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1 Úvod   

Pojem „výkonnost“ v současnosti zaznívá v různých souvislostech velmi často. 

Mnohým, zejména sportovně orientovaným lidem, se při vyslovení tohoto slova vybaví 

výkony jednotlivých sportovců nebo jejich týmů. Když sportovec podá nějaký mimořádný 

výkon, jistě neujde pozornosti medií. Jeho měřitelný výkon a zejména srovnání s výkony 

ostatních sportovců, je to co lidi nejvíce zajímá. Každý, kdo dělal sport na vyšší, než 

rekreační úrovni ví, že cesta k dosažení požadovaných výkonů je mnohdy komplikovaná a 

dlouhá. Stejně je tomu i ve firmách – dosažení a udržení požadovaných výsledků firmy 

v delším horizontu je obtížný úkol, zejména když si uvědomíme kolik vnějších a vnitřních 

faktorů může tuto výkonnost ovlivnit. 

Diplomová práce je věnována problematice měření výkonnosti a problémům, které 

výkonnost snižují. Otázkou je jakou metodou změřit výkonnost obchodní firmy. Jsou 

vypracovány různé metody na toto měření, ale většinou se jedná o typy měření, která jsou 

vhodná buď pro velké společnosti, nebo pro výrobní společnosti. Tato práce je zaměřena 

na dvě malé obchodní firmy, které spolu tak úzce spolupracují a jejichž vlastníky jsou titíž 

majitelé, že by bylo nemyslitelné psát jen o jedné z nich, neboť v souhrnu se tyto dvě firmy 

chovají jako jedna. Vzhledem k tomu, že jsem nedostala souhlas vlastníků firem 

s uváděním názvu v této diplomové práci, budu tyto firmy nazývat „Anaj“ a „Betak“. 

 

Cílem této práce je prověřit ekonomickou výkonnost vybrané firmy a 

navrhnout zlepšení tak, aby byla zvýšena její výkonnost.  

 

 V teoreticko-metodické části je nejprve popsán postup zadaného úkolu a vysvětlen 

pojem „výkonnost“ z různých dostupných zdrojů. Dále jsou charakterizovány metody 

věnující se této problematice, včetně dvou hlavních metod, které jsou v práci použity – 

metoda BSC a metoda klíčových ukazatelů výkonnosti. Je zde dále vysvětlena 

problematika implementace těchto metod včetně doporučení pro realizaci, týkajících se 

zvýšení výkonnosti. 

V praktické části analyzuji výkonnost firem z hlediska čtyř perspektiv metody BSC. 

Z finanční perspektivy jsou zde prověřena tvrdá data finanční stránky firem, včetně 

analýzy podle obchodníků a komodit. Další perspektivy (zákaznická, interních procesů a 

spokojenosti zaměstnanců) jsou rozebírány pomocí metody myšlenkových map. 

Vnitrofiremní problémy jsou zdrojem nižší výkonnosti. Problémy jsem identifikovala na 
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základě dotazníkového šetření u zaměstnanců a brainstormingem s majiteli. Následně jsme 

tyto problémy analyzovala.  

V poslední části jsou uvedeny ověřené ukazatele ekonomické výkonnosti 

v konkrétní firmě pomocí metody Balanced ScoreCard (BSC) a klíčových ukazatelů 

výkonnosti. Zároveň obsahuje návrhy na zvýšení výkonnosti, prostřednictvím návrhů na 

řešení problémů, včetně potřebných zdrojů a očekávaných efektů. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

Pro svou diplomovou práci jsem si záměrně vybrala podnikovou společnost, ve 

které již sedmým rokem pracuji a jsem dobře obeznámena se všemi důležitými fakty, 

vnitřními i vnějšími procesy. Tato společnost má zajímavou historii. Její struktura se 

ustálila do podoby dvou právně samostatných firem ve dvou sousedních státech. Pro její 

provázanost by nešlo psát pouze o jedné z nich, proto se zaměřím na obě firmy, které 

popíšu z hlediska současného stavu a aktuálních diskutovaných otázek, s kterými se 

vybrané firmy potýkají. 

2.1  Popis současného stavu 

Firma Anaj s.r.o. (dále jen „Anaj“), sídlící v České republice, byla založena na 

základě dohody mezi dvěma bratry, kteří jsou dodnes jediní majitelé. Tato firma vznikla 

v roce 2001 odloučením divize, která byla původně zaměřená na velkoobchod 

s agrokomoditami, jiné společnosti, kterou taktéž vlastnili oba majitelé. Jedná se o 

obchodní firmu, která se zaměřuje na dovoz a vývoz zemědělských komodit. V roce 2007 

rozšířila svoje portfolio o nákup a prodej stavebních materiálů. V současné době má 10 

zaměstnanců – z toho 9 na plný úvazek a 1 na zkrácený úvazek. Firma dosáhla v roce 2011 

ročního obratu cca 260 mil. Kč.  

Firma Betak s.r.o. (dále jen „Betak“) se sídlem na Slovensku existuje již od roku 

1998. Postupem času se stala paradoxně (vzhledem k tomu, že je starší) dcerou české firmy 

(česká firma vlastní slovenskou firmu z 98%). Mezi hlavní činnosti patří také velkoobchod 

se zemědělskými komoditami, dále obchod s těžkou chemií (topný olej, asfalt) a od roku 

2009 následovalo firmu Anaj v rozšíření portfolia o stavební materiály. V současné době 

má 3 zaměstnance. V roce 2011 dosáhla ročního obratu ve výši cca 21 mil. EUR.  

