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1 Úvod 

Subjekty (firmy) vyskytující se na trhu musí sledovat a posuzovat své výsledky, 

kterých dosáhly při svých činnostech. Podnikatelé se musí také přizpůsobovat změnám, ke 

kterým dochází v okolí nebo uvnitř podniku, aby neztratili svoji pozici na trhu. Jestliže 

chceme posuzovat, zda je firma výkonná a konkurenceschopná, musíme proto zhodnotit její 

výkonnost. Podniky se v dnešní době neobejdou bez měření výkonnosti. Měření výkonnosti je 

nedílnou součástí řízení podniku. Výsledky měření jsou důležité jak pro management 

podniku, tak pro subjekty, které přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Mezi tyto subjekty 

patří dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci, ale také věřitelé a stát. Podniky si mohou vybrat 

z několika druhů metod využívaných k hodnocení výkonnosti podniku. Hodnocení je jedním z 

nejdůležitějších kritérií, podle kterých se měří úspěšnost firmy. Proto je dobrá znalost finanční 

situace v současné době jedním z nejdůležitějších předpokladů, aby podnik efektivně 

fungoval. V České republice převládá klasický přístup hodnocení výkonnosti podniku, který 

sleduje ukazatele tradiční finanční analýzy.  

Předmětem mého zkoumání je společnost HOMOLA, a.s., jedná se o stavební firmu. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit současnou ekonomickou výkonnost podniku a navrhnout 

hodnocení výkonnosti prostřednictvím Balanced Scorecard (BSC). 

Diplomovou práci jsem rozdělila na tři části. V teoretické části jsou vymezena 

teoretická východiska, jako je výkonnost, finanční analýza (zdroje vstupních dat, ukazatele 

finanční výkonnosti), metody hodnocení výkonnosti podniku (BSC, EVA, MVA, CFROI), 

jejich výhody a nevýhody.  V praktické části nejprve charakterizuji firmu, jejíž výkonnost 

bude měřena. Jde především o základní informace o firmě, předmět jejího podnikání, umístění 

na trhu a organizační strukturu firmy. Dále je provedena analýza, pomocí tradičních ukazatelů 

se zaměřím na finanční analýzu. Vliv prostředí na podnik je zhodnocen z hlediska Porterova 

modelu pěti sil. Součásti práce je také SWOT analýza, která je východiskem pro zhodnocení 

výsledku. Pro komplexní hodnocení výkonnosti podniku byla zvolena metoda Balanced 

Scorecard, která hodnotí výkonnost ze čtyř základních perspektiv. Mezi základní perspektivy 

patří finanční, zákaznická perspektiva, perspektiva interních procesů a perspektiva učení a 

růstu.  
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2 Teoretická východiska problematiky výkonnosti podniku a 

jejího měření  

2.1 Výkonnost podniku  

Výkonnost bývá vymezena jako schopnost podniku co nejlépe zhodnotit investice 

vložené do jeho podnikatelských aktivit. Neznamená to však, že výkonná je pouze firma, 

která vykazuje dobré hospodářské výsledky. V  současné době představuje výkonnost 

podniku velmi aktuální téma a okruh hodnotících výkonnost podniku je široký. Patří zde 

subjekty, které stojí vně i uvnitř společnosti, jako jsou investoři, management, zákazníci. 

Každý subjekt může hodnotit výkonnost jinak. [12] 

 

Podle zákazníka je výkonná firma taková, která je schopna předvídat jeho potřeby a 

nabídnout kvalitní produkt za cenu, kterou je zákazník ochoten za uspokojení potřeby zaplatit. 

Podle zákazníka jsou měřítkem výkonnosti kvalita, dodací lhůta a cena.  

 

Z pohledu manažera je podnik prosperující, má-li stabilní podíl na trhu, loajální 

zákazníky a likvidní a rentabilní hospodaření. Měřítkem výkonnosti je rychlost reakce na 

změny vnějšího prostředí a na vznik nových podnikatelských příležitostí.  

 

Vlastníci se snaží o zhodnocení jimi vloženého kapitálu do podniku. Podnik, který to 

dokáže v největším rozsahu a za nejkratší dobu, je vlastníky považován za výkonný. 

Schopnost uspět je posuzována návratností investic (ROI), ekonomickou přidanou hodnotou 

(EVA) a hodnotou firmy (cena akcie). 

 

2.1.1 Řízení výkonnosti 

V dnešní době existuje celá řada přístupů a nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. 

Podniky používají více než pouze jeden nástroj či přístup pro řízení. Jednotlivé nástroje se 

zaměřují na vybranou oblast, kterou podrobně řeší. Podrobnou diskuzi o přístupech k řízení 

výkonnosti a možných nástrojích uvádí například Pavelková a Knápková [1]. Poradenské 

firmy neustále přicházejí s novými nástroji a přístupy, které zaručeně vedou ke zlepšení řízení 

a zvýšení výkonnosti podniků. Mezi zásadní inovaci finančního řízení podniků posledních let 

patří řízení hodnoty podniku Value Based Management (VBM). Základní cíl podniku ve 

smyslu VBM představuje zvyšování hodnoty podniku pro vlastníka. Na základě tohoto 
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přístupu vznikla celá řada konceptů pro měření a řízení výkonnosti. Jedním z prvních 

konceptů byla ekonomická přidaná hodnota EVA.  

 

2.2 Finanční analýza jako prostředek hodnocení výkonnosti  

Finanční analýza přestavuje specifickou součást analýzy zdrojů. Projektování 

požadavků různých aktivit na potřebu finančních zdrojů je důležitým měřítkem vyváženosti 

zdrojů podniku. Umožňuje postihnout vlivy rozhodnutí, která se týkají tržního podílu, nových 

výrobních programů, investičních aktivit, marketingové strategie, ale také majetkové a 

kapitálové struktury, dividendové politiky, dluhové politiky a dalších oblastí.  

Hlavním cílem je posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za 

pomocí specifickým postupů a metod. Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky 

podniku, ale zároveň pomáhá odhalit poruchy ve finančním hospodaření. 

Zdrojem informací jsou převážně účetní výkazy, které pomáhají usnadnit zjištění 

budoucího vývoje trendů. Výsledky a poznatky slouží především pro tvorbu koncepce 

rozvoje, volbu strategie a její realizace pro plánování finanční situace, tj. pro plánování 

peněžních příjmů a výdajů v různých časových intervalech. 

 

2.2.1 Zdroje vstupních dat finanční analýzy 

Pro kvalitní zhodnocení finanční situace podniku je potřeba mít k dispozici kvalitní 

vstupní informace, současně musíme brát v úvahu i spolehlivost získávaných dat. Účetní 

výkazy jsou základním zdrojem informací pro finanční analýzu, jsou sestavovány dle zásady 

věrného zobrazení skutečnosti. Vypovídací schopnost účetních výkazů limitují např. orientace 

na historické účetnictví, nezohledňování vlivů inflace, změn v legislativě, sezónních a 

konjunkturálních výkyvů nebo nezachycování vlivů nepeněžních faktorů, které mohou vést v 

podniku k určitému nadhodnocení či naopak k podhodnocení hospodářského výsledku nebo 

stálých aktiv. Nedostatkem je, že soustavy ukazatelů nerespektují časovou hodnotu peněz a 

podnikatelské riziko. Dále jde o srovnatelnost dat, kdy máme možnost porovnat informace 

v čase. Srovnávání výsledků téhož podniku v časové řadě je důležité pro posouzení trendu 

hospodaření této účetní jednotky. Časové srovnatelnosti napomáhá obecně uznávaná zásada 

konzistence, tj. neměnnost způsobů oceňování, postupů odepisování, postupů tvorby a použití 
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opravných položek a rezerv, uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky. Pro 

srovnání výsledků v časové řadě se používá analýza časových řad. 

Vstupní data do finanční analýzy jsou získávána jak ze zdrojů interních (vnitřních), tak 

externích (vnějších). Mezi vnitřní zdroje patří účetní a neúčetní data podniku, vnějšími zdroji 

jsou data z vnějšího ekonomického prostředí podniku. Výběr zdrojů informací záleží na účelu 

finanční analýzy a metodách, které budou použity pro hodnocení podniku. 

 

Interní zdroje dat 

Mezi interní zdroje dat patří: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 přehled o peněžních tocích (cash-flow), 

 podniky, které podle § 21 zákona o účetnictví podléhají auditu, mají povinnost 

zveřejňovat výroční zprávu o svém hospodaření, 

 příloha. 

 

Rozvaha 

Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává 

přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojů jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k 

určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici podniku. Rozvaha 

se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici. Na rozdíl od jiných účetní výkazů 

(například výkazu zisku a ztráty), které zobrazují hodnoty platné za určité období (tokové 

veličiny), zobrazuje rozvaha hodnoty platné k určitému okamžiku (stavové veličiny). 

Formálně správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici - tzn. součet 

aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Obsah, rozsah a formu rozvahy určují účetní standardy, 

podle kterých se výkaz sestavuje (a podle kterého se také většinou vede i celé účetnictví). 

Aktiva představují vložené prostředky do podnikání, které vznikly na základě minulých 

rozhodnutí a od nichž se očekává, že podniku přinesou určitý efekt. Aktiva jsou uspořádána 

v rozvaze: [1] 

 z pohledu funkce, kterou v podniku plní,  

 z pohledu času, po který je vázán a využíván, 

 z pohledu likvidity.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Brka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%BDkazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivum_%28%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pasivum_%28%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozvahov%C3%BD_den&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkaz_zisku_a_ztr%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_bilan%C4%8Dn%C3%AD_rovnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_standardy
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Aktiva tvoří: dlouhodobý majetek, oběžný majetek a časové rozlišení. Dlouhodobý 

majetek je složen z majetku hmotného, nehmotného a finančního. Oběžný majetek tvoří 

zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek a časové rozlišení neboli přechodná aktiva 

a tvoří je např. náklady a příjmy příštích období. 

Pasiva definujeme jako zdroj krytí majetku, neboť informují o tom, odkud (z jakých 

zdrojů) byl majetek podniku pořízen. Pasiva tvoří vlastní a cizí zdroje a časové rozlišení. 

Vlastní zdroje tvoří základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření z minulých let a 

běžného účetního období. Cizí zdroje tvoří rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a 

dohadné účty pasivní a časové rozlišení pasivní. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty podává informace o efektivnosti hospodaření podniku za 

vykazované období. Zobrazuje vztahy mezi náklady a výnosy, které se člení na provozní, 

finanční a mimořádné. Náklady můžeme definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních 

činitelů (materiálu) za určité sledované období. Výnosy představují peněžní částky, které 

podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v 

tomto období došlo k jejich úhradě. Rozdíl mezi výnosy a náklady jednotlivých období 

vyjadřuje výsledek hospodaření, kterým je zisk (v případě, že výnosy převyšují náklady) nebo 

ztráta (náklady převyšují výnosy). Výsledek hospodaření je ve výkazu zisku a ztráty rozdělen 

obdobně jako výnosy a náklady na provozní, finanční a mimořádný. Celkový výsledek 

hospodaření běžného období po zdanění se pak musí rovnat výsledku hospodaření 

vykázanému za dané období v rozvaze. 

 

Srovnáním rozvahy a výkazu zisku a ztrát jednotlivých let můžeme například:[6] 

 hodnotit, jak se mění využití majetku, 

 klasifikovat změny v rozvaze podle toho, zda zvyšují či snižují peněžní prostředky, 

 klasifikovat změny ve výkazu zisků a ztrát podle toho, zda zvyšují či snižují peněžní 

prostředky, 

 konsolidovat tyto informace na sumu zdrojů a jejich užití. 

 

Přehled o peněžních tocích – výkaz cash flow 

Podává informace o peněžních tocích v průběhu účetního období. Peněžními toky 

rozumíme přírůstky a úbytky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Za peněžní 
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prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu včetně 

přídavného pasivního zůstatku na účtu a peníze na cestě. Peněžní ekvivalent je krátkodobý 

likvidní majetek, který je možno přeměnit s nízkými dostatečnými  transakčními náklady na 

určitou předem známou peněžní částku. Smyslem jeho sestavování je vysvětlit rozdíl mezi 

stavem peněžních prostředků na počátku a konci účetního období. Z výkazu tedy musí být 

patrny příčiny změn ve výši peněžních prostředků Přehled o peněžních tocích je členěn do tří 

částí, a to na provozní, investiční a finanční činnost.  

 

Příloha 

Příloha k rozvaze a výkazu zisku a ztráty obsahuje 4 základní části. 

 obecné údaje o účetní jednotce, 

 informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování, 

 doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát, 

 výkaz o peněžních tocích (cash flow). 

 

Externí zdroje dat 

Mezi externí zdroje, které pomáhají zhodnotit situaci podniku, patří např. zákony 

upravující základní právní rámec, jako jsou obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o 

účetnictví, zákon o cenných papírech a daňové zákony, Středisko cenných papírů, databáze 

kapitálového trhu, Český statistický úřad, Česká národní banka, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR nebo odborný tisk. 

 

2.3 Ukazatele finanční výkonnosti 

2.3.1 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele dávají představu o rozměru jednotlivých jevů podle toho, zda 

vyjadřují určitý stav nebo informují o údajích za určitý časový interval, hovoříme tak o 

veličinách stavových a tokových. Veličiny stavové tvoří obsah výkazu rozvahy, kde 

k určitému datu je uvedena hodnota majetku a kapitálu. Naproti tomu účetní výkaz zisku a 

ztrát a výkaz cash flow jsou tokové veličiny, například uvádějí, kolik bylo dosaženo tržeb za 

uplynulé období. Absolutní ukazatele se využívají v analýze horizontální a vertikální. Analýza 

horizontální porovnává jednotlivé složky v čase. Tím zjišťujeme, o kolik se absolutně změnila 

konkrétní složka, tj. rozdíl základního a běžného období, a kolik tato změna činí v procentech. 
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Analýza vertikální (rozbor struktury) se zabývá jen jedním obdobím, ve kterém zkoumá, jak 

se na určité globální veličině podílely veličiny dílčí.  

