu (resp. linek) můţe dojít 

k identifikaci měřítek na úrovni organizace jako celku. Nejdříve došlo k identifikaci měřítek, 

která byla zjištěna z předchozích analýz a hodnocení celé společnosti a také k identifikaci 

zcela nových měřítek. 

 

V Příloze 23 jsou uvedena všechna měřítka vymezena na úrovni organizace. U 

jednotlivých měřítek byla definována jejich frekvence měření, zda se jedná o měřítko jiţ ve 

společnosti pouţívané nebo nově definované a zda se jedná o výsledkový (KI) nebo 

výkonnostní (PI) ukazatel.  

 

V Příloze 24 jsou uvedeny pouze ukazatele výkonnosti s četností jejich měření denně či 

týdně a jejich vazby na kritické faktory úspěchu. Pokud se některé ukazatele výkonnosti 

vztahují k minimálně pěti těchto faktorům, jsou označeny za klíčové ukazatele výkonnosti. 

 

V následující tabulce Tab. 3.19 jsou uvedeny pouze klíčové ukazatele výkonnosti. 
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Tab. 3.19 Klíčové ukazatele výkonnosti na úrovni organizace 

Klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) 
na úrovni organizace 
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Podíl vyřízených objednávek na 
celkovém počtu objednávek 

N   x x x x   x   x x x 

Počet vyřízených reklamací/stížností N   x       x x   x x x 

Podíl zákazníků s největším odběrem 
zboží v poměru ke všem zákazníkům 

N   x x x x     x x x x 

Podíl zpožděných dodávek na 
celkovém počtu dodávek 

P   x x x x x x x x x x 

Počet dodávek odeslaných včas a 
úplných 

N   x x x x x x   x x x 

Chybné objednané součásti, díly, 
materiál 

P x   x x x       x x x 

(poznámka: N – nové, P – pouţívané) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Jak vyplývá z tabulky, na úrovni organizace jako celku bylo vybráno celkem 6 klíčových 

ukazatelů výkonnosti. Z těchto vybraných klíčových ukazatelů byly zaznamenány čtyři nové.  

 

Jedná se o: 

- podíl vyřízených objednávek na celkovém počtu objednávek 

- počet vyřízených reklamací/stíţnosti 

- podíl zákazníků s největším odběrem zboţí v poměru ke všem zákazníkům 

- počet dodávek odeslaných včas a úplných 
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3.4.3 Měřítka výkonnosti na úrovni oddělení a úseků 

 

Společnost má čtyři oddělení – finance, obchod, výroba a logistika, které lze vyčíst 

z organizační struktury (viz. Příloha 11). Pod kaţdé oddělení spadají čtyři příslušné úseky, 

jako např. ekonomický, personální, úsek plánování a úsek nákupu.  

 

Klíčové ukazatele výkonnosti KPI pro úroveň organizace jako celek byly vztaţeny 

k jednotlivým oddělením a příslušným úsekům. Roztřídění jednotlivých KPI je přehledně 

uspořádáno v tabulce Tab. 3.20.  

 

Tab. 3.20 Přiřazení KPI organizace k příslušným oddělením a úsekům 

Přiřazení KPI organizace k příslušným oddělením a úsekům 

KPI pro úroveň organizace 
Název 

oddělení 
Název 
úseku 

Podíl vyřízených objednávek na 
celkovém počtu objednávek 

Obchod x 

Počet vyřízených reklamací/stížností 
Obchod 

Vzorky a 
reklamace 

Podíl zákazníků s největším odběrem 
zboží v poměru ke všem zákazníkům 

Obchod x 

Podíl zpožděných dodávek na 
celkovém počtu dodávek 

Výroba Export 

Počet dodávek odeslaných včas a 
úplných 

Výroba Export 

Chybné objednané součásti, díly, 
materiál 

Logistika Nákup 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.5 Výběr vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) 
 

Výběr vítězných klíčových ukazatelů probíhal postupně ve čtyřech úrovních – týmy, 

organizace, útvary a úseky. V rámci vytvořených databází ukazatelů výkonnosti bylo vybráno 

16 klíčových ukazatelů výkonnosti.  