I když jsou obě firmy právně samostatné, mají společnou organizační strukturu, kdy 

jednotliví zaměstnanci jsou podřízeni přímo majitelům firmy Anaj. Tato organizační 

struktura by se dala nazvat maticovou a to i přesto, že se maticová struktura vyskytuje 

většinou ve výrobních firmách. Z jednoho úhlu pohledu jsou zaměstnanci řízeny z hlediska 

právní subjektivity a z druhého úhlu pohledu jsou zaměstnanci řízeni podle komodit. Tuto 

skutečnost ilustruje obr. č.  2.1.  
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Obr. 2.1 Maticová organizační struktura společenství firem 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V současné době má firma Anaj dva jednatele, z toho je jeden ředitel, 5 

obchodníků, 2 účetní a 1 asistentku a manažera pro jakost v jedné osobě. Firma Betak 

disponuje jednatelem a obchodníkem v jedné osobě, dále dalším obchodníkem, jednou 

účetní a jednou asistentkou.  

Obě firmy jsou formálně řízeny majiteli, kteří jsou zodpovědní za veškerý rozvoj, 

stanovení vize, strategie, rozpracovanou do cílů na jednotlivé roky. Majitelé mají své 

podřízené neformálně rozdělené podle obchodovaných komodit na stavební a zemědělské. 

Pro zvýšenou kvalitu nabízených služeb a produktů je implementován systém 

managementu jakosti podle ISO 9001:2009, od roku 2010 má dále systém GMP (Good 

manufacturing practice pro obchod) a systém ISCC (International Sustainability and 

Carbon Certification).  

Vzhledem k typu obchodu firmy využívají minimálně mediální prostředky pro svou 

reklamu. Reklamou jim jsou dobrá platební morálka a férový způsob jednání. 

Trhem, na kterém firmy působí, je trh Evropské unie, vzhledem k transportním 

nákladům se jedná především o okolní státy. Firmy se orientují na zákazníky nadnárodních 

společností a s nimiž mají již dlouholeté vztahy. Dalšími letitými zákazníky jsou 

samostatní zemědělci, zemědělská družstva, zemědělská zásobování a nákupy, přes 

obchodní firmy a brokery, kteří jen zprostředkovávají obchod za provizi, až po velké 

Řízení Firma Anaj Firma Betak 

1.majitel 
zemědělské 

komodity 
zemědělské 

komodity 

2. majitel 
stavební 
hmoty 

stavební 
hmoty 
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obchodní firmy s různým zaměřením. Často se uzavírají barterové obchody, z čehož 

vyplývá, že zákazníci bývají i sami dodavatelé. Firmy aktivně vyhledávají obchody 

s novými zákazníky, které si ověřují přes reference nebo u pojišťovny pojišťující 

pohledávky z obchodního styku. 

Obr. 2.2 Pohled na firmy z hlediska vlastnictví 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Firma Anaj je dosti závislá na měnových kurzech, neboť i ty velmi ovlivňují, zda se 

daný obchod uskuteční či nikoli. Firma Betak díky zavedenému euru od roku 2010 tak 

závislá není. 

2.2 Diskutované otázky v daném firemním společenství 

Firmy mají plochou organizační strukturu, kde jsou všichni podřízeni dvěma 

majitelům. Díky této organizační struktuře dochází k snadnému a rychlému rozhodování ve 

všech oblastech řízení firmy. Mimo řídící funkci se majitelé stále aktivně věnují obchodní 

činnosti, zejména uzavírají obchody s významnými zákazníky. Jedná se hlavně o 

domluvení podmínek se zákazníkem. Konkrétní realizace dodávek přebírají ostatní 

obchodníci ve firmě. Díky dlouhodobě dobrým obchodním výsledkům majitelé preferují 

volnější styl řízení firem.  
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Obchodníci mají definovaný popis pracovní činnosti a vymezený okruh dodavatelů, 

se kterými spolupracují. Obchodníci se zaměřením na agrokomodity nepracují 

individuálně, ale ve dvojicích. Členové dvojic se navzájem doplňují, vyměňují si 

informace a zastupují v případě nepřítomnosti. V rámci zemědělských komodit jsou 

zastoupeni celkem 4 obchodníci, tj. 2 týmy. Tyto týmy
1
 jsou rozděleny podle teritoria 

dodavatelů. 

Tab. 2.1 Rozdělení obchodníků - agrokomodity 

Oblast dodavatelů Slovenská republika Česká republika 

Složení žena, muž muž, muž 

Věk nad 50 let nad 30 let 

Počet let ve firmě 10 let 2 roky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci agrokomodit jsou obchodníci rozděleni teritoriálně a to pro oblast 

Slovenska je ve složení: žena a muž, věk: nad 50 let, počet let ve firmě: 10 let, a pro oblast 

České republiky je ve složení: muž, muž, věk: nad 30 let, počet let ve firmě: 2 roky. Jako 

jeden z klíčových problémů zde vyvstává slabá kooperace mezi týmy v agrokomoditách. 

Tyto týmy nepracují společně jako jedna firma. Nepředávají si informace a tím se zvyšuje 

informační šum a bariéra, která není žádoucí. Řediteli se nedaří stmelit tyto týmy, a firmě 

se tím snižuje výkonnost.  

U obchodníků
2
 se stavebními hmotami funguje rozdělení taktéž teritoriální. Pro 

oblast Slovenska je to muž věk nad 40 let, počet let ve firmě 14. Pro oblast České 

republiky je to jeden z majitelů a obchodník, složení: muž, muž, věk nad 40 let, obchodník 

je ve firmě 2 roky. Tito obchodníci mají ve velké míře nastaveny limity pohledávek pro 

zákazníky, které nesmějí překročit, tj. nad které nemohou dodávat zboží zákazníkovi. 

Zbývající dva obchodníci jsou zaměřeni na speciální úkoly k podpoře prodejů jednotlivých 

druhů komodit. 

Majitelé sledují v prvé řadě zisk, obrat a výši pohledávek. Vzhledem k tomu, že se 

již několikrát v minulosti stalo, že firmy přišly o nemalé částky z důvodu nezaplacení 

                                                           
1
 Podrobnější rozbor týmů agrokomodit je uveden v tabulce č. 2.1. 

2
 Rozdělení obchodníků se stavebními hmotami je uvedeno v tabulce č. 2.2. 
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prodaného zboží
3
, mají některé pohledávky pojištěné. Toto pojištění se vztahuje z velké 

části na odběratele stavebních hmot, u kterých je riziko nezaplacení vyšší než už zákazníků 

zemědělských komodit. 