 

2.3.2 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele bývají často označovány jako fondy peněžních prostředků. Nejčastěji 

používaným rozdílovým ukazatelem je ukazatel čistého pracovního kapitálu (ČPK) 

 ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky nebo 

 ČPK = (vlastní jmění + dlouhodobé závazky) – stálá aktiva 

Obě rovnice poskytují stejný výsledek v absolutní hodnotě čistého pracovního kapitálu. 

 

2.3.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele vyjadřují vztah mezi dvěma absolutními ukazateli. Jsou 

nejběžnější používanou technikou finanční analýzy, a to z několika důvodů. Jsou časově 

nenáročné a poskytují jakési vodítko při hledání příčin podnikových problémů, slouží jako 

podnět pro hlubší analýzu, lze ji používat pro podnikové srovnání a na základě rozborů těchto 

ukazatelů lze modelovat budoucí vývoj nebo vyhodnotit slabé a silné stránky. Nevýhodou 

poměrových ukazatelů pak bývá nízká schopnost dané jevy vysvětlovat. [5] 

 

2.3.3.1 Ukazatele rentability (výnosnosti) 

Poměřují zisk dosažený podnikáním z výše zdrojů firmy, jichž bylo využito k jeho 

dosažení. Tyto ukazatelé měří celkovou účinnost řízení firmy a patří k nejdůležitějším 

ukazatelům. 

1. Rentabilita vloženého kapitálu (ROI – return on investment) - ukazatel slouží k měření 

efektivnosti dlouhodobě investovaného kapitálu, vyjadřuje, kolik v Kč zisku připadá 

na 1 Kč dlouhodobých zdrojů.  

ROI = zisk / investovaný kapitál 

 

2. Rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA- return on assets) - poměřuje 

dosažený efekt k celkově zapojenému majetku do podnikatelské činnosti. Svou 

konstrukcí abstrahuje od změn v daních i od změn v nastavení kapitálové struktury. 

Měří hrubou produkční sílu aktiv podniku.  
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ROA = zisk / aktiva 

 

3. Rentabilita vlastního jmění (ROE – return on equity ) - vyjadřuje výnosnost kapitálu 

vloženého vlastníky do podniku (akcionáři, členy družstva, společníky). Měří 

výkonnost vlastního kapitálu, tj. kolik zisku připadá na 1 Kč vlastního jmění. 

ROE = zisk / vlastní jmění 

 

4. Rentabilita tržeb (ROS – return on sales) - podává informace o ziskovosti podniku ve 

vztahu k tržbám. Růst tohoto ukazatele pak vyjadřuje snížení nákladů, efektivní 

zvýšení cen a následnou konkurenceschopnost produktů podniku. 

ROS = zisk / tržby 

 

2.3.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivnost řízení aktiv podniku. Lze pracovat s ukazateli 

dvojího typu. Jde o ukazatele počtu obratů a ukazatele doby obratu. Nejčastějšími ukazateli 

jsou obrat aktiv, obrat zásob, doba obratu zásob, doba splatnosti pohledávek a doba splatnosti 

krátkodobých závazků.  

Obrat aktiv patří vedle rentability tržeb k jednomu z klíčových ukazatelů efektivnosti. Je 

měřítkem celkového využití majetku.  

2.3.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel slouží jako identifikátor výše rizika, které organizace podstupuje, pokud 

financuje svou činnost danou strukturou vlastních a cizích zdrojů. Je to tedy vztah mezi 

vlastními a cizími zdroji financování, měří rozsah, v jakém firma používá k financování 

dluhy. K analýze zadluženosti se používá mnoho ukazatelů jako například celková 

zadluženost, ukazatel finanční nezávislosti. 

1. Celková zadluženost charakterizuje věřitelské riziko, udává míru krytí majetku klienta 

cizími zdroji. Při výsledku do 0,5 je firma považována jako neriziková. 

Celková zadluženost = cizí kapitál / aktiva 

2. Ukazatel finanční nezávislosti je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti, 

jejich součet je roven jedné. Poskytuje informaci o kapitálové struktuře z pohledu 

vlastníka, do jaké míry je podnik finančně nezávislý.  

Finanční nezávislost = vlastní kapitál / aktiva 
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2.3.3.4 Ukazatel likvidity 

Charakterizuje schopnost firmy dostát svým závazkům. Úzce navazuje na ukazatele 

zadluženosti. Úspěšnost organizace není zajištěna tím, že vykazuje zisk, ale že je schopna 

dostát splatných požadavků svých věřitelů. Pokud organizace není schopna dostát svým 

závazkům, pak se dostává do finanční tísně – platební neschopnosti. Ukazatel obecně 

poměřuje to, čím je možno platit a co je nutné platit. Rozlišujeme běžnou, pohotovou a 

okamžitou likviditu. 

 

 Běžná likvidita nám ukazuje, kolikrát pokrývají běžná aktiva krátkodobé závazky. 

Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy a je postačující pro hodnotu vyšší 

než 1,5. Ukazatel je nejvíce používán k měření krátkodobé platební schopnosti. 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

 

 Pohotová likvidita charakterizuje nejpřísněji platební hotovost, tj. schopnost podniku 

krýt peněžními prostředky závazky z obchodního styku a závazky vůči zaměstnancům. 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat kolem jedné. Výrazně vyšší hodnota 

pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze společnosti. 

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

 

 Okamžitá likvidita měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy. Do čitatele se 

dosazují všechny pohotové prostředky, jako je suma peněz na běžném účtu, 

v pokladně, volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. Likvidita je zajištěna při 

hodnotě ukazatele alespoň 0,2. 

Okamžitá likvidita = finanční majetek / krátkodobé závazky 

 

2.4 Porterův model pěti sil 

Každý podnik je ovlivňován různým souborem činitelů, ať už se jedná o jeho 

makroprostředí nebo jeho mikroprostředí. Na vlivy z oblasti mikroprostředí se zaměřuje právě 

Porterův model pěti sil.  Model je tvořen 5 hlavními činiteli, kteří ovlivňují chod organizace. 

Jde o kupující, dodavatelé, konkurence a substituty.  
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2.4.1 Vyjednávací síla kupujících  

Silní zákazníci jsou protistranou k silným dodavatelům. Takoví zákazníci se mohou 

zmocnit většího podílu na hodnotě tím, že budou vyvíjet tlak na prodejní ceny, žádat při 

nezměněné ceně vyšší kvalitu nebo více služeb (a tím zvyšovat dodávajícím firmám náklady), 

podporovat soupeření konkurentů, a to vše na účet ziskovosti daného odvětví. Zákazníci jsou 

silní, pokud mají větší vyjednávací sílu než jednotliví konkurenti z daného odvětví, jsou-li 

citliví na ceny a dokážou-li využít svůj vliv k prosazení snížení cen. 

Vyjednávací síla kupujících se stává významnou konkurenční silou jestliže:[6] 

 produkty v odvětví jsou standardizované. Pokud se zákazníci domnívají, že mohou 

získat totéž od jiného dodavatele, mají sklon podporovat soutěživost jednotlivých 

konkurentů, 

 zákazníci nemají žádné náklady spojené se změnou dodavatele, 

 pro kupující je ekonomicky výhodnější nakupovat vstupy od několika dodavatelů než 

od jednoho, 

 nakupovaný produkt nepřestavuje vstup nebo nezbytný výrobek. 

 

2.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla a vliv dodavatelů zdrojů nezbytných pro obor jsou důležitým ekonomickým 

faktorem, protože mohou vést k snižování výkonnosti jednotlivých firem v odvětví. Silní 

dodavatelé mohou snižovat zisky svých odběratelů tím, že budou zvyšovat ceny vstupů nebo 

snižovat kvalitu výrobků. Vliv dodavatelů je tím vyšší, čím větší je jejich vyjednávací síla.  

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká za předpokladů, že: [6] 

 odvětví dodavatelů je ovládáno několika velkými podniky, které využívají svoji tržní 

pozici, 

 je koncentrovanější než odvětví, kterému dodává, 

 není příliš závislá na daném odvětví, pokud jde o její výnosy,  

 náklady spojené se změnou dodavatele jsou relativně velké,  

 neexistuje alternativní produkt k tomu, co nabízí dodavatel,  

 skupina dodavatelů může vytvářet hrozbu, že sama vstoupí do daného odvětví.  
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2.4.3 Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 

Noví konkurenti s sebou přinášejí dodatečné kapacity a plány na získání dobré tržní 

pozice, které jsou podporovány zdroji a schopnostmi. Hrozby vstupu nových konkurentů do 

určitého odvětví závisí na dvou faktorech, jde o vstupní bariéry a očekávané reakce ostatních 

konkurentů. 

Existuje několik typů vstupních bariér:[6] 

 úspory z rozsahu a zkušenostní efekt, 

 technologie a speciální know-how, 

 znalost značky a oddanost zákazníků, 

 kapitálová náročnost, 

 absolutní nákladové výhody, 

 přístup k distribučním kanálům, 

 legislativní opatření a státní zásahy. 

Potencionální konkurent je ochotný a schopný překonat vstupní bariéry a vstoupit do odvětví, 

a musí zvážit a odhadnout důležitý faktor, jakým je předpokládaná reakce stávajících 

konkurentů v odvětví a strategické skupině. Posuzování konkurenční síly probíhá obvykle ve 

třech fázích. V první fázi jde o hledání odpovědi na otázku, zda růstové a ziskové vyhlídky 

odvětví jsou natolik atraktivní, aby přilákaly potencionální konkurenty. Druhou fázi přestavují 

vstupní bariéry do odvětví a ve třetí fázi je třeba hledat odpověď, jak by konkurenti v odvětví 

reagovali na vstup nového konkurenta.  

 

2.4.4 Hrozba substitučních výrobků 

Substitut zajišťuje stejné nebo podobné funkce jako produkt daného odvětví, ale 

odlišnými prostředky. Umělá hmota se může stát substitutem hliníku. Pokud je hrozba 

substitutu vysoká, trpí tím ziskovost v odvětví. Substituční výrobky nebo služby vytvářejí 

strop pro ceny produktů. Pokud se odvětví nedokáže vzdálit od substitutu prostřednictvím 

zlepšení vlastností svých produktů, marketingem nebo jinými prostředky, trpí tím nejen 

ziskovost odvětví, ale i jeho růstový potenciál. 

Hrozba substitučních výrobků nebo služeb je vysoká jestliže:  

 substitut nabízí zákaznicky atraktivnější alternativu k produktům odvětví, 

 náklady uživatele spojené s přechodem od produktu odvětví k substitučnímu produktu 

jsou nízké, 
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 stratégové firem by měli velice pozorně sledovat vývoj v jiných odvětvích a pátrat po 

vzniku možných substitučních produktů. Například dokonalejší zpracování plastů 

umožnilo nahradit ocel plasty u mnohých automobilových komponentů. Někdy se 

ovšem může stát, že vývoj substitučních produktů bude ve prospěch daného odvětví.  

 

2.4.5 Rivalita firem působících na daném trhu 

Rivalita mezi konkurenty na sebe bere mnoho různých forem: snižování cen, uvádění 

nových výrobků na trh, reklamní kampaně, zdokonalení služeb, akce na podporu prodeje, 

distribuční kanály. Skladby nástrojů se v čase mění, tak jak se mění podmínky konkurenční 

strategie v reakci na nové tržní podmínky a akce soupeřů. Vysoká rivalita mezi existujícími 

konkurenty limituje ziskovost odvětví. Prvním krokem analýzy konkurentů je porozumět 

konkurenčním pravidlům v odvětví, odhadům intenzity konkurenční rivality, která je 

ovlivněna řadou faktorů. Mezi ně patří:[6] 

 počet a velikost konkurentů v konkurenčním okolí, 

 míra růstu trhu, 

 vysoké fixní náklady 

 diferenciace produktů 

 výstupní bariéry z odvětví 

 akvizice slabších podniků 

 globální zákazníci. 

Aby podnik věděl, jakým silám se musí účinně bránit, měl by znát své silné a slabé stránky. 

Na jejich základě pak může identifikovat tržní příležitosti, případně míru ohrožení. Touto 

problematikou se zabývá SWOT analýza. 

 

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (Strengths) a 

slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Je často obtížné 

odhadnout, zda určitý jev znamená hrozbu, nebo příležitost a zda charakteristika podniku 

představuje silnou nebo slabou stránku. Základním cílem je rozvíjet silné stránky, potlačovat 

nebo utlumovat slabé a být připraven na určité příležitosti a hrozby. Při aplikaci jsou odhaleny 

hlavní potřeby, možnosti a cíle podniku, na něž navazuje proces tvorby strategie a její 

rozpracování do strategických a operativních plánů. 
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2.5.1 Výhody a nevýhody 

Výhodou SWOT analýzy je především rychlost a relativní jednoduchost. Znamená to, 

že každá firma si může vytvořit svou vlastní SWOT analýzu v poměrně krátké době a levně, 

za předpokladu, že na její realizaci se bude podílet co možná nejvíce pracovníků napříč 

spektrem celé firemní organizační struktury. V případě, že bude na analýze pracovat omezená 

skupinka lidí z jedné hierarchické skupiny, např. management, může dojít k velkému 

zkreslení, k chybným závěrům, a tím tak ke zmaření celé práce i k ohrožení úspěšnosti 

projektu či firmy. Dá se totiž předpokládat, že management nerad přiznává slabé stránky 

firmy nebo projektu, takže může dojít k podceňování slabých stránek a k přeceňování stránek 

silných. Tomu lze předejít tím, že na SWOT analýze se bude podílet co možná nejvíce 

pracovníků na všech hierarchických stupních, aby se postihly všechny důležité stránky firmy 

nebo projektu. 