 

Klíčové ukazatele výkonnosti byly vybrány na základě četnosti jejich vazeb na kritické 

faktory úspěchu. Pokud se ukazatel výkonnosti vztahoval na minimálně pět faktorů, byl 

označen za klíčový.  
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Následně bylo nutné provést hodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti vzhledem ke 

všem šesti hlediskům balanced scorecard. Je nutné, aby se klíčový ukazatel vztahoval k více 

jak jednomu hledisku. Přehledná tabulka vazeb klíčových ukazatelů výkonnosti vhledem 

k hlediskům je uvedena v Příloze 25.  

 

Důleţitým krokem, který ověří, zda vybrané klíčové ukazatele mohou být označeny za 

klíčové, jsou jejich charakteristické vlastnosti. Parmenter uvádí, ţe správný klíčový ukazatel 

by měl mít většinu nebo všechny následující charakteristické znaky: 

 Nefinanční měřítka 

 Měřena denně nebo 24h/7 dní v týdnu 

 Řídí se jimi generální ředitel a tým vrcholového vedení 

 Všichni pracovníci chápou dané měřítko 

 Odpovědnost, která se váţe k jednotlivci nebo k týmu 

 Významný dopad na většinu kritických faktorů úspěchu a více neţ jedno hl. balanced 

scorecard 

 Pozitivní dopad na ostatní měřítka 

 

Zda klíčové ukazatele splňují výše uvedené charakteristické vlastnosti, uvádí tabulka v  

Příloze 26.  

 

 

3.5.1 Výběr vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti 

 

Nejdůleţitějším krokem bylo vybrat vítězné klíčové ukazatele výkonnosti. Vítězný KPI 

by měl splňovat všechny charakteristické znaky. V příloze 26 jsou vítězné klíčové ukazatele 

znázorněny ţlutou barvou. Bylo vymezeno 10 následujících vítězných KPI: 

 Počet vyrobených jízdních kol 

 Produktivita linek 

 Problémy při vstupní kontrole 

 Problémy při mezioperační kontrole 

 Problémy při výstupní kontrole 

 Podíl bezproblémových finálních výrobků k vadným výrobkům 

 Počet vyřízených reklamací/stíţností 

 Podíl zákazníků s největším odběrem zboţí v poměru ke všem zákazníkům 

 Podíl zpoţděných dodávek na celkovém počtu dodávek 
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Pokud by mělo dojít ke shrnutí všech podstatných vlastností vítězných klíčových 

ukazatelů, jednalo by se o: měřeno denně nebo týdně, vztahuje se k většině (k více jak pěti) 

kritických faktorů úspěchu, ovlivňuje více jak jedno hledisko BSC a splňuje všechny 

charakteristické znaky.  

 

 

3.5.2 Výběr vítězných klíčových ukazatelů výsledků 

 

Nebyly vymezeny pouze klíčové ukazatele výkonnosti, ale také klíčové ukazatele 

výsledků (KRI). Tyto ukazatele jsou výsledkem mnoha činností probíhající ve společnosti. 

Zahrnují delší časový úsek, převáţně měsíčně či čtvrtletně, a uvádějí se v peněţních 

jednotkách. Poskytují společnosti obraz o tom, zda se pohybuje správným směrem směřujícím 

k dosaţení vytyčených cílů v závislosti na pouţívané strategii. 

 

V procesu výběru klíčových ukazatelů výkonnosti bylo definováno celkem dvanáct 

klíčových ukazatelů výsledků zobrazených v tabulce Tab. 3.21.  