Tab. 2.2 Rozdělení obchodníků - stavební hmoty 

Oblast dodavatelů Česká republika Slovenská republika 

Složení muž, muž muž 

Věk nad 40 let nad 40 let 

Počet let ve firmě 2 roky 10 let 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Systém odměňování zaměstnanců je nastaven tak, že k dohodnuté měsíční mzdě 

bývá vyplácena čtvrtletní odměna na základě dosaženého zisku. Algoritmus výpočtu 

odměny zaměstnanci neznají, čímž se stává tento systém nedostatečně motivujícím. Dále je 

kladen velmi nízký důraz na vzdělávání, které je základní podmínkou úspěchu v dnešní 

neustále měnící se době. Rovněž neprobíhá formální hodnocení se stanovením osobních 

cílů, které by pomohlo zaměstnanci v lepší sebemotivaci.  

V posledním roce (2011) se firmě Anaj nepodařilo najít dalšího obchodníka pro 

posílení obchodního týmu. I přes vysoký počet došlých odpovědí se zájmem o práci, 

odpovídalo požadavkům jen pár uchazečů, kteří byli pozváni na přijímací pohovor. 

Z těchto uchazečů byly vybrány a postupně zaměstnány 3 osoby, ale každá z nich skončila 

ještě ve zkušební době ze strany zaměstnavatele. Odvedená práce neodpovídala 

představám vedení. Vzhledem k náročnosti zaučení nového zaměstnance se ředitel rozhodl 

opustit představu přijetí nového zaměstnance. 

                                                           
3
 Jednalo se hlavně o případy, kdy zákazník na sebe uvalil insolvenci, nebo firma byla poslána do konkurzu. 
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3 Teoreticko-metodická východiska 

Tato část nejprve seznamuje se zvoleným postupem zadaného úkolu. Dále se 

definuje výkonnost firmy z různých literárních a informačních zdrojů. Postupně je 

rozebíráno měření (včetně měřítek) výkonnosti a jsou popsány některé metody pro 

posuzování výkonnosti. Aby získané informace splnily svůj účel, je důležité je zpracovat a 

v případě potřeby s nimi dál pracovat. Jaké doporučení se podává pro zvýšení výkonnosti a 

její implementování například v podobě klíčových ukazatelů se uvádí v podkapitolách 3.6 

a 3.7. V rámci této práce jsem se rozhodla využít ještě další metody, které napomáhají 

kreativnímu myšlení, které uvádím v předposlední kapitole této části.  

3.1 Postup řešení zadaného úkolu 

Diplomová práce si klade za cíl prověřit ekonomickou výkonnost konkrétních firem 

a navrhnout řešení problémů, včetně identifikování ověřených ukazatelů ekonomické 

výkonnosti daných firem.   

     Obr. 3.1 Schéma řešení 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výběr firmy 
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diskutované otázky 
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Analýza definovaných 
problémů 

Identifikace klíčových 
ukazatelů výkonnosti 

Návrh řešení definovaných 
problémů 

Zpracování souhrné zprávy 

Předání diplomové práce 
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Nejprve jsem si vybrala firmu resp. firemní společenství, ve kterém jsem se 

rozhodla rozebrat téma výkonnosti firmy. Tyto firmy jsem blíže popsala a nastínila 

diskutované otázky, kterými se dané firmy zabývají. Na základě anonymního dotazníku, 

včetně pozorování a brainstormingu jsem identifikovala problémy, s kterými se firmy 

potýkají z pohledu zaměstnanců a majitelů. Prostudovala jsem k vybranému tématu 

literaturu a popsala, jak danou problematiku vnímají vybraní autoři, včetně různých metod, 

zabývajících se výkonností firem. V dalším kroku jsem shromáždila a zpracovala data. 

Použitá data a informace byly získány na základě vlastního pozorování, rozhovorů 

s ředitelem a jednotlivými zaměstnanci, z interních i z veřejně dostupných zdrojů.  Na 

základě teoretických poznatků jsem postupovala dál v analýze ekonomické výkonnosti 

firem a to jak z finančního hlediska tak i z nefinančního. Analytická část dále obsahuje i 

podrobnější analýzu definovaných problémů. Na základě čtyř perspektiv modelu BSC byly 

přijaty návrhy a ověřili se ukazatelé ekonomické výkonnosti. Dále jsem pro řízení 

výkonnosti navrhla klíčové ukazatele výkonnosti, které by měla firma pravidelně sledovat 

a vyhodnocovat. Kromě kvantitativního hodnocení výkonnosti se zabývám i kvalitativní 

stránkou a faktory, které ovlivňují výkonnost firmy. Navrhla jsem konkrétní řešení 

identifikovaných problémů. Poslední fází je zpracování souhrnné zprávy diplomového 

úkolu a předání diplomové práce. Graficky je schéma řešení zobrazena obrázkem 3.1. 

3.2 Výkonnost firmy v dostupných informačních a literárních zdrojích 

Výkonnost firmy může být chápána různě, proto zde uvádím definice základních 

pojmů, které nejlépe vystihují pojem tak, jak jej budu využívat v této práci. 

Dluhošová (2007, 38) se zamýšlí nad tím, že „termín výkonnost bývá rozdílně 

chápán a interpretován jak v teoretické, tak následně i v praktické rovině zkoumání. 

Definice výkonnosti je obecně chápána jako schopnost firmy zhodnocovat vložené zdroje. 

Výkonnost firmy bývá nejčastěji interpretována jak její efektivnost, ziskovost a 

produktivita.“ 

Výkonnost je činnost cílově zaměřená, aby se docílilo určitého stavu či se alespoň 

k němu přiblížilo. Je s tím spojena efektivnost a účinnost, tj. dělat správné věci správně. 