 

Příležitosti jsou významné vnější situace, které mají nebo mohou mít pozitivní vliv vzhledem 

k řešenému záměru (např. příznivý vývoj ekonomické situace, vyvinutí nové technologie, 

uvolnění regulací, norem, standardů, odstranění překážek mezinárodního obchodu, zlepšování 

infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů). 

 
Hrozby představují možné negativní dopady vnějšího prostředí na řešený záměr. Hrozby si lze 

představit jako závažné překážky pro realizaci projektového záměru. Mezi takovéto hrozby 

lze zařadit vstup do EU (např. objevení se nových substitutů na trhu, nové nebo často měněné 

nařízení vlády, rostoucí síla odběratelů a dodavatelů, vstup nových konkurentů na trh, 

neočekávaný růst cen materiálů). 

 
Silné stránky jsou zdroje, dovednosti, pozitivní potenciál a další výhody vzhledem ke 

standardnímu prostředí, které jsou zároveň výhodné pro řešený záměr (např. dobré jméno u 

zákazníků, silná a známá značka, nižší náklady plynoucí z know-how, patenty, licence, vlastní 

technologie). 

 
Slabé stránky představují slabiny, omezení, nedostatky a další negativní faktory vztahující se 

ke standardnímu prostředí nebo k vnějšímu prostředí. Slabé stránky předznamenávají možné 

problémy nebo ohrožení projektového záměru (např. omezený přístup k důležitým zdrojům, 

slabá pozice na trhu, omezený přístup k distribučním kanálům, nekvalitní řízení podniku, 

absence strategie, špatné jméno mezi zákazníky). 
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2.6 Metody hodnocení výkonnosti  

2.6.1 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard (BSC) je strategický systém měření výkonnosti podniku. Jedná se 

o metodu vyvinutou tvůrci R. S. Kaplanem a D. P. Nortonem, která vznikla na základě 

výzkumné studie o nových metodách měření výkonnosti podniku. Výsledek této studie byl 

poprvé prezentován v roce 1992 v Harvard business Review. BSC vychází z vize a strategie 

podniku. Je souborem měřítek, která jsou odvozená od strategie organizace.  

Základní myšlenkou je soustředit organizaci na měřítka, která jsou klíčová při 

naplňování strategie a dosahování strategických cílů. Implementace BSC znamená převedení 

strategie do konkrétních akcí, tj. převedení obsahu vize, strategie do jasných a měřitelných 

cílů v rámci výše uvedených perspektiv.  

Cílem je taktéž vnést větší rovnováhu mezi finanční i nefinanční měřítka společnosti. 

Tato metoda je velice často využívaná právě v souvislosti se zavedením nového 

manažerského přístupu - intelektuální kapitál, který se opírá o to, že tržní hodnota společnosti 

se liší od účetní hodnoty společnosti. Pouze finanční ukazatelé měření výkonnosti podniku 

nedokážou zachytit „nehmotnou hodnotu společnosti“, kterou tvoří znalosti, dovednosti, 

motivace zaměstnanců, podnikové procesy, inovace a vztahy se zákazníky. Výkonnost 

podniku se měří ze 4 úhlů pohledu (perspektiv), kterými jsou: 

 finance, 

 zákazník, 

 interní podnikové procesy, 

 učení se a růst. 
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Obr. č. 1 Rámec BSC 

 
Pramen: Kaplan, R. S., Norton, D. P. Balanced Scorecard 2005 

 

2.6.1.1 Finanční perspektiva  

Finanční perspektiva odpovídá na otázku, jak vlastníci firmy pohlíží na podnik a jaké 

finanční cíle jsou požadované. Finanční cíle a měřítka definují finanční výkonnost 

očekávanou od strategie a také slouží ke zhodnocení cílů a měřítek všech ostatních perspektiv 

BSC. Finanční cíle se mohou v jednotlivých fázích životního cyklu velmi lišit. Existuje 

několik druhů strategií, které podnik může zvolit. Jedná se o strategii agresivního růstu 

tržního podílu po stabilitu, ukončení činnosti a likvidaci. Používáme 3 fáze:  

 růst, 

 udržení, 

 nejvyšší výnosy neboli sklizeň. 

Ve fázi růstu se podnikatelské jednotky nacházejí v rané fázi svého životního cyklu. 

Výrobky a služby mají vysoký růstový potenciál. Ke zhodnocení potenciálu mohou 

zmobilizovat významné zdroje pro vývoj a rozšíření výrobků a služeb, rozšířit výrobní 

kapacity, investovat do systémů, infrastruktury, distribučních sítí. V této fázi mohou pracovat 
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se  zápornými peněžními toky a nízkým ROCE. Hlavním finančním cílem bude percentuální 

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

regionech.  

Ve fázi udržení se nachází většina podnikatelských jednotek, kdy stále převažují 

investice, od kterých je vyžadována vysoká návratnost investovaného kapitálu. Očekává se 

také, že si nejen udrží, ale že i zvýší svůj podíl na trhu. Investiční projekty jsou zaměřeny na 

odstraňování úzkých míst, zvýšení kapacit ad. Finanční cíle jsou zaměřeny na ziskovost. 

Mohou být vyjádřeny měřítky vztahující se k účetnímu zisku a objemu investovanému 

kapitálu; příkladem těchto měřítek, používaných k hodnocení výkonnosti podnikatelské 

jednotky, jsou návratnost investice (ROI), výnosnost vloženého kapitálu (ROCE) a přidaná 

hodnota (EVA). 

Podniky, které dosáhnou ve svém životním cyklu fáze zralosti, kdy chtějí sbírat plody 

svých investic uskutečněných v předcházejících dvou obdobích, neprovádějí už rozsáhlé 

investice – investují jen do údržby, již existujících zařízení a schopností. Cílem je 

maximalizovat přítok hotovosti. Ukazateli v této fázi mohou být provozní cash-flow a 

snižování požadavků na pracovní kapitál.  

Existují 3 strategické směry pro finanční perspektivu, které ji podporují: 

 růst obratu a mix výrobků/služeb (marketingový mix), 

 snižování nákladů/zvyšování produktivity, 

 využití zdrojů/investiční strategie. 

 

2.6.1.2 Zákaznická perspektiva  

V zákaznické perspektivě BSC identifikují zákaznické a tržní segmenty, ve kterých 

chtějí podnikat. Poskytuje přehled o tom, jak je podnik vnímán zákazníky a jak dobře 

organizace uspokojuje potřeby cílových zákaznických segmentů za účelem dosažení 

vytyčených cílů. Segmenty představují pro podnik zdroj obratů, které jsou součástí finančních 

cílů. 

Obecně platí, že současní a potenciální zákazníci nejsou homogenní. Zákazníci mají 

různé preference a rozdílně hodnotí vlastnosti výrobků či služeb. Volba strategie by měla být 

založena na hloubkovém průzkumu trhu, který by měl odhalit tržní a zákaznické segmenty a 

jejich preference, cenu, jakost, funkčnost, image, pověst a servis.  Podniková strategie může 

být definována segmenty, které si zvolila za cílové.  
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Mezi základní měřítka zákaznických vstupů mohou patřit: 

 spokojenost zákazníků – stanovuje úroveň spokojenosti podle konkrétních kritérií 

výkonnosti pomocí hodnotové výhody, 

 ziskovat zákazníků – měří čistý zisk, který zákazník nebo tržní segment přinášejí po 

odečtení zvláštních výdajů na podporu zákazníka, 

 podíl na trzích – odráží podíl obchodu na daném trhu, 

 získávání nových zákazníků - měří absolutně nebo relativně míru, jakou podnikatelská 

jednotka získává nové zákazníky nebo zakázky, 

 udržení – sleduje v absolutních nebo relativních číslech míru, s jakou si podnikatelská 

jednotka uchovává mimořádné vztahy se zákazníky a pečuje o ně. 

Měřítka mohou být seskupena v řetězci příčinných souvislostí (viz obr. č. 2) 

 

Obr. č. 2 Zákaznická perspektiva – základní měřítka 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Kaplan, R. S., Norton, D. P. Balanced Scorecard strategický systém měření 

výkonnosti podniku.  

 

2.6.1.3 Perspektiva interních procesů  

V této perspektivě manažeři charakterizují procesy, které jsou pro dosažení 

zákaznických a finančních cílů nejdůležitější. Většina systémů měření výkonnosti podniku je 

zaměřena na zlepšování existujících procesů. BSC proto doporučuje, aby manažeři definovali 

interní hodnotový řetězec. Skládá se ze tří základních procesů: 

 inovační proces, 

 provozní proces, 

 poprodejní servis. 

 

Ziskovost 

zákazníků 

Podíl na trhu 
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Získávání nových 
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Hodnotový řetězec začíná inovačním procesem, který zkoumá současné a budoucí 

potřeby zákazníků a na základě tohoto průzkumu přetváří výrobek nebo službu, aby 

odpovídaly potřebám zákazníka. Dále pokračuje provozním procesem, který zahrnuje 

dodávku existujících výrobků a služeb zákazníkům a končí poprodejním servisem. Jedná se o 

nabídku služeb po uskutečnění prodeje. Řetězec je ukončen uspokojením potřeby zákazníka.  

 

Obr. č. 3 Perspektiva interních podnikových procesů -  obecný model hodnotového řetězce 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Kaplan, R. S., Norton, D. P. Balanced Scorecard strategický systém měření 

výkonnosti podniku. 

 

V perspektivě interních procesů manažeři identifikují kritické procesy, ve kterých 

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

zákaznických segmentů.  

2.6.1.4 Perspektiva učení se a růstu  

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

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

a důraz, který klade na dlouhodobou výkonnost, kde prostředkem pro dosažení této 

výkonnosti jsou lidé, systémy a procedury. V této perspektivě jsou tři základní oblasti učení 

se a růstu, a to jsou schopnosti zaměstnanců, schopnosti informačního systému a motivace, 

delegování pravomocí a angažovanost. BSC klade důraz na důležitost investování do 

budoucnosti, a to nejen v oblastech nových strojů a zařízení, výzkumu a vývoje, ale 

především do svých zaměstnanců, jejich znalostí a schopností, systémů a procedur. Tato 

perspektiva zabezpečuje podmínky pro rozvoj podniku, v rámci ní jsou profilovány budoucí 

pozice a potenciál podniku.  
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Obr. č. 4 Rámec měření učení se a růstu 

Základní měřítka 

 

 

 

 

 

Aktivátory hybných sil 

 

 

 

Pramen: Kaplan, R. S., Norton, D. P. Balanced Scorecard strategický systém měření 

výkonnosti podniku. 

 

2.6.2 Propojení měřítek BSC se strategií 

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

3 principy: 

 vztahy příčiny a důsledků – strategie je soubor hypotéz o příčinách a důsledcích, které 

mohou být vyjádřeny posloupností výrobků jestliže – potom. Měřící systém by měl 

vztahy mezi cíli v různých perspektivách přesně vyjádřit, aby mohly být řízeny a 

ověřovány.  

 hybné síly výkonnosti – BSC používá obecná měřítka, která jsou klíčovými 

výstupními měřítky odrážející společný cíl všech strategií. Hybné síly výkonnosti jsou 

jedinečné indikátory sestavené pro konkrétní podnikatelskou jednotku.  

 vazby na finance – BSC musí zachovat silnou orientaci na finanční postupy jako 

ROCE nebo EVA. Jestliže nedojde k propojení cíle s měřítky finanční perspektivy, tak 

v konečném důsledku nepřinese žádný užitek. 

2.6.3 Přínosy a nedostatky Balanced Scorecard 

Mezi hlavní přínosy zavedení modelu Balanced Scorecard v organizaci patří: 

 vyjasnění a aktualizace strategie, 

 propojení cílů oddělení a jednotlivců s celkovou strategií, 

 určení a dohoda strategických iniciativ, 

Výsledky 
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 získání zpětné vazby o stavu a výkonnosti procesů, 

 stanovení procesu učení a neustálé zlepšování organizace, 

 identifikace, analýza a zavedení důsledného řízení rizik. 

 

Problém metody BSC nastává v definici podnikového poslání, ve výběru strategických 

cílů a způsobů jeho měření. Protože musí být všechny prvky rámce BSC navzájem propojeny, 

aby vedly k naplnění základních podnikových vizí, zůstává účinnou metodou BSC v případě, 

že je podnik schopen sestavit strategickou mapu s detailně popsanými cíli, měřítky včetně 

jejich plánovaných hodnot a hybateli, kteří jsou schopni hodnoty měřítek ovlivnit. 

 

2.6.4 EVA – Ekonomická přidaná hodnota 

Pojem ekonomická přidaná hodnota (angl. Economic Value Added – EVA) se stále 

více prosazuje zejména v ekonomické praxi podniku. 