 

 

Tab. 3.21 Klíčové ukazatele výsledků  

Název klíčového ukazatele výsledků (KRI) 
Sledovaná 

úroveň 
Četnost 
měření 

Průměrná marže ORG. M 

Obrat společnosti ORG. M 

Ziskovost klíčového zákazníka ORG. M 
Podíl klíčových zákazníků na obratu 
společnosti 

ORG. M 

Úspory díky návrhům zaměstnancům (Kaizen) 
ORG. M 

Investice do podpory nového produktu 
ORG. M 

Poměr osobních nákladů k celkovým 
nákladům 

ORG. M 

Hodnota ukazatele rentability tržeb (ROS) 
ORG. M 

(Poznámka: ORG.- vztaţeno k organizaci, M- měřeno měsíčně) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak lze vidět v tabulce, všechny definované KRI se vztahují k organizaci jako celku a 

jejich měření probíhá měsíčně. Všechny KRI mají přímou vazbu na cíle společnosti jako např. 

zvyšování obratu a ziskovosti společnosti. 
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4. Shrnutí 
 

Identifikace klíčových ukazatelů výkonnosti byla provedena ve společnosti Bike Fun 

International s.r.o., jejíţ činnost spočívá ve výrobě a prodeji jízdních kol.  

 

Cílem diplomové práce bylo nejprve zhodnotit stávající systém hodnocení výkonnosti 

společnosti, posoudit její dosavadní činnost a poté navrhnout nový systém pro hodnocení její 

výkonnosti. Nový systém by měl slouţit k lepšímu sledování fungování společnosti. 

 

Při posouzení původního systému pro hodnocení výkonnosti společnosti, bylo zjištěno, ţe 

společnost pouţívá jak měřítka finanční tak i nefinanční, avšak systém vykazování výsledků 

není ucelený a nemá jasně stanovený řád. Proto zavedením systému Balanced Scorecard by 

došlo k efektivnějšímu řízení vykazování všech podstatných ukazatelů výkonnosti, vedoucí 

k jasnému přehledu fungování společnosti. 

 

Na systém Balanced Scorecard existují však dva pohledy – dvojicí autorů Kaplana a 

Nortona a nový pohled Parmentera. Pro společnost BFI s.r.o. byl vybrán pohled Parmenterův 

jehoţ pouţívaný systém je mnohem efektivnější.  

 

Parmenterův přístup klade důraz na identifikování tzv. kritických faktorů úspěchu (KFÚ), 

které vycházejí ze strategie společnosti a ovlivňují dosaţení cílů společnosti. Jsou zaměřeny 

na úspěch společnosti, proto by měly odráţet pouze kladné výsledky. Všechny kritické 

faktory úspěchu (KFÚ) by měly pronikat do šesti hledisek systému balanced scorecard. KFÚ 

následně umoţňují identifikaci klíčových ukazatelů výkonnosti. 

 

Pro účely analytické části bylo vytvořeno schéma znázorňující jednotlivé postupové 

kroky vybraného systému D. Parmentera. Počet kroků byl však upraven podle charakteru 

společnosti.  

 

Nejdříve došlo k hodnocení společnosti BFI s.r.o. jako celku, byly vymezeny mise, vize, 

hodnoty, základní cíle a pouţívaná strategie.  Ta byla vyjasněna za pomocí SWOT analýzy, 

kde došlo k identifikaci interních a externích faktorů působící na společnost. Z analýzy bylo 

zjištěno, ţe BFI se zabývá strategii ofenzivní nebo-li „strategii vyuţití“, coţ znamená, ţe 

společnost prostřednictvím svých silných stránek vyuţívá nabízených příleţitostí.  
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Dále bylo nutné ohodnotit fungování společnosti v rámci jednotlivých Parmenterových 

hledisek – finanční, zákaznické, zaměstnanecké, učení se a růstu, interních procesů a 

ţivotního společenství/prostředí. V rámci kaţdého hlediska bylo určeno, na co by se 

společnost měla zaměřit, tedy co je pro ni nejdůleţitější v rámci dosahování svých cílů. Z toho 

kroku byly určeny faktory úspěchu, které byly poté podrobeny detailnější analýze pomocí 

zvolených metod (incidenční matice, strategická mapa) a výsledkem byly kritické faktory 

úspěchu. 