Wagner (2009, 17) definuje výkonnost jako „charakteristiku, která popisuje způsob, 

respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě 

podobností s referenčním způsobem vykonání (průběhu) této činnosti. Interpretace této 
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charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu 

z hlediska stanovené kriteriální škály.“ 

Je důležité si uvědomit, že měřením výkonnosti dostáváme informaci o pozici, 

stavu i směru vývoje. Měření vlastní výkonnosti a její interpretace může působit, jako 

významný motivační prvek působící na činnost sebereflektujícího jednotlivce nebo 

sebereflektující společnosti. 

Výkonnost nemůže být objektivní. Každá zájmová skupina má jinou představu o 

tom,  jaká kritéria mají být srovnávána a interpretována a jaký průběh činností má být 

stanoven jako referenční. Proto je podstatné uvědomit si, pro koho nebo z jakého pohledu 

měříme a popisujeme výkonnost organizace.  

Wagner (2009, 35) radí, že je užitečné použít jako základ řadu následujících 

„navádějících“ otázek, např. 

Kdo jsou hlavní uživatelé informací o výkonnosti a pro jaké účely tyto informace 

využívají? 

Které faktory stimulují nebo motivují k tomu, aby výkonnost byla předmětem zájmu 

měření? 

Je systém měření výkonnosti nastaven tak, aby postihl všechny dimenze zkoumané 

činnosti, nebo aby se zaměřil na určitý výběr? 

Jakým způsobem jsou stanoveny referenční prvky pro vyhodnocení výkonnosti? 

Jakým způsobem se při měření výkonnosti zohledňuje faktor času? 

Jaký typ informací je upřednostňován pro popis výkonnosti a její interpretaci uživatelům? 

Kdo je zodpovědný za proces měření výkonnosti a jeho části? Jsou všechny aktivity 

spojené s měřením výkonnosti řešeny uceleně, a vytvářejí tak logicky navazující řetězec? 

3.3 Měření výkonnosti 

Výkonnost firmy a její měření je možno podle různých úhlů pohledů, např. podle 

podílu na trhu, množství zaměstnanců, podle schopnosti uspokojovat zákazníky atd. 

Jedním z důvodů měření výkonnosti je, že nám poskytuje informace o daném objektu. 

Tyto informace můžeme porovnávat s jinými, podobně zaměřenými subjekty a to buď 

věcně, nebo časově.  

 „Měření umožňuje objektivizovat naše subjektivní smyslové vnímání objektu nebo 

– pomocí technických nástrojů-popsat i takové charakteristiky objektu, které jsou lidskými 



16 
 

smysly nepostižitelné. Měření může prokázat v neposlední řadě i to, zda určitý jev nastal, či 

nikoliv.“ jak tvrdí Wagner (2009, 35) 

Wagner (2009, 36-38) dále definuje několik kroků, na sebe navazujících, v procesu 

měření výkonnosti. 

1. Vytvoření modelu pro měření a interpretaci výsledků.  

2. Co bude předmětem našeho zkoumání. 

3. Volba metod a nástrojů použité pro měření.  

4. Změření - získání požadovaných hodnot. 

5. Zaznamenání a uchování získaných hodnot.  

6.Třídění, analýza, porovnávání a interpretace hodnot.  

7.Ověření a objektivizace informací připravených pro komunikaci.  

8. Vhodná forma komunikace informace uživatelům – např. reporting, prezentace. 

Pokud máme dostatek informací a času můžeme využít pro měření výkonnosti 

různé typy měrných veličin. To má velký vliv na lepší představu a širší prostor pro úvahy 

nad volbou nejvhodnějších měřítek pro danou situaci. 

Jestliže chceme najít odpověď na otázku: „Co je výkonnost a co má být měřítkem 

výkonnosti?“ musíme si uvědomit, kdo si tuto otázku pokládá. Majitelé podniku chtějí co 

nejvíce zhodnotit vložený kapitál, takže znaky výkonnosti jsou pro ně hodnota firmy či 

ekonomická přidaná hodnota. Zákazníci mají podnik za výkonný, pokud se kvalita a cena 

případně i dodací lhůta rovná jejich představě. Řídící pracovníci považují výkonný podnik 

podle produktivity, cash flow nebo rychlostí reakce na změnu. 

Aby se sledovala výkonnost, je důležité mít v podniku nastaven postup jejího 

měření, řízení a zlepšování, který je efektivní a stmeluje různé pohledy na výkonnost. 

Výkonnost ovlivňují jak vnitřní faktory (úroveň technologie, pracovníci) tak i vnější 

faktory (dodavatelé, zákazníci, trh) 

Aschenbrennerová (2010) uvádí, že „hospodárnost je ovlivňována náklady na 

vstupy (vstupními náklady). Produktivita indikuje stupeň využití zdrojů v daném čase. 

Účelnost je ovlivňována kvalitou (množstvím) výstupu. Je nutné uvést v harmonii 

hospodárnost, produktivitu a účelnost výstupu. Potom výkonnost, která je ovlivněna 

hospodárností, produktivitou i účelností, může být zlepšována zvyšováním kvality a 

snižováním nákladů a času. Pouze v případě správné vyváženosti je systém výkonný.“  
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K hodnocení se využívají ukazatele 

- hospodárnosti, které jsou zaměřeny na alokaci nákladů s produktem (náklady mohou být 

spojeny s produktem přímo či nepřímo), 

- produktivity, jež indikují intenzitu využití vstupů (jsou ovlivňovány jak nákladovou 

účinností, kvalitou, tak časem), 

- účelnosti, jež jsou zaměřeny na měření a kontrolu finálního výstupu (mají ověřit jeho a 

spokojenost zákazníka s finálním výstupem), 

- kvality, jenž záleží na finálním výstupu (pokud se jedná o službu je nutno definovat 

požadavky zákazníka). 

Obr. 3.2 Integrace pohledu na výkonnost 

Zdroj: Aschenbrennerová (2010) 

Jak jednoznačně vyplývá z praxe, je nutné využívat finanční i nefinanční ukazatele. 