Hlavní podněty vycházejí ze Spojených států amerických počátkem devadesátých let, 

kdy poradenská firma Stern, Stewart & Co zpracovala a v roce 1991 publikovala svůj koncept 

Economic Value Added jako nástroj k řízení a oceňování podniků. Stewart definoval 

Economic Value Added (EVA) jako operativní zisk snížený o náklady na veškerý kapitál 

použitý k produkci tohoto zisku. [4] 

Myšlenkový základ tohoto kriteria lze nalézt v mikroekonomii, kde se uvádí, že cílem 

firmy je maximalizace zisku. Nerozumí se jím však zisk účetní (rozdíl výnosy – náklady), 

nýbrž zisk ekonomický. Rozdíl ekonomického zisku proti zisku účetnímu spočívá v tom, že 

ekonomický zisk je rozdílem mezi výnosy a ekonomickými náklady, tj. náklady, které kromě 

účetních nákladů zahrnují i tzv. oportunitní náklady. Oportunitní náklady (náklady ušlých 

příležitostí) představují „peněžní částky, které byly ztraceny tím, že zdroje (kapitál, práce)  

nebyly vynaloženy na nejlepší alternativní použití“. V praxi jsou oportunitní náklady 

především úroky z vlastního kapitálu podnikatele včetně odměny za riziko. Schematicky to  

lze zachytit takto: 

 účetní zisk = výnosy – účetní náklady  

 ekonomický zisk = celkový výnos kapitálu – náklady na kapitál 
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Z tohoto vyplývá, že ekonomický zisk vzniká až tehdy, když jsou uhrazeny nejen 

běžné náklady, ale i náklady kapitálu, především náklady na vlastní kapitál jak věřiteli (ty 

vešly do nákladů jako úroky), tak i vlastníky (ty představují oportunitní náklady). 

 

2.6.4.1 Základní výpočet ukazatele EVA 

Ukazatel EVA je chápán jako čistý výnos z provozní činnosti podniku snížený o 

náklady kapitálu. Základní podoba vzorce pro výpočet EVA je: 

EVA = NOPAT – Capital * WACC, 

kde  NOPAT – zisk z operativní činnosti podniku po dani 

 Capital – kapitál vázaný v aktivech, který slouží operativní činnosti podniku 

 WACC – průměrné vážené náklady kapitálu 

 

Obr. č. 5 Rozklad EVA 

 

Pramen: MAŘÍKOVÁ, P.; MAŘÍK, M. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 

Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke 

zvýšení nebo ke snížení hodnoty pro vlastníky. Jestliže EVA bude kladná, byla vytvořena 

nová hodnota, je-li EVA záporná, dochází k úbytku hodnoty. 

 

Provozní zisk po zdanění (NOPAT) je hospodářský výsledek z hlavní podnikatelské 

činnosti, upravený o vlivy některých nákladů tak, aby odrážel skutečný ekonomický přínos 

podniku svým vlastníkům. Součástí NOPAT nejsou zisky nebo ztráty, které nesouvisejí 

s hlavní provozní činnosti, např. zisk/ztráta z finančních operací, prodeje hmotného 

dlouhodobého majetku nebo z činností mající charakter mimořádných operací. 

NOPAT = EBIT * (1 - t), 
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kde  EBIT – provozní zisk 

 t – sazba daně z příjmů právnických osob 

 

Investovaný zpoplatněný kapitál (Capital) je chápán jako hodnota vázána v aktivech 

nutných pro dosažení operativního zisku. Tato položka je označována také jako čistá 

operativní aktiva (Net Operating Assets – NOA). Díky provázanosti obou stran rozvahy, 

může být NOA zjištěna dvěma způsoby, a to z provozního hlediska přes majetek, aktiva, nebo 

z finančního hlediska přes pasiva. Výpočet přes aktiva představuje součet stálých provozních 

aktiv v zůstatkových cenách a provozního kapitálu. 

Investovaný kapitál = dlouhodobý majetek + čistý pracovní kapitál 

Výpočet přes pasiva představuje sumu účetních hodnot vlastního kapitálů a úročených 

závazků. 

Investovaný kapitál = pasiva – krátkodobé závazky z obchodního styku 

 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) vyjadřují průměrné náklady na kapitál. Můžeme 

ji vypočítat podle vzorce: 

WACC = rd * (1 – t) * D/C + re * E/C 

rd – náklady na cizí kapitál (úroky) 

t – sazba daně z příjmů právnických osob 

D – cizí kapitál (dluhy) 

C – celkově dlouhodobě investovaný kapitál 

re – náklady na vlastní kapitál 

E – vlastní kapitál 

Náklady na cizí kapitál jsou úrokem, který podnik nese, tj. úrok, který podnik platí věřiteli 

snížený o tzv. daňový štít (úroky jsou daňově uznatelným nákladem).  

 

Náklady na vlastní kapitál jsou dány výnosovým očekáváním příslušných investorů. 

Výnosové očekávání je nutno odvozovat z možného alternativního výnosu kapitálu 

s přihlédnutím k riziku.  

 

Je možno formulovat stavebnicový model propočtu re: 

re = rf + rLa + rpodnikatelské +rFinančníStability 

rf - výnosnost bezrizikového aktiva 

rLa – riziková přirážka za likvidnost akcie 
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r podnikatelská – riziková přirážka za podnikatelské riziko 

r FinStability – riziková přirážka za finanční riziko 

 

Pokud počítáme ukazatel EVA, tímto způsobem nahlížíme na firmu jako na 

nezadluženou. Situaci posuzujeme z pohledu celkového vloženého za úplatu poskytnutého 

kapitálu všech poskytovatelů. [10] 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR používá pro výpočet EVA z účetních dat podniků vztah: 

EVA = (ROE – re)* VK 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

re – náklady na vlastní kapitál 

VK – vlastní kapitál 

 

Výpočet alternativního náklad na vlastní kapitál (re) je vyjádřen pomocí vzorce: 

 

re = , 

kde:  

WACC – vážený náklad na kapitál 

UZ – úplatné zdroje 

A – aktiva celkem 

BU – bankovní úvěry 

O – dluhopisy 

U/(BU + O) – úroková sazba 

d – daňová sazba 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR rozděluje podniky podle EVA do následujících 

kategorií: 

1. podniky, které tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, tj. jejich rentabilita vlastního 

kapitálu je větší než alternativní náklad na kapitál (re), 

2. podniky netvoří ekonomickou přidanou hodnotu, ale jejich rentabilita vlastního 

kapitálu je větší než bezriziková sazba, 

3. podniky mají kladnou hodnotu rentability vlastního kapitálu, ale ta je menší než 

bezriziková sazba, 
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4. podniky ztrátové, jejich rentabilita vlastního kapitálu je menší než 0. 

2.6.4.2 Důvod použití ukazatele EVA pro analýzu 

Měření finanční výnosnosti má klíčové místo při hodnocení výkonnosti podniku. Proto je 

důležité, použít ukazatel EVA místo ukazatelů finanční analýzy, které: 

 neberou v potaz rizika (obchodní, finanční) a spolu s tím i výnosové požadavky 

investorů, 

 nerozlišují vliv rozdílných účetních předpisů a jejich aplikace, 

 opomíjí časovou hodnotu peněz. [4] 

 

2.6.4.3 Zhodnocení ukazatele EVA 

U ukazatele ekonomické přidané hodnoty lze najít přednosti, ale i nedostatky. Ukazatel EVA 

může být použit jako nástroj pro: 

 měření a řízení výkonnosti podniku 

 řízení a motivování zaměstnanců 

 ocenění podniku a akvizic 

 hodnocení investičních projektů 

 

Nevýhodou je, že ukazatel vychází z účetních informací, které se musí dále a složitě 

upravovat. Vzniká také problém u výpočtu nákladů na kapitál, a to zejména nákladů na vlastní 

kapitál. Odborníci tomuto ukazateli dále vyčítají, že není upraven o inflaci. Podniky jsou 

často hodnoceny na základě ročních změn EVA a ne na základě současné hodnoty budoucích 

EVA. Růst ukazatele EVA může být provázen i zvýšením nákladů na kapitál, hodnota 

podniku může klesnout i při současném zvýšení EVA. 

 

2.6.5 MVA – Tržní přidaná hodnota 

Tržní přidaná hodnota je vyjádřena jako rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a kapitálem 

investovaným do podniku. [4] 

MVA = tržní hodnota – investovaný kapitál 

Cílem podniku by měla být maximalizace tržní přidané hodnoty (MVA) a nikoliv 

maximalizace pouhé hodnoty firmy, kterou lze zvýšit pouhým vložením dodatečného majetku 

do majetku. Ke zvýšení MVA může dojít různými způsoby: 
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 jestliže investovaný kapitál vydělá více, než představují náklady na kapitál 

 snížením hodnoty investovaného kapitálu při zachování hodnoty podniku 

 zvýšení tržní hodnoty podniku při stálé výši investovaného kapitálu 

Hodnota udávaná ukazatelem MVA určuje vnější výkonnost podniku a tedy to, jak byl 

podnik oceněn trhem. Podmínkou vypovídací síly ukazatele MVA je dobře fungující 

kapitálový trh.  

Tržní přidaná hodnota je úzce svázána s metodou ekonomické přidané hodnoty. Výše 

ukazatele MVA je rovna současné hodnotě budoucích EVA dle vzorce: 

MVA =  

EVAt – ekonomická přidaná hodnota v čase t 

T – počet let 

WACC – průměrné vázané náklady na kapitál 

  

Nevýhodou ukazatele MVA je, že není vždy evidentní a měřitelné, co je výsledkem 

práce manažerů a co okolností, které manažeři nemohou ovlivnit. Neukazuje, zda dosažená 

hodnota je v souladu s očekáváním investorů.  

 

2.6.6 CFROI – Rentabilita investic založena na cash flow 

Hodnota ukazatele CFROI se odvíjí od očekávaných čistých peněžních toků 

v budoucnu převedených na jejich současnou hodnotu pomocí diskontní sazby, odrážejí 

očekávání výnosnosti investorem. Obecně je dnes CFROI považováno za jedno z 

nejpřesnějších hodnotových měřítek výkonnosti. Podstata spočívá ve výpočtu tzv. vnitřního 

výnosového procenta investice, není proto monetární veličinou. Výkonnostní měřítko CFROI 

může být chápáno jako odhad reálné míry výnosnosti všech aktiv podniku, které mohou být 

považovány za portfolio projektů. Pro výpočet ukazatele lze použít vztah, jak jej uvádí Mařík 

– Maříková. [4] 

I =  +  

I – investice (brutto) 

BCF – brutto cash flow v jednotlivých letech upravené o inflaci 

NA – hodnota neodepisovaných aktiv 

n – doba ekonomické životnosti 

t – jednotlivé roky budoucího období n 
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Výhodou ukazatele CFROI je porovnávání podniků v čase, v jednotlivých odvětvích, 

velikostí a v různých zemích. Další výhodou je jeho očištění o inflaci a svázanost CFROI se 

schopností podniku produkovat hotovostní toky, což je bezpochyby jeden z nejdůležitějších a 

nejsledovanějších aspektů hospodářské činnosti podniku. 

Nevýhodou ukazatele je náročnost úprav, které výpočet ukazatele vyžaduje. Největším 

nedostatkem použití tohoto ukazatele je nemožnost stanovení vlivu jednotlivých projektů na 

tvorbu celkové hodnoty, což může vést k přijetí vysoce výnosných investic, avšak jen s 

nepatrným dopadem na požadovanou tvorbu hodnoty.  
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3 Charakteristika podniku zvoleného pro hodnocení ekonomické 

výkonnosti 

3.1 Základní údaje o společnosti 

 

Obchodní firma: HOMOLA, a.s 

Sídlo:    Vratimovská 624/11, 718 00, Ostrava – Kunčičky 

Datum založení: 13. ledna 2003 

Rejstříkový soud: Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 70200  

Ostrava – Moravská Ostrava 

Spisová značka:  oddíl B, vložka 2654 

Právní forma:   akciová společnost 

Základní kapitál:  47 900 000 Kč 

3.1.1 Statutární orgány společnosti 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za 

představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo 

místopředseda a člen představenstva společně. Dalším orgánem společnosti je dozorčí rada, 

která má jednoho předsedu a dva členy. 

 

Představenstvo 

Předseda  Mojmír Homola 

Místopředseda  Michal Homola 

Člen   Ondřej Homola 

 

Dozorčí rada 

Předseda  Marie Zhorelová 

Člen   Ing. Vladimír Bělohoubek 

Člen   Mgr. Martina Homolová 

 

Předmětem podnikání společnosti jsou: 

 provádění staveb, jejich změny a odstraňování 

 montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 
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 výroba a montáž kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 

 realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

 zámečnictví, nástrojařství 

 výkon zeměměřičských činností 

 vodoinstalatérství, topenářství 

 velkoobchod s instalačním a trubním materiálem 

 ubytovací služby 

 silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní do 3,5 t 

 

3.2  Historie společnosti 

 

Společnost Homola a.s. vznikla dne 26. července 1992, kdy byla zaregistrována na 

živnostenském úřadě jako fyzická osoba Mojmír Homola – právní předchůdce společnosti 

HOMOLA a.s. 

V první fázi se firma Mojmír Homola specializovala na výstavbu a rekonstrukci 

inženýrských sítí, a to převážně plynovodů. S postupujícím časem a neustále zvyšující se 

poptávkou klientů po komplexnosti služeb docházelo však k rozšiřování podnikatelských 

aktivit – nákup a prodej hutního materiálu, silniční doprava, ocelové konstrukce a 

kovovýroba. 

Významným strategickým rozhodnutím bylo v roce 2002 odkoupení rozlehlého areálu 

o rozloze cca 10 ha v městské části Ostrava – Kunčičky, nazývaného „Průmyslové centrum“. 

Koupě byla realizována za účelem provádění realitní činnosti, jelikož Průmyslové centrum 

nabízí možnost pronájmu výrobních, skladových a kancelářských prostor. 

V roce 2003 vznikla zapsáním do Obchodního rejstříku společnost Homola a.s., na níž 

byla převedena část nemovitostí a majetku firmy Mojmír Homola. V průběhu roku 2004 došlo 

k transformaci firmy Mojmír Homola na společnost Homola a.s. 

V současné době existuje pouze společnost Homola a.s., fyzická osoba Mojmír 

Homola ukončila podnikatelskou činnost v roce 2004, ale teprve k  25. 5. 2005 nabylo toto 

rozhodnutí právní moci. 