 

Nejdůleţitější části diplomové práce bylo však určení vítězných klíčových ukazatelů 

výkonnosti (KPI), jejichţ výběr probíhal na čtyřech úrovních. Nejprve na úrovni týmů 

(výrobních linek), poté na úrovni organizace jako celku a nakonec na úrovni oddělení a 

příslušných úseků. KPI jsou ukazatele výkonnostní, ukazují společnosti směr, kterým by se 

měla ubírat a jaké ukazatele sledovat, aby její činnost byla efektivní a dosahovala 

stanovených cílů. Kromě KPI byly určeny klíčové ukazatelé výsledků, kde tyto ukazatele 

vypovídají o výkonnosti společnosti za delší časové období (měsíční, čtvrtletní) a zobrazují se 

v peněţních částkách.   
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5. Doporučení a návrhy 
 

Po zhodnocení fungování společnosti a provedení všech potřebných analýz došlo 

k identifikaci vítězných klíčových ukazatelů společnosti. Pro BFI s.r.o. bylo identifikováno 

celkem deset klíčových ukazatelů výkonnosti, z toho tři byly nově vytvořeny. Všechny 

identifikované ukazatele vyplývají z dosavadní strategie společnosti a mají vazbu na její 

hlavní cíle, které jsou dosahování vyššího obratu, zisku a stále větší výroba jízdních kol 

vlastních značek. 

 

5.1 Vytvoření seznamu klíčových ukazatelů výkonnosti 
 

Pro větší přehled všech zjištěných klíčových ukazatelů výkonnosti byl vytvořen seznam 

vítězných klíčových ukazatelů zobrazen v příloze 27. Z tohoto seznamu lze vyčíst přesný 

název vítězných KPI, jak je moţné dané KPI zjistit, zda jde o ukazatel jiţ ve společnosti 

pouţívaný, nebo nově vytvořený, jak nejlépe často je daný ukazatel potřeba měřit a také 

způsob vykazování výsledků a nejdůleţitější je však kdo má za daný ukazatel zodpovědnost.  

 

5.2 Vykazování a odpovědnost za klíčové ukazatele výkonnosti 
 

Nejlepší a nejpřehlednější vykazování všech ukazatelů je prostřednictvím tabulek v MS 

office Excel a pouţitím sloupcových nebo spojnicových grafů. Pokud se jedná o ukazatel, 

jehoţ měření je potřebné provádět denně, bylo společnosti stanoveno jeho vykazování v 9h 

ráno, a to z toho důvodu, ţe pro vedení je důleţité mít potřebné údaje z předchozího dne, co 

nejdříve.  

 

Pro vykazování výsledků byla vytvořena struktura zobrazena na obrázku Obr. 2.9. Pro 

vlastníky společnosti jsou určeny databáze o klíčových ukazatelích výsledků (KRI) měřících 

v měsíčních intervalech. Výkazy obsahující výsledky měřících klíčových ukazatelů 

výkonnosti jsou určeny pro úroveň Top managementu. Tyto výsledky by však měly být 

vykazovány takových způsobem, ze kterého by bylo jasné, v jaké oblasti došlo k pokroku a 

kde naopak byl zaznamenán pokles. Z toho by vyplynulo, na co se mají Top manaţeři zaměřit 

a jakým způsobem odstranit odchylky. 
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Obr. 2.9 Doporučená struktura pro vykazování ukazatelů společnosti BFI s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Výsledky všech klíčových ukazatelů výkonnosti budou vykazovány všem manaţerům na 

jednotlivých odděleních, ať uţ se jedná o měřítka denní nebo týdenní. Zjištěné výsledky by 

měly podávat jasný obraz o výkonu činnosti příslušných pracovníků. Pokud dojde ke zjištění 

takové skutečnosti, která by neodpovídala stanoveným cílům, mělo by být jasné manaţerům 

jaké opatření k nápravě přijmout, aby došlo k napravení negativní situace.  