Proto byl vytvořen koncept měření a řízení výkonnosti, který spojuje vnější pohled 

(zákazníkův, konkurence, dodavatelský) i vnitřní pohled (manažerů, vlastníků) na 

výkonnost. Dílčí oblasti mohou být dále větveny s ohledem na jednotlivé procesy. Pro 

jednotlivé skupiny výkonnosti je nutno vytipovat ukazatele výkonnosti tak, aby pomáhaly 

k dosažení žádaných strategických cílů. Obrázek 3.2 přináší názornou integraci pohledu na 

výkonnost. 
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3.4 Měrné veličiny v měřítkách výkonnosti 

Měrná veličina je neoddělitelnou součástí každého měřítka výkonnosti, která nám 

zobrazuje vymezené charakteristiky. Jde vlastně o posouzení souvislosti mezi dvěma 

zjištěnými hodnotami. Wagner (2008) rozlišuje dva typy měrných veličin:  

1. Kvalitativní, u kterých není možnost kvantifikovat vztah mezi dvěma popsanými 

hodnotami, a ty se dále dělí na:  

- nominální, o jejichž dvou hodnotách jsme schopni říci pouze to, jsou-li stejné nebo různé, 

- ordinální, o jejichž dvou hodnotách jsme schopni určit pořadí dvou hodnot. 

2. Kvantitativní, u kterých vztah mezi dvěma hodnotami kvantifikovat lze, a ty se dále dělí 

na: 

- intervalové, o jejichž dvou hodnotách můžeme říci, o kolik se liší, 

- podílové, u kterých jsme schopni říci, kolikrát se jejich hodnoty liší. 

3.5 Identifikované metody pro vyjádření analýzy, posouzení a měření 

výkonnosti 

Metoda měření výkonnosti je postup, který je použit pro dosažení cílů procesu 

měření výkonnosti nebo jeho dílčích fází. Do metod měření výkonnosti tedy zahrnujeme 

metody zaměřené na získání požadovaných údajů, jejich zaznamenání, uchování, třídění, 

interpretaci a komunikaci uživatelům. Měření výkonnosti podniku má za sebou dlouhou 

evoluci. Od ryze ekonomicko-finančního přístupu, jehož podstatou byl Du Pont diagram 

vyvinutý ve 20tých letech a jenž se využívá stále, až po nejnovější systémy vyvážených 

ukazatelů, z nich nejznámější je přístup BSC. 

Společností mívají různé klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatele měřící výkonnost 

podniku a koncept řízení můžeme obecně dělit na dvě skupiny. Na ukazatele finanční a 

ukazatele nefinanční. Finanční ukazatele se dále dělí na klasické (tradiční) a moderní 

ukazatele.  

Dluhošová (2007) uvádí, že úspěšnost měření a řízení výkonnosti bývá ovlivněna 

volbou správného typu kritéria výkonnosti, volbě nástroje pro měření stupně dosažení 

daného kritéria, včetně jeho schopnosti využití pro řízení podniku. Někteří autoři (např. 

Parmenter) uvádějí, že je důležité sledovat maximálně deset klíčových ukazatelů 

výkonnosti, jež mají ze své podstaty větší vliv na více hledisek. 
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Je však na místě si uvědomit jednu zásadní věc, a sice to, že určit ukazatel a měřit 

jeho hodnotu není problém. Daleko větší problém se ukazuje určit, jaká hodnota má být 

dosažena. Největším problémem pak bývá skutečné dosažení této cílové hodnoty. 

3.5.1 Finanční ukazatele výkonnosti  

Solař (2006, 26) ve své knize Rozbor výkonnosti firmy klade důraz na soustavu 

vrcholových finančních ukazatelů, které musí mít vždy na paměti dlouhodobý cíl podniku, 

který je neustálé zvyšování výnosnosti vloženého kapitálu vlastníky. Ze systému 

finančních ukazatelů (vrcholové ukazatele: ekonomicky přidaná hodnota, rentabilita 

vlastního kapitálu a návratnost investic, atd.) musí mít možnost zjistit, jak jsou 

uspokojovány jejich zájmy.  

Ukazatele pro měření finanční výkonnosti definují finanční výkon, který je od 

realizace strategie očekávání a slouží jako konečné cíle pro cíle a ukazatele všech 

ostatních strategií.“ Dále Solař (2006, 27) uvádí, že: „Vrcholové finanční cíle jsou 

konečnými cíli pro všechny strategické oblasti, jejichž cíle musí být orientovány na 

finanční oblast. Cesty k dosažení finančních cílů jsou u většiny podniků stejné, vedou ke 

zvyšování obratu, snižování nákladů, zvyšování produktivity, lepšímu využívání aktiv a ke 

snižování rizik. Tyto procesy pak vytvářejí nutné vazby mezi jednotlivými strategickými 

oblastmi a umožňují definovat ukazatele hybných sil finanční výkonnosti. Procesy, které 

tyto ukazatele charakterizují, pak zabezpečují plnění vrcholových výsledkových ukazatelů.“ 

Kromě vrcholových finančních ukazatelů je důležité sledovat i likviditu. Ukazatelé 

likvidity signalizují, jaká je schopnost firmy splácet své závazky. Ukazatele likvidity 

budou mít v nadcházejícím období rostoucí význam, neboť firmy s dobrou likviditou 

budou moci využít této výhody k vylepšení svých nákupních podmínek. Mezi nejčastěji 

používané ukazatele likvidity patří likvidita běžná, pohotová a okamžitá. 

Běžná likvidita udává, kolika Kč z oběžných aktiv je kryta 1 Kč krátkodobých 

závazků tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby v daném okamžiku 

přeměnil všechna svá oběžná aktiva na peníze. Doporučená hodnota ukazatele se podle 

různých autorů pohybuje v rozmezí od 1 do 2,5. 