Firma HOMOLA, a.s. je také držitelem certifikátů systému řízení jakosti ČSN EN ISO 

9001: 2001 a systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, přičemž 
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uvedené certifikáty pravidelně obhajuje při dozorových auditech. V roce 2008 společnost 

úspěšně certifikovala systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 

18001:1999. V roce 2009 rovněž obdržela certifikát G-S5, P2. Jako nositel uvedených 

certifikátů garantuje dodržování nejpřísnějších požadavků ať už v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví nebo ochrany životního prostředí. Firma je certifikována k provádění montáží 

a oprav vyhrazených plynových zařízení, plynovodních řadů a související revizní činnosti. 

Dlouhodobě spolupracuje se společnostmi zajišťujícími distribuci plynu velkoodběratelům i 

domácnostem, provádí opravy na jejich zařízeních a rovněž zajišťuje havarijní pohotovost. 

Jeden z hlavních pilířů tvoří výstavba, opravy a rekonstrukce inženýrských sítí. Týmy 

kvalifikovaných pracovníků splňují veškeré požadavky na kvalitní a rychlé provádění 

odborných činností, jako je svařování ocelového a plastového potrubí, zkoušení a revize 

potrubních systémů a plynových zařízení. 

Provádí veškeré práce na potrubních řadech: 

 plynovody (NTL, STL, VTL, VVTL) 

 vodovody (plast, ocel, litina) 

 horkovody (ocel, předizolované potrubí) 

 parovody (ocel, předizolované potrubí) 

 kanalizace (plast, sklolaminát, kamenina, beton) 

 

3.3 Postavení společnosti na trhu 

Z geografického hlediska se společnost zaměřuje na území Moravskoslezského kraje. 

Společnost se zaměřila svou podnikatelskou činnost především na business trh (graf 

porovnání business a konečných zákazníků). Mezi zákazníky patří distribuční společnosti, 

dále jsou to územní samostatné správní celky (města, obce), velké stavební společnosti a v 

neposlední řadě i průmyslové a výrobní podniky. 

Obr. č. 6 Porovnání business a konečných zákazníků 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva firmy Homola, a.s. 
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3.4 Organizační struktura firmy 

Společnost je rozdělena do několika úseků. Jedná se o úsek generálního ředitele, 

výkonného ředitele, ekonomický, obchodní, výrobní, úsek průmyslového centra, úsek 

odpovědné osoby GAS a odborný dohled. Organizační schéma firmy (viz. Příloha č. 1) 

 V ekonomickém úseku najdeme profese, jako jsou ekonomický ředitel, hlavní účetní, 

personální a mzdová účetní a ekonom. 

 Obchodní úsek tvoří obchodní ředitel, vedoucí obchodního oddělení, obchodní 

referenti a přípraváři staveb. 

 Úsek průmyslového centra tvoří ředitel PC a správce PC. 

 Výrobní úsek tvoří výrobní ředitel, vedoucí výroby, stavební technici, referent 

logistiky, geodeti, skladníci a také dělníci jako např. svářeči, montéři, instalatéři, 

strojníci. 

3.4.1 Zaměstnanci 

Vývoj zaměstnanců v průběhu let 2005 až 2008 pomalu rostl, v roce 2009 vzhledem k 

prováděné restrukturalizaci společnosti a zaměření se na nové segmenty trhu a organizační 

změny došlo ke snížení počtu zaměstnanců. 

 

Tabulka č. 1 - Počet zaměstnanců a mzdové náklady  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrný počet 

zaměstnanců 
72 71 81 90 84 

Z toho vedoucí pracovníci 5 5 5 5 6 

THP 21 22 25 38 37 

Dělnické profese 46 44 48 63 58 

Mzdové náklady (v tis. Kč) 14 668 14 433 18 225 28 927 27 997 

Pramen: Výroční zprávy společnosti Homola, a.s. za roky 2005 – 2009 
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V roce 2009 firma uzavřela smlouvu na poskytnutí finanční podpory na „Komplexní 

vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti Homola a.s. jako nástroj na 

zmírnění dopadů hospodářské krize“ ve výši 4,8 mil. Kč. Čerpání finanční podpory bude 

rozloženo do období 2010-2011. Dotace výrazně pomůže nejen jako nástroj pro další 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců, ale také pomůže částečně finančně překlenout zimní 

měsíce, kdy zakázková naplněnost je z titulu klimatických podmínek minimální. Společnost 

neustále podporuje zaměstnance při zvyšování jejich osobní kvalifikace. Zaměstnanci 

dělnických profesí se pravidelně účastní různých odborných kurzů, rovněž THP pracovníkům 

vychází firma vstříc, ať už se jedná o vytvoření podmínek pro jejich další vzdělávání – 

distanční studium či prohlubování již dosažených vědomostí – školení firemního softwaru atd. 
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4 Návrh struktury systému pro sledování a hodnocení 

výkonnosti  

V praktické části se v diplomové práci zaměřím na hodnocení výkonnosti za pomoci 

finanční analýzy, SWOT analýzy, Porterova modelu pěti sil, ekonomické přidané hodnoty a 

nakonec se pokusím nalézt nejdůležitější oblasti, na které by se měl podniku zaměřit, a vytýčit 

cíle, měřítka a konkrétní kroky pro zavedení metody Balanced Scorecard. 

4.1 Finanční analýza 

4.1.1 Ukazatele likvidity 

Analýza ukazatelů likvidity zkoumá schopnost podniku hradit své krátkodobé 

závazky. Tabulka ukazuje vývoj těchto ukazatelů v letech 2005 až 2009. V posledním sloupci 

jsou hodnoty, které jsou obecně doporučované. 

Tabulka č. 2 - Vývoj ukazatelů likvidity 

Ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 
Doporučené 

hodnoty 

Běžná likvidita 1,29 1,27 1,26 1.35 1,19 1,25 – 2,5 

Pohotová likvidita 1,16 1,11 1,16 1,25 1,09 1 – 1,5 

Okamžitá likvidita 0,036 0,019 0,15 0,201 0,15 0,2 – 0,5 

Jak můžeme vidět v tabulce č. 2, tak ukazatelé dosahují doporučených hodnot, až na 

okamžitou likviditu v letech 2005, 2006, 2007 a 2009. Je to způsobeno vysokými 

krátkodobými závazky, které se pohybují kolem 38 620 tis. Kč, a také nízkými peněžními 

prostředky ať už v pokladně, nebo na účtech. Z tabulky vývoje ukazatelů likvidity vyplývá, že 

podnik je schopen krýt finančními prostředky závazky z obchodních styků a závazky 

zaměstnanců. 

Graf č. 1 Vývoj ukazatelů likvidity  
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4.1.2 Ukazatel zadluženosti 

Z ukazatele zadluženosti podniku vyplývá, že společnost financovala svoji činnost jak 

z vlastních zdrojů krytí, tak z cizích zdrojů. Celková zadluženost podniku se pohybuje od 

roku 2005 až 2009 kolem hodnoty 0,5, v roce 2008 se zadluženost snížila, což bylo pozitivní. 

Firma se pohybuje v doporučené hodnotě zadluženosti, a to 0,5 (50%). 

Hodnota ukazatele míry zadluženosti se má pohybovat v průměru kolem 0,7 a maximálně do 

hodnoty 1. Jak je možné vidět z grafu, tak v žádném ze sledovaných roků podnik takovéto 

hodnoty nedosáhl. Pozitivní je také fakt, že se společnosti dařilo tento ukazatel snižovat, ale 

v roce 2009 se hodnota zvýšila z důvodu investic do podnikání. 

Tabulka č. 3 - Vývoj ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková 

zadluženost 
0,546 0,546 0.501 0,484 0,556 

Finanční 

nezávislost 
0,438 0,439 0,487 0,502 0,413 

Míra 

zadluženosti 
1,25 1,24 1,03 0,96 1,39 

 

Graf č 2 Vývoj ukazatelů zadluženosti 
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4.1.3 Ukazatelé rentability 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu se ve zdravém podniku pohybuje kolem 

hodnoty 0,06 až 0,1. V roce 2006 a 2007 se hodnota tohoto ukazatele pohybovala kolem 0,08 

(v doporučených hodnotách). V roce 2005 byla rentabilita záporná z důvodu záporného zisku. 

V roce 2008 a 2009 se pohybovala kolem hodnoty 0,016, což bylo zapříčiněno menším 

ziskem. Rentabilita vlastního kapitálu v roce 2005 byla záporná z důvodu ztráty, a od roku 

2006 do roku 2007 se zvyšovala rentabilita vlastního kapitálu. V roce 2008 byla hodnota 

3,6% a roce 2009 se zvýšila na  3,77% oproti průměrné sazbě 1 měsíční PRIBOR v roce 

2009, která činila1,44 %. 

Ukazatel rentability tržeb by se měl pohybovat kolem hodnoty 0, 065. V roce 2005 byla 

hodnota záporná, jelikož podnik vykazoval ztrátu. V roce 2006 a 2007 se ukazatel pohyboval 

kolem 0,073 až 0,095, tzn. v doporučených hodnotách.  A v roce 2008, 2009 klesly zisky a 

tržby, proto došlo k takovému snížení rentability tržeb. 

Tabulka č. 4 - Vývoj rentability 

Ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita 

vloženého kapitálu 
-0,016 0,088 0,083 0,017 0,016 

Rentabilita vlastního 

kapitálu 
-0,036 0,190 0,250 0,036 0,038 

Rentabilita tržeb -0,014 0,073 0,095 0,015 0,012 

 

Graf. č. 3 Vývoj rentability  
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4.1.4 Ukazatelé aktiv 

Ukazatelé aktivity potvrzují, že by společnost mohla mít menší problém s likviditou. 

Společnost byla nucena platit své závazky v letech 2005 až 2008 dříve, než sama dostala 

zaplaceno od odběratelů. V roce 2009 společnost dostává od odběratelů zaplaceno dříve, než 

musí uhradit své závazky. Doba splatnosti pohledávek se pohybuje v rozmezí od 75 do 98 

dnů, doba splatnosti závazků se pohybuje v rozmezí od 69 do 101 dní.  

Tabulka č. 5 Vývoj ukazatelů aktiv 

Ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat aktiv 1,09 1,18 1,30 1,198 1,27 

Doba obratu zásob (dny) 9 14 8 7 10 

Doba splatnosti 

pohledávek (dny) 
77 98 84 75 91 

Doba splatnosti závazků 

(dny) 
71 92 70 76 101 

 

Graf č. 4 Vývoj ukazatelů aktiv  
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Ukazatele zadluženosti nám říkají, že společnost financovala svoji činnost jak 

z vlastních zdrojů krytí, tak z cizích zdrojů. Celková zadluženost podniku se pohybuje od 

roku 2005 až 2009 kolem hodnoty 0,5, což je v daných  mezích. Hodnota ukazatele míry 

zadluženosti se má pohybovat v průměru kolem 0,7 a maximálně do hodnoty 1. Jak je možné 

z grafu vidět, tak v žádném ze sledovaných roků podnik takovéto hodnoty nedosáhl. Pozitivní 

je ovšem fakt, že se společnosti dařilo tento ukazatel snižovat, v roce 2009 se hodnota zvýšila 

z důvodu investic do developerské činnosti, kdy firma investovala do přípravy území pro 

prodej stavebních parcel. 

Klíčovým kritériem hodnocení úspěšnosti společnosti, hlavně pro vlastníky firmy, je 

ukazatel rentability vlastního kapitálu. Rentabilita vlastního kapitálu se v jednotlivých letech 

zvyšuje, jen v roce 2005 byla hodnota záporná. Rentabilita vloženého kapitálu se pohybuje 

v rozmezí do 0,088. Jelikož se hodnota pohybuje kolem hodnoty 0,06, až 0,1, můžeme hovořit 

o zdravém podniku. 

Ukazatele aktivity se v jednotlivých letech vyvíjely příznivě. Ukazatele obratu aktiv, 

zásob vzrostly, kromě roku 2005, kdy obrat zásob mírně klesl. V roce 2007 došlo k růstu 

obratu zásob, což bylo způsobeno jednak zvýšením celkových tržeb společnosti o 51 101 tis. 

Kč, jednak se cílenou optimalizací zásob podařilo snížit zásoby společnosti o 1 465 tis. Kč.  

Doba obratu zásob se pohybovala v rozmezí kolem 8 až 9 dnů. Společnost byla nucena platit 

své závazky v letech 2005 až 2008 dříve, než sama dostala zaplaceno od odběratelů. V roce 

2009 společnost dostává od odběratelů zaplaceno dříve, než musela uhradit své závazky. 

Doba splatnosti pohledávek se pohybuje v rozmezí od 75 do 98 dnů, doba splatnosti závazků 

se pohybuje v rozmezí od 69 do 101 dní.  
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4.2 Porterova analýza 

Porterovou analýzou jsem se zaměřila na okolí společnosti, jež je ovlivněno především 

jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky. Firmy uspokojující zákazníky určitými výrobky a 

službami si až na výjimky vzájemně konkurují a jsou více či méně závislé na určité skupině 

dodavatelů. 

Obr. č. 7 Porterův model pěti sil 

 

 

 

 

 
Zdroj: MEFFERT, H. Marketing management. Praha: Grada Publishing 1996, s. 148 

 
1. Ohrožení ze strany nových konkurentů 

Kapitálová náročnost pro podniky ve stavebnictví je vysoká, pokud by chtěly provádět 

takovou stavební činnost nebo obdobnou činnost jako společnost Homola, a.s. Podnik musí 

investovat do nového výrobního zařízení. Společnost by měla vlastnit strojní zařízení pro 

vykonávání zemních a montážních prací, svařování, výrobu ocelových konstrukcí a mobilitu 

materiálu. Současně potřebuje mít dostatek mzdových nákladů, aby mohla odměnit lidi, kteří 

tyto práce vykonávají.  