 

Na úrovni týmu byly definovány tyto KPI: 

 Počet vyrobených jízdních kol 

 Produktivita linek 

 Problémy při vstupní kontrole 

 Problémy při mezioperační kontrole 

 Problémy při výstupní kontrole 

 Podíl bezproblémových finálních výrobků k vadným výrobkům 

 Průměrná doba výroby 1 ks jízdního kola 

 

Na úrovni organizace jako celku došlo k identifikování těchto KPI:  

 Počet vyřízených reklamací/stíţností 

 Podíl zákazníků s největším odběrem zboţí v poměru ke všem zákazníkům 

 Podíl zpoţděných dodávek k celkovému počtu dodávek 

 

 

 

Výkaz pro 

vlastníky 

společnosti 
Měsíční klíčové 

ukazatele výkonnosti 

(viz. příloha  27) Výkaz pro 

Top 

management 

Týdenní výkaz čtyř 
klíčových ukazatelů 

výkonnosti (viz. příloha 27) 

Denní výkaz šesti klíčových 

ukazatelů výkonnosti  

(viz. příloha 27) 
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5.3 Měření klíčových ukazatelů výsledků 
 

Vítězných klíčových ukazatelů výsledků bylo zjištěno celkem dvanáct (viz. Tab. 3.21), 

avšak k těmto vítězných KRI by bylo moţno přidat další, jejichţ měření a vykazování nyní 

probíhá pouze ročně, a z tohoto důvodu nemohou být zařazeny mezi vítězné KRI.  Proto bylo 

navrţeno jejich měření a vykazování alespoň čtvrtletních intervalech, a to z důvodu 

průběţného hodnocení hospodaření společnosti.  

Jednalo by se o tyto KRI:  

 Růst hodnoty EBITu 

 Podíl nákladů na vzdělávání zaměstnanců k celkovým nákladům 

 Podíl nákladů na vzdělávání zaměstnanců k zisku 

 Výše investice do školení 

 

5.4 Navrţení zobrazování výsledků pro širší okruh zainteresovaných stran 
 

Většina zjištěných ukazatelů by měla být vykazována pomocí grafů. Nejvhodnější 

nástrojem pro zobrazování aktuálních grafů je intranet. Denní a týdenní klíčové ukazatele 

výkonnosti by měly být k dispozici všem příslušným pracovníkům společnosti. Vhodnými 

nástroji pro vykazování výsledků o jejich měření je vyuţití intranetu, informačních tabulí a 

tištěných záznamů (zaměstnanecký časopis). 

 

Také zaměstnanci tvoří podstatnou skupinu, která by měla být informována o výsledcích 

důleţitých KPI. I pro ně je vhodné vytvořit strukturu, která jasně podává obraz o fungování 

společnosti. Moţným systémem, prostřednictvím kterého je moţné dostat informace včas a 

rychle k zaměstnancům, je intranet a firemní časopis.  

 

Vhodný způsob vykazování výsledků ukazatelů je také pomocí grafických symbolů. 

Tento způsob vykazování je vhodný z toho důvodu, ţe přímo neukazuje konkrétní data, proto 

byl určen pro zaměstnance, pro které nejsou nutné vědět konkrétní data. Pro společnost byl 

tento způsob také navrţen a jeho zobrazení je v příloze 28. 

 

Příslušný způsob vykazování je moţný zobrazovat ve firemním časopise, kdy pouţité 

grafické symboly znázorňují moţné zlepšení daného ukazatele. Výkaz zobrazuje výsledky 

z oblasti kritických faktorů úspěchu. Je z něj také patrné jakého hlediska se daný KFÚ týká. 
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Je důleţité, aby pouţívání klíčových ukazatelů výkonnosti se stalou běţnou součástí 

ţivota společnosti a začlenilo se do její kultury. Vedení společnosti by mělo stanovit 

odpovědné osoby, za vykazování všech KPI i KRI, jejichţ odpovědnost se váţe na správnost, 

včasnost a v neposlední řadě aktuálnost vykazování. 