Pohotová likvidita je měřítkem, kdy z oběžných aktiv jsou vyloučena málo likvidní 

oběžná aktiva – zásoby. Charakterizuje schopnost podniku krýt svými pohledávkami a 

peněžními prostředky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy. Doporučená hodnota 

ukazatele se pohybuje v rozmezí od 0,7 do 1,2. 
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Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost zaplatit okamžitě své krátkodobé závazky 

pomocí prostředků na běžném nebo jiném účtu, v pokladně, ale rovněž volně 

obchodovatelnými krátkodobými cennými papíry, šeky apod. Doporučená hodnota 

ukazatele se pohybuje v rozmezí od 0,2 do 0,5. Považuje se za nejpřísnější test likvidity 

firmy. 

V některých případech se firmy snaží získat přehled o celkové situaci firmy 

prostřednictvím takzvaných souhrnných ukazatelů (indexů) – jedná se o sady provázaných 

a vyhodnocených ukazatelů indikujících prostřednictvím jednoho globálního výstupu 

celkovou finanční situaci firmy. Typickými představiteli těchto ukazatelů v našich 

podmínkách jsou Altmanům index finančního zdraví nebo Index bonity, který využiji 

v této práci, a jehož vzorec je následovný: 
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Obr. 3.3 Celkové hodnocení ekonomické situace pomocí Indexu bonity 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Podnik s hodnotou nižší než 0 je brán jako spějící k bankrotu a podnik s hodnotou vyšší 

než 1 jako bonitní podnik. 

3.5.1.1Tradiční finanční ukazatele  

Nejpoužívanějším analytickým přístupem k měření finanční výkonnosti firmy v 

praxi, jež rozebírá faktory, které působí na výkonnost, jsou tradiční finanční ukazatele. 

                                                           
4
 CF: cash flow (čistý zisk + odpisy); CZDR: cizí zdroje (cizí kapitál); AKT: aktiva;  

Z: zisk; VYN: výnosy; ZAS: zásoby                                                                                                                                      
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Výhodou je, že všechna analytická měřítka obsažená v daném rozkladu jsou stejného typu 

měrných veličin.  

První hierarchická úroveň rozkladu pochází z roku 1919. Jedná se o pyramidový 

rozklad Du Pont, jenž je pravděpodobně nejznámější a nejrozšířenější. Byl vyvinut a 

poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont Nemours. Nejrozšířenější 

variantu Du Pont rozkladu je uveden na obr. 3.4. 

Wagner (2009, 226) upozorňuje, že je důležité si uvědomit fakt, že pyramidový 

rozklad nás informuje o tom, ve kterých oblastech je výkonnost podniku slabá či silná, ale 

ne o příčinách tohoto stavu. „Je cestou od celku k detailu, cestou k podrobnějšímu 

porozumění struktuře určitého celku. Umožňuje pohled na výkonnost prohloubit, nikoli 

rozšířit.“  Je potřeba mít na paměti, že tyto rozklady představují statické rozklady, tj. že 

nám není schopen říci, zda a jak se změní ostatní analytické faktory, pokud dojde ke změně 

určitého faktoru. Každopádně nám pomáhá při rozhodování, na které oblasti by se měla 

příčinná analýza orientovat. 

Obr. 3.4 Rozklad ROE 

 

 Zdroj: Blaha, Jindřichovská (2006) 

 

Přehled jednotlivých výpočtů poměrových ukazatelů, vycházející z pyramidového 

rozkladu je sestaven v tabulce 3.1. Tento rozklad ROE může manažer využít k rychlému 

rozpoznání příčin dané výkonnosti.  



22 
 

Tab. 3.1 Přehled výpočtů poměrových ukazatelů 

Ukazatel Výpočet Co nám říká 

ROE Čistý zisk / vlastní kapitál Vyjádří se poměrem čistého zisku k vlastnímu 

kapitálu, tzn.  udává nám procento výnosu 

z investovaného kapitálu. 

ROS Čistý zisk/Tržby Jaké je procento čistého zisku z tržeb. 

ROA Čistý zisk /Aktiva(celk.vložený 

kapitál) 

Jaká je výnosnost aktiv. 

Obrat 

aktiv 

Tržby / Aktiva Vyjadřuje dobu obratu celkových aktiv. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Mezi možnými příčinami mohou být vysoká či nízká zisková marže, vysoký či 

nízký obrat aktiv, vysoký či nízký podíl využití cizího kapitálu, vysoká či nízká výnosnost 

aktiv.  

Nedokonalostí je, že nezahrnují problémy likvidity a problémy oceňování vlastního 

jmění. Proto je potřeba dalších ukazatelů, které pomohou blíže definovat případné 

problémy. 

Mezi nejdůležitější ukazatele, jež hodnotí finanční výkonnost podniku, patří 

ukazatele uvedené v tabulce 3.2. 

Tab. 3.2 Nejdůležitější ukazatele finanční výkonnosti podniku 

Ukazatel Výpočet Co nám říká 

ROI (Zisk před zdaněním + nákladové 

úroky)/celkový kapitál 

Vyjadřuje poměr vydělaných 

peněz k penězům investovaným. 

ROCE (Zisk po zdanění+ úrokové 

náklady)/(dlouhodobé dluhy + vlastní 

kapitál) 

 

Jaké je výnosnost dlouhodobě 

investovaného kapitálu.  

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5.1.2 Moderní finanční ukazatel EVA 

Ukazatel EVA
5
 přináší nový pohled na měření výkonnosti podniku a bývá využíván 

i pro účely stanovení hodnoty firem. Vychází ze základního pravidla, že podnik musí 

vyprodukovat minimálně tolik, kolik činí náklady kapitálu z investovaných prostředků.  

Základní myšlenku tohoto kritéria najdeme v mikroekonomii, kde se uvádí, že 

cílem firmy je maximalizace zisku. Není tím na mysli zisk účetní
6
, nýbrž zisk 

ekonomický
7
. 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 (náklady ušlých příležitostí).  