Nákladová znevýhodnění, vysoké náklady na překonání loajálnosti zákazníků a 

odběratelů brání vstupu nových subjektů na trh, podobně i přechodné náklady, jako je školení 

zaměstnanců a nákup doplňkových zařízení. 

Firma Homola, a.s. se nemusí příliš obávat nových konkurentů, jelikož má v tomto 

oboru dlouholetou tradici a má své stále odběratele. Ale přesto se snaží rozvíjet a nabízet stále 

nové přístupy, aby zůstala na trhu konkurenceschopná. 

 

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

Materiál, který firma potřebuje ke své stavební činnosti, dodávají různé dodavatelské 

firmy Moravskoslezského kraje nebo podle potřeby i firmy, z jiných krajů. Na trhu existuje 

hodně konkurujících firem, které se snaží získat co nejvíc zákazníků pomocí cenových 
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pobídek. Na ceny vstupů materiálu působí v dnešní době inflace, která za poslední rok rostla, 

a tím se zvýšily i ceny materiálů.  

Společnost Homola, a.s. v současné době není závislá na jednom dodavateli, který by 

si diktoval podmínky. Využívá většího počtu dodavatelů, kteří jsou vybírání na základě 

výběrového řízení. Společnost má na trhu docela silnou pozici. Firma byla zhodnocena za 

období pěti let, pro výpočty byly použity údaje z výročních zpráv a příloh k účetním 

závěrkám, a proto si může dovolit stanovit podmínky mezi dodavateli. Může se jednat 

například o splatnost faktur, ceny a cenové slevy materiálů nebo vytvoření konsignačního 

skladu, kdy materiál je pak odběratelem dle jeho potřeb průběžně odčerpáván a je jím 

uhrazována v závislosti na odběrech ze skladu. Naproti tomu dodavatel obvykle konsignační 

sklad svého odběratele podle potřeb dozásobuje. 

 

Mezi dodavatele trubních systémů pro inženýrské sítě a dalších hutních materiálů 

společnosti a jejich dodávané výrobky patří: 

 Pipelife Czech s.r.o. 

 Gascontrol Plast, a.s.  

 Paradox Steel  

 Jinpo Plus a.s.  

 GIENGER, spol. s r.o.  

 TRIVAL, s.r.o.  

 TECHNOMA, spol. s r.o. 

 PCV ALFA s.r.o.  

 GEREX Liberec s.r.o.  

 GERODUR Czech, s.r.o.  

 Ptáček-Velkoobchod, a.s.  

 Stavebniny Janík  

 Libor Václavík  

 

3. Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé mohou ovlivňovat dění na trhu, stejně jako dodavatelé, prostřednictvím 

tlaku na cenu, kvalitu poskytovaných služeb a výrobků, ale také dobu splnění zakázky. Firma 

se zaměřuje na velké odběratele (business zákazníci). 

 Firma Homola, a.s. se zúčastňuje mnoha výběrových řízení, protože převážnou část 

tvoří zakázky měst, obcí a firem vlastnící inženýrské sítě. S nejdůležitějšími zákazníky je 

uzavřena např. rámcová smlouva, kdy podle uzavřené smlouvy jsou poskytovány komplexní 

služby. V případě havárie nebo poruchy se zákazníci mohou obrátit na pohotovostní službu, 

kterou společnost Homola, a.s. provozuje pro své zákazníky. Ve stavebnictví je vysoká síla 

zákazníků, protože se dokonale orientují v cenách i v kvalitě projekčních a stavebních prací. 
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Jestliže firma ztratí nějakého významného odběratele (objednatele), snaží se snižovat veškeré 

náklady nebo přibírat menší zakázky, které jsou pro firmu méně neefektivní.  

Mezi nejvýznamnější odběratele služeb patří: 

 RWE Distribuční služby, s.r.o.  

 STRABAG a.s.  

 Dalkia Česká republika, a.s.  

 TCHAS, spol. s r.o.  

 VOKD, a.s.  

 OKD, a.s.  

 Green Gas DPB, a.s.  

 DIAMO, s.p. 

 ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. 

 MORAVIA ENERGO, a.s.  

 Statutární město Ostrava, 

 

S každou odběratelskou firmou nebo zákazníkem jsou sjednány platební podmínky na 

základě smlouvy o dílo.  

 
4. Ohrožení substituty 

Vzhledem ke specifickému charakteru stavební výroby je hrozba substitutů pro 

stavební firmy zabývajícími se výstavbou inženýrských sítí a výstavbou technologických 

staveb nevýrazná. V tomto odvětví nelze příliš měnit typy materiálů a jejich charakteristiku 

z důvodu specifických vlastností přenášených medií (např. zemní plyn, acetylen, propan-

butan, potrubní pošta, speciální koksárenské a generátorové plyny apod.). V některých 

případech lze nahradit určitý materiál potrubí jiným levnějším, po dohodě s projektantem a 

investorem.  

 

5. Rivalita firem působících na daném trhu 

Soupeření mezi stávajícími konkurenty má známou formu obratného manévrování 

k získání výhodného postavení. K soupeření dochází z důvodu, že jeden nebo více konkurentů 

buď pociťuje tlak, anebo vidí příležitost k vylepšení své pozice. 

Na území Moravskoslezského kraje je celkem velká koncentrace firem, zvláště u větších 

stavebních firem, které se zaměřují na více činností. V Moravskoslezském kraji je 

zaregistrováno více než 200 firem.  

Velké firmy působící na celém území České republiky často získávají veřejné zakázky 

v různých částech republiky. Dochází tak k jevu, že firma působí jako subdodavatel pro 

určitou velkou firmu, která získala zakázku, například při stavbě inženýrských sítí.  

Mezi nejvíce konkurující firmy patří: 

 STRABAG a.s..   TCHAS, spol. s r.o.  
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 ALPINE stavební společnost CZ, 

s.r.o.  

 ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.  

 JANKOSTAV, s.r.o.  

 HYDROSPOR, spol. s r.o 

 PLASTMONT inženýrské sítě 

s.r.o. 

 INTERGASSERVIS Opava s.r.o.  

 IRP Dostálek Jaroslav 

 GASCONTROL spol. s r.o. 

 GASSMONT, spol. s r.o 

 PLYNSTAV s.r.o.  

 

4.3 SWOT analýza 

Tabulka č. 6 SWOT analýza firmy Homola, a.s. – silní a slabé stránky 

Silné stránky Slabé stránky 

 dlouhodobá existence firmy na trhu 

 vysoká flexibilita 

 kvalifikovaní zaměstnanci 

 vlastní technika, stroje 

 prezentace firmy na internetových 

stránkách 

 stálý nárůst zakázek 

 kvalita poskytovaných služeb a 

provedené práce 

 dobré know- how 

 široký sortiment poskytovaných 

služeb 

 finanční stabilita 

 image firmy 

 znalost konkurence 

 certifikace ISO 

 diverzifikovaná činnost 

 

 velká fluktuace zaměstnanců na 

vedoucích pozicích 

 vyšší věková struktura u dělnických 

profesí 
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Tabulka č. 7 SWOT analýza firmy Homola, a.s. – příležitosti a hrozby  

Příležitosti Hrozby 

 vstup na nový trh 

 neustálé zlepšování poskytovaných 

služeb 

 zlepšení reklamy 

 uzavírání dlouhodobých smluv a 

dohod v ČR 

 zavedení nových technologií 

 oslovení nových zákaznických 

segmentů 

 fúze větších firem  

 vysoká inflace 

 politická situace 

 legislativa - růst snížené sazby DPH 

 sezonní práce 

 měnící se potřeby a požadavky 

zákazníků 

 živelné pohromy 

 odchod klíčových zaměstnanců 

 cenová válka 

 zvyšování tržních bariér 

 finanční krize 

 

Společnost Homola, a.s. se nachází ve druhém kvadrantu, to znamená, že silné stránky 

podniku jsou podrobeny nepřízni okolí. Předpokládá maximalizaci silných stránek a 

minimalizaci ohrožení. Snaží se identifikovat hrozby a přeměnit je s využitím silných stránek 

v příležitosti. Jedná se o diverzifikační teorii.  

 

4.4 Analýza ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Pro zhodnocení výkonnosti firmy bude proveden výpočet ukazatele ekonomické 

přidané hodnoty podle vzorce EVA = (ROE – re)*VK. Pro určení hodnoty bude použit 

výpočet na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí.  

Náklady na vlastní kapitál (WACC) 

Pro stanovení hodnoty vlastního kapitálu je použitý stavebnicový model, který 

využívá Ministerstvo průmyslu a obchodu v České republice. Nejprve jsou stanoveny rizikové 

přirážky a poté náklady na vlastní kapitál WACC. 

WACC = rf + rLa + rpodnik. + rfinanstab.  

Bezriziková sazba (rf) vychází z výnosu desetiletých státních dluhopisů. Jednotlivé 

hodnoty této bezrizikové sazby byly získány z finančních analýz Ministerstva průmyslu a 

obchodu ČR. 
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Tabulka č. 8 Bezriziková sazba 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

rf  v % 3,53 3,77 4,28 4,55 4,67 

Zdroj: www.mpo.cz 

Riziková přirážka charakterizující velikost podniku (rLa) vychází z velikosti 

úplatných zdrojů (UZ). Ty tvoří bankovní úvěry, vlastní kapitál a obligace.  Ve firmě Homola, 

a.s. tvoří úplatné zdroje vlastní kapitál a bankovní úvěry. Hodnota vlastního kapitálu a 

bankovních úvěru v roce 2005 a 2006 nepřekračuje hodnotu 100 mil. Kč, proto riziková 

přirážka rLa je 5%. A od roku 2007 do 2009 překračuje hodnotu 100 mil. Kč, ale je menší než 

3mld. Kč, proto použije propočet r LA = (3 mld. Kč - UZ)2/ 168,2 

Tabulka č. 9 Riziková přirážka charakterizující velikost podniku 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

UZ(v tis. Kč) 67 147 75 942 111 837 111 810 117 115 

rLA v % 5 5 4,95 4,95 4,94 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Riziková přirážka charakterizující produkční sílu podniku je závislá na vývoji 

ukazatele rentability aktiv. Tento ukazatel se následně porovnává s ukazatelem X1, jehož 

výpočet udává vzorec 

EBIT

A >= A

OBUVK )(

*

U

BU O ,  

položíme X1 = A

OBUVK )(

*

U

BU O  

Pokud ROA > X1, pak rpodnikatelské je 0,00 %, a pokud ROA < X1, je rpodnikatelské stanoveno ve 

výši 10,00 %.  

Tabulka č. 10 Riziková přirážka charakterizující produkční sílu 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

rpod v % 10 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z výpočtu vyplynulo, že v roce 2005 bylo ROA menší než ukazatel X1, proto bylo 

rpodnikatelké stanoveno ve výši 10%. V ostatních letech bylo ROA větší, proto je rpodniktatelstké 

stanoveno ve výši 0%. 

http://www.mpo.cz/
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Riziková přirážka finanční stability je stanovena na bázi celkové likvidity podniku. 

Pro určení je také stanovena mezní hodnota likvidity XL, která je srovnávána s likviditou 

průmyslu za určené období. Je-li celková likvidita > XL pak  rFinStab je 0,00%, pokud je 

celková likvidita < 1 pak rFinStab je10,00%. Pokud je celková likvidita firmy > 1, ale < XL 

propočte se rFinStab takto: rFinStab = (XL - celková likvidita)2/ 10*(XL-1) 2 

Pokud průměr průmyslu je nižší než 1,25, pak horní hranice XL = 1,25, pokud je průměr 

průmyslu větší než 1,25, pak XL = průměr průmyslu. 

Tabulka č. 11 Riziková přirážka charakterizující finanční stability 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková likvidita 1,29 1,27 1,26 1,35 1,29 

Likvidita za celkový 

průmysl (XL) 
1,42 1,38 1,33 1,42 1,52 

Rfinstab. v % 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 

Zdroj: vlastní výpočty a www.mpo.cz 

Sečtením všech rizikových přirážek dostaneme průměrné náklady na kapitál WACC.  

Tabulka č. 12 Vážené průměrné náklady na kapitál 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

rf 3,53% 3,77% 4,28% 4,55% 4,67% 

rLa 5% 5% 4,95% 4,95% 4,94% 

rfinstab 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 

rpodnik 10% 0% 0% 0% 0% 

WACC 18,54% 8,78% 9,23% 9,50% 9,61% 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Náklady na vlastní kapitál 

Alternativní náklady (re) jsou vypočítány podle vzorce. Následující údaje pro výpočet 

re jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13 Výpočet alternativních nákladů 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

WACC 18,54% 8,78% 9,23% 9,50% 9,61% 

UZ (v tis. Kč) 67 147 75 942 111 837 111 810 117 115 

Aktiva (v tis. Kč) 104 939 130 342 157 834 158 540 200 585 

(1 – t) 0,74 0,76 0,76 0,79 0,80 

Úroková sazba 0,0741 0,0614 0,0401 0,0616 0,0471 

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 45 911 57 215 76 805 79 634 82 756 

re 0,2493 0,1013 0,1204 0,1063 0,1205 

Zdroj: vlastní výpočty 

Hodnota alternativních nákladů od roku 2005 do roku 2009 měla kolísavý efekt. 

Z tabulky vyplývá, že náklady na vlastní kapitál jsou vysoké, přesahují hodnotu 10%. Nejvíce 

se na tom podílela riziková přirážka charakterizující velikost podniku (rLa) a bezriziková 

sazby (rf), která byla poměrně vysoká.  