 

Pokud se společnost rozhodne implementovat tento systém, je však zapotřebí jej nejdříve 

vyzkoušet v šestiměsíčním období. V průběhu tohoto období můţe dojít k identifikaci nových 

ukazatelů popř. zrušení některých ukazatelů se změnou podmínek ve společnosti. 
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6. Závěr 
 

Je nezbytné, aby společnost v dnešní době poctivě měřila, hodnotila a vykazovala zjištěné 

výsledky nejdůleţitějších ukazatelů hodnotící její hospodaření. K tomu je však zapotřebí 

kvalitní a efektivní systém měření. Není potřeba sledovat jen finanční ukazatele, ale důleţité 

je věnovat pozornost jiným ukazatelům a to v oblasti zaměstnanecké, zákaznické, interních 

procesů, učení se a růstu a ţivotního prostředí. K tomu byl pro společnost navrţen systém 

Balanced Scorecard, který se zabývá těmito oblastmi podrobně. 

 

Cílem práce bylo navrţení klíčových ukazatelů výkonnosti pro výrobní podnik Bike Fun 

International s.r.o., zabývající se výrobou jízdních kol.  

 

Klíčové ukazatele výkonnosti byly navrţeny prostřednictvím systému Balanced 

Scorecard s pouţitím přístupu Davida Parmentera. Tento systém se skládá z několika kroků, 

které však byly upraveny podle charakteru společnosti. Nejdříve bylo zapotřebí vyhodnotit 

součastný stav společnosti z hlediska vize, mise, hodnot, jejich základních cílů a definovat 

pouţívanou strategii. Strategie byla vyjasněna pomocí SWOT analýzy, kde došlo k 

identifikaci interních a externích faktorů působící na společnost. Dalším krokem bylo 

ohodnotit společnost z hlediska šesti hledisek – finanční, zákaznické, zaměstnanecké, učení se 

a růstu, interních procesů a ţivotního prostředí. Z těchto hledisek došlo k identifikaci 

kritických faktorů úspěchů, které slouţily pro výběr vítězných klíčových ukazatelů 

výkonnosti. Na základě Parmenterova přístupu byly nejprve definovány ukazatele výsledkové 

a výkonnostní. Tyto byly definovány na čtyřech úrovních, a to na úrovni týmu, organizace 

jako celku, oddělení a úseku. Z těchto úrovni byly nakonec vybrány tzv. vítězné klíčové 

ukazatele rozlišeny na výsledkové a výkonnostní. 

 

Výsledkové ukazatele jsou takové, jejichţ měření se provádí v měsíčních nebo 

čtvrtletních intervalech a získané hodnoty jsou v peněţním vyjádření. Pro společnost BFI bylo 

navrţeno celkem osm klíčových ukazatelů výsledků. Zjištěné hodnoty těchto ukazatelů je 

potřeba vykazovat vlastníkům společnosti vţdy první pracovní den v měsíci.  

 

Klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) bylo pro společnosti BFI definováno celkem 

deset. Z toho u šesti ukazatelů probíhá měření denně a u zbylých čtyř jednou za týden.  
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Bylo také stanoveno, komu budou příslušné výkazy měřených ukazatelů vykazovat. 

Měsíční výkazy jsou určeny pro vlastníky společnosti, denní popř. týdenní výkazy jsou 

určeny pro Top management. 

 

Vytvořený systém vykazování výsledků podávající obraz o výkonnosti společnosti, by 

měl splnit svůj účel, jestliţe bude dodrţováno jeho plnění a výsledky budou vykazovány vţdy 

včas. Prostřednictvím navrţených klíčových ukazatelů výkonnosti je společnost schopná 

sledovat svoji výkonnosti v těch nejdůleţitějších oblastech, které vedou ke sledování vytyčené 

strategie a naplnění stanovených cílů.  

 

 

Věřím, ţe tato práce bude společnosti BFI s.r.o. prospěšná, a navrţení nového systému 

měření výkonnosti, umoţní správné řízení a povede k efektivnímu fungování společnosti. 
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