Kislingerová (2001, 88) uvádí, že: „V praxi bývají oportunitními náklady úroky z vlastního 

kapitálu podnikatele včetně odměny za riziko.“  

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

náklady kapitálu. Základní podoba vzorce pro výpočet EVA je následující    

                       

NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) je zisk z operativní činnosti podniku po 

zdanění. Odvodí se ze vztahu
8
                  . Capital  je celkový 

investovaný kapitál. WACC (Weighted Average Cost of Capital) jsou průměrné vážené 

náklady kapitálu, které sehrávají roli nákladů ušlé příležitosti. Vypočtou se ze vztahu
9
 

             
 

 
    

 

 
 

Jednoduše vypadá i základní význam. Je-li EVA kladná, byla vytvořena nová 

hodnota. Je-li naproti tomu EVA záporná, dochází k úbytku hodnoty. 

Pavelková (2005) uvádí, že: „Pro zvýšení hodnoty podniku je nutné zvyšovat 

hodnotu EVA, zejména její současnou, ale i budoucí hodnotu. Pro zvyšování EVA je nutné 

znát faktory, které ovlivňují její výši. Znázornění faktorů působících na EVA nabízí rozklad 

ukazatele EVA“. Příklad rozkladu EVA je zobrazen na obrázku 3.5, kde se EVA rozpadá 

na tři základní části:  

                                                           
5
 EVA – ekonomicky přidaná hodnota 

6
 účetní zisk = výnosy – účetní náklady      

7
 ekonomický zisk = celkový výnos kapitálu – náklady na kapitál    

8
 EBIT - provozní zisk před úroky a daněmi, t - sazba daně z příjmu 

9
 rd - náklady na cizí kapitál (úroková míra); t - sazba daně z příjmu; D - cizí kapitál; C - celkový dlouhodobý 

investovaný kapitál; re - náklady na vlastní kapitál; E - (Equity) vlastní kapitál 
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provozní oblast - reprezentovanou NOPATem, což je rozdíl mezi provozními výnosy a 

náklady včetně započítání daně z příjmů. Cílem je zvyšovat hodnotu NOPAT pro zvýšení 

EVA. 

oblast financování - zastoupenou WACC, které je závislé na kapitálové struktuře a 

nákladech jednotlivých druhů kapitálu. Snižování průměrných nákladů na kapitál vede ke 

zvýšení EVA. 

oblast investic - je dána hodnotou investovaného kapitálu. Ten se skládá z dlouhodobého 

majetku a čistého pracovního kapitálu. Čím nižší hodnota investovaného kapitálu, tím je 

EVA vyšší. To vede management podniku ke zvyšování efektivnosti využití majetku 

podniku.“ 

Obr. 3.5 Rozklad EVA 

 

Zdroj: Pavelková (2005) 

3.5.2    Nefinanční ukazatele výkonnosti 

Ke skutečnému zjištění hodnoty a výkonnosti firem nestačí jen finanční ukazatele, 

ale je nutné mít a měřit i nefinanční cíle. Těmi postihujeme nefinanční aspekty firemní 

reality, která je neméně významná. Předcházejí finančním ukazatelům, bývají orientovány 

do budoucnosti a vedou k dlouhodobé perspektivě. A jak vlastně vznikly? Synek ve svém 

článku Nová ekonomika – nové ukazatele (2011) zmiňuje, že: „Vznik nefinančních 
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ukazatelů úzce souvisí s pokusy o určení faktorů úspěšnosti podniků. Počátkem 80. let to 

byli Peters a Watermann s jejich osmi faktory vedoucími k úspěšnosti firem, dále Chung, 

Daniel, Rockart aj. s kritickými faktory úspěchu. Jako souborná koncepce hodnocení 

společností následovala koncepce autorů Kaplana a Nortona Balanced ScoreCard (BSC). 

Počátkem 90. let byla i v Evropě formulována doporučení pro vytvoření excelentní 

organizace a zavedeno udělování Evropské ceny za kvalitu (The European Quality 

Aword); tu uděluje Evropská nadace pro management jakosti (European Foundation for 

Quality Management). EFQM Excellence Model, který vyšel z koncepce BSC, posuzuje a 

hodnotí podniky tím, že odhaluje jejich slabé a silné stránky s cílem zlepšit jejich postavení 

v globální konkurenci.“ 

Při výběru nefinančních ukazatelů dále Synek (2011) uvádí, že se vychází z 

dlouhodobých cílů a strategie podniku. Nefinanční ukazatele by z nich měly vycházet a 

jejich dosahování by mělo být plněním cílů. Měly by být vymezeny takovým způsobem, 

aby se dalo kvalifikovat, zda došlo k obratu žádoucímu, nebo nikoli. Proto je velkým 

problémem měřitelnost ukazatelů. Měřitelné ukazatele, s jejichž měřením nejsou velké 

problémy, jsou nazývány jako „tvrdé“ (tangible – hmatatelné) – např. snížení počtu 

reklamací, zvýšení počtu zákazníků aj. Lze je rozdělit na kvantitativní měřitelné nějakou 

nominální stupnicí, a kvalitativní měřitelné ordinální stupnicí. Nemůžeme-li však některý 

faktor změřit, jen ztěží jej můžeme řídit (kontrolovat). 

Nejobtížnější je podle Synka (2011) měření tzv. měkkých ukazatelů (intangible - 

nehmatatelné), jako jsou např. zlepšení dobrého jména firmy, spokojenost nebo věrnost 

zákazníka, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení kvalifikace pracovníků. Pokud 

nemůžeme přímo zachytit změnu měkkých ukazatelů, musíme najít tvrdý ukazatel, jehož 

změna reflektuje změnu měkkého ukazatele. 

3.5.3    Klíčové ukazatele výkonnosti 

Parmenter (2008) se zabývá klíčovými ukazateli výkonnosti, které jsou v praxi 

využívány k posouzení výkonnosti procesů, zaměstnanců, či celých firem. Ukazatele 

výkonnosti sledují pokrok směrem k cílovým hodnotám, a to buď přímo, nebo nepřímo. 