Na základě vyčíslení hodnoty nákladů na vlastní kapitál a rentability vlastního kapitálu 

je vypočítaná hodnota ekonomické přidané hodnoty (EVA), vyjadřující celkový efekt pro 

vlastníky buď vytvořením hodnoty, nebo snížením hodnoty za období 2005 až 2009. 

Tabulka č. 14 Výpočet ekonomické přidané hodnoty firmy Homola, a.s. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Roe -0,036 0,19 0,25 0,036 0,038 

VK (v tis. Kč) 45 911 57 215 76 805 79 634 82 756 

re 0,2493 0,1013 0,1214 0,1063 0,1205 

EVA (v tis. Kč) -13 098,4 5 076,687 9 877,123 -5 598,27 -6 827,37 

Zdroj: vlastní výpočty 

Firma Homola, a.s. za období roku 2005, 2008 a 2009 dosahuje záporné hodnoty 

ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA), tzn., že nedocházelo k vytváření hodnoty pro 

vlastníka. Na vývoji EVA se negativně podílel spread (Roe – re), což je způsobeno 
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nepříznivým vývojem rentability vlastního kapitálu (Roe) a rizikem odrážející výši nákladů na 

vlastní kapitál (re). Nejhorší hodnoty dosahuje firma v roce 2005, protože Roe měla zápornou 

hodnotu (-0,036) a vysokou hodnotou nákladů na vlastní kapitál. Společnost v tomto roce 

investovala do opravy nemovitostí v areálu Průmyslového centra v Ostravě – Kunčičkách, 

započaté v roce 2004, investovala do realit a zakoupila pozemky pro přípravu I. etapy 

výstavby rodinných domů. V letech 2008 a 2009 byla Roe pozitivní, ale náklady na kapitál 

byly větší než Roe, proto došlo k záporné hodnotě EVA. Ta byla způsobena vysokými 

investicemi do developerské činnosti, kdy společnost připravovala II. a III. etapu pro výstavbu 

rodinných domů ve Vřesině u Hlučína. Pozitivem bylo, že v roce 2006 a 2007 dosáhl ukazatel 

kladných hodnot, tzn., že docházelo k vytvoření hodnoty pro vlastníka. Došlo k prodeji 34 

pozemků a práv k připojení k inženýrským sítím pro výstavbu rodinných domů. Celkově 

můžeme zhodnotit vývoj ukazatele EVA jako mírně nepříznivý.  

Graf č. 5 Vývoj ukazatele EVA v tis. Kč 
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4.5 BALANCED SCORECARD 

Hlavním cílem BSC bude stanovit strategické cíle jednotlivých perspektiv, určit 

měřítka těchto cílů a pokusit se stanovit způsob, jakým má být dosaženo těchto strategických 

cílů. Společnost Homola, a.s. tuto metodu nevyužívá, a proto nemá v jednotlivých 

perspektivách jasně definovány strategické cíle, včetně jejich hybných sil a konkrétních 

měřítek s cílovými hodnotami. Cílové hodnoty měřítek nebudou součástí tvorby BSC, jelikož 

společnost Homola, a.s. tuto metodu nikdy nezpracovávala, a proto by bylo obtížné cílové 

hodnoty stanovit.  Proto se pokusím navrhnout, jak by BSC pro tuto konkrétní společnost 

mohla vypadat.  

4.5.1 Finanční perspektiva 

U finanční perspektivy vycházíme z finanční analýzy, která byla prováděna za roky 

2005 až 2009 a životního cyklu, ve kterém se společnosti Homola, a.s. nachází. Jedná se o 

fázi zralosti, kdy se firma snaží o udržení své pozice na trhu nebo zvýšit svůj podíl na trhu.  

Příjmy firmy jsou rozděleny do 3 skupin. První skupinu tvoří příjmy z pronájmu 

Průmyslového centra, druhou tvoří příjmy z obchodní činnosti a třetí skupina je tvořena 

příjmy za developerskou činnost. Cílem firmy je zvyšovat obrat, snižovat náklady, které 

snižuje prostřednictvím administrativních, prodejních a režijních nákladů. Vedení si je 

vědomo, že nesmí ovlivnit úroveň poskytovaných služeb a zabezpečení interních procesů.  

Firma se snaží udržovat finanční stabilitu na dobré úrovni, tzn., že z dlouhodobého 

hlediska zabezpečuje své finanční závazky a dlouhodobě dosahuje přiměřené výnosnosti. 

Dále firma  diverzifikovala poskytovatele bankovních úvěrů, jimiž jsou Česká spořitelna a.s. a 

Komerční banka a.s., a také diverzifikuje riziko odběratelů na subdodavatele při nákladnějších 

zakázkách. Udržuje také vyrovnaný peněžní tok příjmů a výdajů.  

Tabulka č. 15 Finanční perspektiva  

Strategický cíl finanční perspektivy 

Zvyšovat ziskovost 

Snižovat náklady 

Zvýšit/ udržet tržby 

Zvýšit hodnotu pro vlastníky 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.5.2 Zákaznická perspektiva 

Zákazníci jsou rozděleni do tří skupin. První skupinu zákazníků tvoří především 

provozovatelé inženýrských sítí, většinou se jedná o vlastníky plynových zařízení. Zákazníci 

jsou rozděleni podle důležitosti pro firmu. S nejdůležitějšími zákazníky je uzavřena např. 

rámcová smlouva, kdy podle uzavřené smlouvy jsou poskytovány komplexní služby. V 

případě havárie nebo poruchy se zákazníci mohou obrátit na pohotovostní službu, kterou 

společnost Homola, a.s. provozuje pro své zákazníky. Jsou určeni pohotovostní technici, kteří 

v případě poruch a havárii operativně zasáhnou. Cílem je zlepšení péče o zákazníky 

(spokojenost zákazníků), kdy se firma snaží poskytovat komplexní služby. Druhou skupinu 

tvoří nájemci Průmyslového centra, kterým firma Homola, a.s. nabízí možnost pronájmu 

výrobních, skladových a kancelářských prostor. Poslední skupinou zákazníků jsou zájemci o 

stavební parcely. Těmto zákazníkům je poskytován veškerý právní servis při koupi parcely 

zdarma. Jedná se o vyřízení náležitostí smluv v součinnosti s bankami a úvěrovými 

společnostmi, podání návrhu na vklad na katastrální úřad, poradenská činnost při následném 

vyřizování územních rozhodnutí a stavebních povolení, napojení na inženýrské sítě apod. 

Společnost Homola a.s. vždy prodává pozemky na klíč, tzn. s provedenými příjezdovými 

komunikacemi a inženýrskými sítěmi s přípojkami k jednotlivým pozemkům. 

Tabulka č. 16 Zákaznická perspektiva 

Strategické cíle zákaznické perspektivy 

Udržet tradiční investory 

Spokojenost zákazníka 

Získání nových zákazníků 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.5.3 Perspektiva interních procesů 

Společnost Homola, a.s. provádí zpracování zakázek podle přání zákazníka 

(investora). Jde o způsob provedení, změny oproti projektu, provádění atypických realizací, 

přizpůsobení se časovým nárokům zákazníka (investora) a přizpůsobení se způsobu plateb. 

Cílem společnosti je plnit závazky ve stanovených termínech. Zákazník sleduje průběh plnění 

zakázky a je informován o průběhu.  

Dále je kladen důraz na kvalitu provádění zakázek. Při zvyšování kvality výrobků 

firma využívá systémy certifikací ISO norem, a také certifikací G-S5, P2, kdy se jedná o 

nejvyšší oprávnění pro provedení prací v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení. Při 
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provádění jednotlivých prací se snaží eliminovat rizika, aby nedocházelo k reklamacím, proto 

dochází ke kontrolní činnosti v průběhu a po dokončení práce. Kontrolní činnost je 

zajišťována na základě zpracovaného Kontrolního a zkušebního plánu, který je sestaven pro 

jednotlivé stavby a případně doplněn požadavky investora. Údržba je prováděna podle 

klimatických podmínek a plánu údržby.  

Obr. č. 8 Perspektiva interních procesů 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 17 Perspektiva interních procesů 

Strategický cíl interních procesů 
Udržet/zvýšit kvalitu 

Předávat zakázky včas dle požadavků 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společnost Homola, a.s. eviduje reklamace až od roku 2010 podle interní směrnice. 

Celkově bylo evidováno 12 reklamací, z toho 9 reklamací bylo oprávněných a 3 neoprávněné 

(zamítnuté). Celková finanční ztráta za reklamace 2010 byla ve výši 501 310,00 Kč. Pro firmu 

ztráta činila 250 655,00 Kč, zbylá částka byla v režii subdodavatelů, kteří prováděli práce pro 

firmu Homola, a.s.  

Graf č. 6 Zákaznické reklamace za rok 2010 

 

Zdroj: interní podnikové zdroje 
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4.5.4 Perspektiva učení se a růstu 

Společnosti Homola, a.s. je firma s dlouhodobou tradicí, která staví na znalostech a 

dovednostech svých zaměstnanců a jejich loajálních přístupech. Strategickým cílem v oblasti 

perspektivy učení se růstu proto můžeme stanovit rozšiřování schopností a dovedností 

pracovníků, spokojenost zaměstnanců a jejich loajalitu. Cíl společnosti klade velké nároky na 

své zaměstnance. Firma si to uvědomuje, a proto se snaží vybudovat stabilní tým 

kvalifikovaných specialistů pro práci ve stavebnictví.  

Firma Homola, a.s. získala dotaci na čerpání finanční podpory pro Komplexní 

vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců. Pro kvalifikaci svých zaměstnanců provádí 

řadu kurzů, školení, která probíhají převážně v zimních měsících, kdy zakázková naplněnost 

je z titulu klimatických podmínek minimální. Může se jednat o školení nových pracovních 

postupů, nových materiálů, ad.  

Pro zvyšování motivace zaměstnanců firma používá motivační pojištění pro odborně 

zaměřené zaměstnance ve výrobě, ale i v managementu. Motivační pojištění zajišťuje 

soukromé životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele, úrazové pojištění a životní pojištění, 

součásti může být i cestovní pojištění a pojištění léčebných výloh. 

Důležitým cílem společnosti by měla být spokojenost vlastních zaměstnanců, protože 

spokojení pracovníci mohou dobře a kvalitně vykonávat svou práci a být loajální k podniku. 

Spokojenost může být sledována například pomocí ukazatele fluktuace zaměstnanců, který 

uvádí procento obratu klíčových zaměstnanců. Faktorů ovlivňující spokojenost zaměstnanců 

je celá řada. Může se jednat o výši mzdy nebo nefinanční benefity. Spokojenost zaměstnanců 

může také ovlivnit např. firemní kultura, vztahy na pracovišti, pracovní prostředí.  Proto je 

velmi důležité zjišťovat příčiny nespokojenosti pracovníků a aktivně se je snažit odstranit. 

Tabulka č. 18 Perspektiva učení se a růstu 

Strategické cíle učení se a růstu 

Vzdělávání pracovníků 

Spokojenost zaměstnanců 

Zvýšit motivaci zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.5.5 Řetězec příčin a následků ve společnosti Homola, a.s. 

 Stanovení řetězce příčin a následků má klíčový význam při tvorbě BSC. Zobrazuje 

totiž propojení jednotlivých cílů ve společnosti a pomáhá zaměstnancům se ztotožnit 

s konceptem. Propojení jednotlivých cílů společnosti je znázorněno v obrázku č. 6.   

Obrázek č. 9 Řetězec příčin a následků  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cílem perspektivy učení se a růstu je zvýšení motivace zaměstnanců. Zaměstnanci 

jsou nositelé hodnoty společnosti. Ke zvýšení motivace může přispět vzdělávání 

zaměstnanců. Tím, že společnost umožní svým zaměstnancům vzdělávat se, může tak získat 

nejen spokojené zaměstnance, ale může také dojít ke zvýšení produktivity práce.  

S těmito cíli také souvisí perspektiva interních procesů, kdy cílem je zvýšit či udržet 

kvalitu prováděné práce a dále předávat zakázky včas dle požadavků zákazníků (investorů). 

S tímto cílem souvisí také snížení nákladů z finanční perspektivy. 

Cílem zákaznické perspektivy je udržet tradiční investory, kdy se jedná o zákazníky 

(investory), se kterými je navázaná spolupráce a jsou s nimi uzavírány smlouvy. S kvalitou 
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prováděné práce a odpovídající péče také souvisí, zda se zákazníci budou vracet nebo budou 

přicházet noví zákazníci, zda budou zákazníci spokojeni a uskuteční další zakázky.  

Uvedené cíle v ostatních perspektivách se starají, aby docházelo k naplnění cílů ve 

finanční perspektivě. Zvýšit hodnotu pro vlastníky je možné jen tehdy, pokud dojde ke 

splnění všech cílů ostatních perspektiv, které společným působením na všechny oblasti 

podnikání mají vliv na zvýšení hodnoty podniku.  Na zvýšení hodnoty podniku má také vliv 

snížení nákladů a zvýšení ziskovosti. 

4.5.6 Výběr měřítek  

Měřítky se sleduje plnění strategických cílů, které je třeba měřit. Měřítka by měla být 

kvantitativní (vyčíslitelná), ale někdy se nemůžeme obejít ani bez měřítek kvalitativních 

(obecně vyjádřených). 

4.5.6.1 Měřítka finanční perspektivy 

Tabulka č. 19 Cíle a měřítka finanční perspektivy 

Strategický cíl Měřítko 

Zvyšovat ziskovost ROE, ROCE 

Snižovat náklady 
Poměr celkových nákladů k tržbám 

Podíl provozních nákladů na celkových nákladech 

Zvýšit/ udržet tržby Objem tržeb 

Zvýšit hodnotu pro vlastníky EVA 

 

Zvýšení ziskovosti  

V této fázi životního cyklu volí firmy zvyšování ziskovosti, kde můžeme použít ukazatel 

rentability vlastního kapitálu (ROE) nebo může být použit ukazatel rentability dlouhodobě 

investovaného kapitálu (ROCE). V tomto případě můžeme stanovit cílovou hodnotu ukazatele 

ROE, neboť známe hodnoty za sledované období a jsme schopni zjistit průměrnou hodnotu 

ROE v odvětví.  

Snižování nákladů 

Pro cíl snížení nákladů může být použit ukazatel poměru celkových nákladů k tržbám. 

V případě použití tohoto měřítka by ho mělo být dosahováno postupným snižováním jeho 

hodnoty. Úspory může firma hledat např. v provozních nákladech, kde můžeme sledovat podíl 

provozních nákladů na celkových nákladech.  
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Zvýšení či udržení tržeb 

Pro cíl zvýšení či udržení tržeb bude použito měřítko objem tržeb za celé podnikání.  

Zvyšování hodnoty pro vlastníka 

Pro zjištění vývoje hodnoty podniku je nejvhodnější použití měřítka EVA. Protože firma 

Homola, a.s. dosud tohoto měřítka nevyužila, bylo by dobré, kdyby se tento ukazatel 

pohyboval v kladných číslech v dalších letech. 

4.5.6.2 Měřítka zákaznické perspektivy 

Tabulka č. 20 Cíle a měřítka zákaznické perspektivy 

Strategický cíl Měřítko 

Udržet tradiční investory 
Počet reklamací 

Objem tržeb u vybraných stávajících zákazníků 

Zvýšit spokojenost zákazníka Počet reklamací, dotazník spokojenosti zákazníků 

Získat nové zákazníky Počet nově získaných zákazníků 

 

Udržení tradičních investorů 

Měřítkem pro udržení tradičních investorů bude počet reklamací za sledované období a objem 

tržeb u vybraných stávajících zákazníků.  

Zvýšit spokojenost zákazníka 

Zvýšení spokojenosti zákazníka bude měřeno počtem reklamací, popřípadě může být měřeno 

dotazníkem spokojenosti zákazníků.  

Získat nové zákazníky 

Měřítkem pro získání nových zákazníků bude počet nově získaných zákazníků. 

 

4.5.6.3 Měřítka interních procesů 

Tabulka č. 21 Cíle a měřítka interních procesů 

Strategický cíl Měřítko 

Udržet/zvýšit kvalitu 
Index jakosti 

Počet reklamací 

Předávat zakázky včas dle požadavků Počet zakázek předaných po smluvním termínu 
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Udržení či zvýšení kvality 

Udržení nebo zvýšení kvality můžeme měřit indexem jakosti nebo počtem reklamací za určité 

období.  

Předávat zakázky včas dle požadavků 

Měřítkem pro předávání staveb v čas podle požadavků investorů (zákazníků) bude počet 

zakázek předaných investorovi po smluvním termínu. 

 

4.5.6.4 Měřítka učení se a růstu 

Tabulka č. 22 Cíle a měřítka učení se a růstu 

Strategický cíl Měřítko 

Vzdělávání pracovníků 

Podíl aktivně vzdělávaných pracovníků na celkovém počtu 

pracovníků 

Objem finančních prostředků na vzdělání (školení) 

Spokojenost zaměstnanců s kvalitou a úrovní školení 

Spokojenost zaměstnanců Fluktuace zaměstnanců 

Zvýšení motivace zaměstnanců Produktivita práce 

 

Vzdělávání pracovníků 

Vzdělávání pracovníků může být měřeno pomocí tří ukazatelů. První bude sledovat podíl 

aktivně vzdělávaných pracovníků na celkovém počtu pracovníků. Druhý bude zjišťovat objem 

finančních prostředků použitých na vzdělání či školení svých pracovníků. Poslední ukazatel 

sleduje spokojenost zaměstnanců s kvalitou a úrovní školení, který by měl probíhat formou 

rozhovoru s nadřízeným nebo osobou pověřenou. 

Spokojenost zaměstnanců 

Spokojenost zaměstnanců bude měřena pomocí ukazatele fluktuace zaměstnanců, který uvádí 

procento obratu klíčových zaměstnanců. 

Zvýšit motivaci zaměstnanců 

Zvýšení motivace zaměstnanců je velmi těžko změřitelná. Podstatné je, jakými strategickými 

akcemi je podporován cíl. Může se jednat o produktivitu práce, nebo může být použit 

dotazník na zjištění spokojenosti.  
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4.5.7 Stanovení strategických akcí 

Strategické akce představují způsob, jak dosáhnout jednotlivých strategických cílů. 

4.5.7.1 Strategické akce finanční perspektivy 

Tabulka č. 23 Strategické akce finanční perspektivy 

Strategický cíl Strategické akce 

Zvyšování ziskovosti Vychází ze strategických akcí ostatních perspektiv 

Snižování nákladů 
Využívání svých zaměstnanců, strojních zařízení 

Snižování administrativních nákladů, aplikace štíhlé výroby 

Zvýšení/ udržení tržby Vychází ze strategických akcí ostatních perspektiv 

Zvýšení hodnoty pro vlastníky Vychází ze strategických akcí ostatních perspektiv 

 

U finanční perspektivy není třeba stanovat mnoho strategických akcí, protože dosažení 

strategických cílů ve finanční perspektivě bude vycházet z ostatních perspektiv. Ke snižování 

nákladů by mělo přispívat využívání vlastních zaměstnanců, strojních zařízení než využívání 

subdodavatelů, pokud vlastní zaměstnanci nejsou plně vytíženi. Ke snižování může dojít také 

snižováním administrativních nákladů nebo pro jejich snížení by mohla být využita například 

aplikace principů štíhlé výroby, která se zaměřuje na odstraňování veškerého plýtvání ve 

firmě. Snižování nákladů by nemělo mít za následek snížení hodnoty a kvalitu výkonu 

vnímaných zákazníky.  

4.5.7.2 Strategické akce zákaznické perspektivy 

Tabulka č. 24 Strategické akce zákaznické perspektivy 

Strategický cíl Strategické akce 

Udržet tradiční investory 

Snižování počtu reklamací 

Poskytování kvalitních služeb, předávání zakázek v 

termínu 

Zvýšit spokojenost zákazníka Poskytování kvalitních komplexních služeb 

Získání nových zákazníků Zlepšení reklamy, cenová strategie, dobrá pověst 

 

Udržet tradiční investory můžeme prostřednictvím zvyšování kvality provedené práce, 

snižováním počtu reklamací, plnění zakázek v nejkratším možném termínu. Zvýšení 

spokojenosti zákazníka se může odvíjet od poskytování kvalitních komplexních služeb. Pouze 

odpovídající péče zajistí, aby zákazníci byly spokojeni a uskutečňovali další zakázky. Získat 



55 

 

nové zákazníky může prostřednictvím zlepšení reklamy na internetových stránkách, 

billboardech či autech, uvedení reklamy v tisku, rádiu nebo pomocí cenové strategie, která 

zohledňuje ceny konkurence, ale také dobrou pověstí u stávajících zákazníků.  

4.5.7.3 Strategické akce perspektivy interních procesů 

Tabulka č. 25 Strategické akce perspektivy interních procesů 

Strategický cíl Strategické akce 

Udržet/zvýšit kvalitu 
Motivace zaměstnanců 

Častější kontrola práce 

Předávat zakázky včas dle požadavků Plánování, logistický proces 

 

Firmy musí svým zákazníkům nabízet především kvalitní výrobky a služby. Pro 

udržení či zvýšení kvality práce je především nutné, aby výrobky vyráběli motivovaní 

zaměstnanci v plném pracovním nasazení. Důležitá je také častější kontrola zadané práce 

během pracovní doby, protože jen pravidelná a průběžná kontrola dodržování zadaných 

úkolů, způsobu provádění, technologických postupů, dodržování zásad bezpečnosti práce, 

splnění lhůt a pracovní kázně vede k větší produktivitě práce. Předávat zakázky včas 

zákazníkům dle jejich požadavků vyžaduje nejen dokonalé plánování, ale také efektivní 

logistický proces. Jestliže firma nemůže předat stavbu v termínu vzhledem k nepříznivým 

klimatickým podmínkám, společnost informuje investora a je sepsán dodatek ke smlouvě, ve 

kterém je určeno nové datum dokončení a předání.  

4.5.7.4 Strategické akce perspektivy učení se a růstu 

Tabulka č. 26 Strategické akce perspektivy učení se a růstu 

Strategický cíl Strategické akce 

Vzdělávání pracovníků Kurzy, školení, kvalifikace 

Spokojenost zaměstnanců 
Vztahy na pracovišti, pracovní prostředí a firemní 

kultura 

Zvýšení motivace zaměstnanců 
Vytvoření zpětné vazby 

Vybudování nového systému motivace 

 

 Poslední perspektiva učení se a růstu vytváří předpoklady pro to, aby cíle vymezené 

v předchozích třech perspektivách bylo možné zrealizovat. Vzdělávání pracovníků může ve 

společnosti probíhat prostřednictvím různých kurzů, školení či kvalifikací. Je potřeba, aby 
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pracovníci se chtěli se sami vzdělávat a ve vzdělání viděli možnost, jak zvýšit svoji 

kvalifikaci. Zvyšovat motivaci zaměstnanců může společnost prostřednictvím nového 

systému motivace nebo vytvořením zpětné vazby od zaměstnanců k nadřízeným. Ke zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců na pracovišti přispívají příjemné pracovní prostředí, kladné vztahy 

na pracovišti, ať mezi zaměstnanci navzájem nebo nadřízenými a podřízenými, a i dobré 

platové podmínky. 

 Pro úspěšnou implementaci BSC je důležité, aby měl koncept naprostou podporu 

celého vedení společnosti. Projekt vyžaduje, aby všichni zúčastnění pracovníci byli 

seznámeni a srozuměni s jeho průběhem a motivování jeho cíli. Vypořádání se se všemi 

fázemi rozpadu BSC v organizaci je postupný a časově náročný proces, ve kterém se každá 

firma setká s mnoha specifickými výzvami. Rozvoj IT technologií a specializovaných 

softwarových nástrojů v dnešních podmínkách prakticky znamená pro realizaci takto 

náročného projektu nutnost využití specializovaného softwarové nástroje. Při stanovování 

cílů, měřítek a strategických akcí musí firma vycházet ze skutečných potřeb a situace.  
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současnou ekonomickou výkonnost podniku 

Homola, a.s. a navrhnout hodnocení výkonnosti prostřednictvím metody Balanced Scorecard. 

V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska, jako je výkonnost, finanční 

analýza, metody hodnocení výkonnosti podniku, jako je Balanced Scorecard, ekonomická 

přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota a rentabilita investic založena na cash-flow.   

V praktické části nejprve charakterizuji firmu Homola, a.s., jejíž výkonnost byla 

měřena. Jde především o základní informace o firmě, předmět jejího podnikání, umístění na 

trhu a organizační strukturu firmy. Firma byla zhodnocena za období pěti let, pro výpočty 

byly použity údaje z výročních zpráv a příloh k účetním závěrkám. V praktické části byla 

provedena analýza, pomocí tradičních ukazatelů se zaměřím na finanční analýzu. Vliv 

prostředí na podnik je zhodnocen z hlediska Porterova modelu pěti sil. Součásti práce je také 

SWOT analýza, která je východiskem pro zhodnocení výsledku. Výkonnost firmy byla také 

zhodnocena pomocí ekonomické přidané hodnoty (EVA) na bázi zúženého pojetí 

hodnotového rozpětí. Můžeme říci, že z hlediska současné ekonomické výkonnosti se jedná o 

stabilní firmu s dlouhodobou tradicí a i přes hospodářskou krizi si udržela stabilní pozici na 

trhu a konkurenceschopnost.  

Metodou Balanced Scorecard byl navržen systém měření výkonnosti podniku, který 

není založen pouze na finanční analýze, ale soustředí se také na sledování a dosahování 

vytyčených strategických cílů podniku nefinanční povahy.  

V rámci aplikace metody Balanced Scorecard do systému měření výkonnosti podniku 

byly analyzovány 4 oblasti perspektivy. Jedná se o oblast finanční, zákaznickou, procesní a 

oblast učení se a růstu. Těmto oblastem byly navrženy strategické cíle, stanoveny jejich 

měřítka a určeny strategické akce. Cíle a zejména vztahy mezi nimi jsou znázorněny v řetězci 

příčin a důsledků. V závěru práce byly k jednotlivým strategickým cílům navrženy strategické 

akce, které by měly přispět k dosažení těchto cílů. Rovněž jsem se zmínila o možnostech 

využití softwaru pro podporu BSC.  

Firma Homola, a.s. by z metody BSC mohla využít perspektivu učení se a růstu, kde 

by se zaměřila na vzdělávání zaměstnanců. Firma staví na znalostech a dovednostech svých 

zaměstnanců. Průběžné vzdělávání, rozšiřování znalostí a dovedností je nutné také pro 

získávání a obnovování osvědčení a certifikátů. Ty se poté zařazují do nabídek výběrových 
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řízení. V ostatních perspektivách by byla implementace náročnější jak časově, tak finančně, 

protože společnost má diverzifikovanou činnost. Nezanedbatelné je také to, že se jedná o 

firmu s menší organizační strukturou, kde majitel je současně i výkonným managementem a o 

podnikání a hospodaření společnosti má dobrý přehled. Záleží tedy jen na rozhodnutí majitele 

společnosti, jestli by byla tato metoda implementována. Svou roli při rozhodování bude hrát 

také výše ceny investice do systému a její ekonomická efektivnost. 
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