Cílové hodnoty jsou cíle, jejichž dosažení se hodnotí jako úspěch firmy. V KPI musí být 

rovnováha jak finančních ukazatelů (ověřují výsledky již provedených činností), tak 

operativních ukazatelů, jejichž dodržení ovlivní budoucí finanční výkonnost. Důležité je 

zaměřit se na to, čeho se dosáhlo a to jak v ekonomických ukazatelích, tak i 
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mimoekonomických. KPI jsou vymezené informacemi, znalostmi, procesy, vnějšími 

zdroji, majetkem atp. a definovány v kategoriích: čas, náklady, kvalita, výkon, růst, 

finance.  

KPI by měly být SMART
10

, orientované na současnost či budoucnost a měly by být 

monitorovány denně, případně týdně. Měly by být tedy včasné, stručné, informativní a 

vypovídat o tom, jaká opatření je třeba přijmout. Zlepšení klíčového měřítka v rámci 

zkoumaného faktoru úspěchu bude mít příznivý dopad na jiná měřítka. Pro měření 

výkonnosti Parmenter (2008) bývají využívána tři měřítka výkonnosti. 

Klíčové ukazatele výsledků KRI – tj. jak jste si vedli. Jsou výsledkem mnoha činností, které 

nám pomáhají utvořit si představu, zda se jde správným směrem. Bývají přezkoumávány 

v měsíčních nebo čtvrtletních cyklech. 

Ukazatele výkonnosti PI – tj. co je třeba udělat. 

Klíčové ukazatele výkonnosti KPI – co je třeba udělat pro dramatické zvýšení výkonnosti. 

Jedná se o souhrn měřítek zaměřených na výkonnost organizace, jež jsou nejkritičtější pro 

současný a budoucí úspěch organizace. Parmenter  (2008) dále uvádí následujících sedm 

charakteristik KPI. 

1. Nefinanční měřítka, 

2. měřeno opakovaně, 

3. zabývá se tím vrcholové vedení včetně generálního ředitele, 

4. pochopení tohoto měřítka a opatření k nápravě se požaduje u všech pracovníků, 

5. váže to odpovědnost k jednotlivci nebo týmu, 

6. ovlivňuje většinu hlavních kritických faktorů úspěchu a více než jedno hledisko BSC, 

7. pozitivním způsobem ovlivňuje všechna ostatní měřítka výkonnosti. 

3.5.4    Metoda Balanced ScoreCard pro komplexní řízení výkonnosti 

Tato metoda měření a řízení výkonnosti prostřednictvím kontroly, byla vytvořena 

Robertem Kaplanem (profesor na Harward Business School) a Davidem Nortonem .Vzešla 

z vyústění problémů, jež měly firmy, které se příliš soustředily na krátkodobé finanční 

záležitosti, jež jsou měřitelné. Přišli na to, že je nutné v podniku sledovat nejen finanční 

měřítka, ale je potřeba se zaměřit na podnik jako organický měnící se celek, který se 

přizpůsobuje, a uvědomili si, že systém musí obsahovat i ukazatele směřující k 

                                                           
10

 SMART – specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické, termínované. 
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budoucnosti. BSC tak pomáhá definovat správné a objektivní ukazatele a definovat 

úspěšnou strategii. 

V současnosti patří BSC mezi nejvýznamnější nástroje strategického managementu. 

Tak jako v organismu pulsuje život, tak i v BSC probíhá neustálý proces vylepšování, 

řízení, měření výkonnosti. Kaplan a Norton v knize Balanced ScoreCard nabádá, aby se 

výkonnost měřila ucelenějším způsobem. Přišli s novinkou tzv. BSC, se zaměřením na 

čtyři hlediska sledování výkonnosti. Parmenter (2008) k nim přidává ještě spokojenosti 

zaměstnanců a životní prostředí. 

Obr. 3.6 Balanced ScoreCard a jeho šest hledisek 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle Parmentra (2008) 

 

Finanční perspektiva nám udává, jakých finančních výsledků musí podnik 

dosáhnout, aby uspokojil zájmové skupiny podniku. Perspektiva interních procesů definuje 

a měří aktivity potřebné pro vytvoření požadované spokojenosti zákazníků a zákaznické 

hodnotové výhody a tím souvisejících i plánovaných finančních výsledků. Perspektiva 

učení se a růstu se zaměřuje hlavně na znalosti a schopnosti zaměstnanců, které jsou nutné 

k požadovanému zvládnutí interních procesů. Zákaznická perspektiva se zabývá hlavně 

spokojeností zákazníků včetně hodnotové výhody, kterou musí podnik nabídnout svým 

zákazníkům, aby na trhu uspěl. Spokojenost zaměstnanců – zdůrazňuje význam měření 

klíčových hnacích sil. Hledisko životního prostředí přispívá k pozitivnímu vnímání ze 

strany zákazníka.  

Finanace 

Interní 
procesy 

Učení se a 
růst 

Zaměření na 
zákazníka 

Spokojenost 
zaměstnanců 

Životní 
prostředí 
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Finanční, zákaznické cíle a životní prostředí jsou tak požadovanými výstupy, 

zatímco cíle v oblastech interních procesů, spokojenosti zaměstnanců a učení se a růstu 

jsou hybnými silami jejich dosažení. 
11

  Hlavním přínosem BSC je, že ukazuje jak 

současný stav podniku, včetně zdůvodnění výsledků a zaměstnanci tak mohou rychle 

reagovat a přizpůsobit se nastalé situaci. Jejich uživatelé mohou nastavit zobrazení 

měřitelných cílů a tyto průběžně kontrolovat. 

3.6 Doporučení pro dělání změn v podniku týkající se zvýšení výkonnosti 

Změny v podniku začínají od managementu. Je důležité, aby management byl 

přesvědčen o nutnosti a prospěšnosti daných změn. Jak bude plánovaná změna probíhat, 

vychází z předpokladů plánovaných změn počínaje strategií, rozpracovanou do 

jednotlivých cílů a směrů měření změn, včetně alokace zdrojů nutných k úspěšné realizaci. 

Vzor plánu implementace změny, který uvádí Vaculík (2006, 31) je zachycen v příloze č. 

4. Řízení změn je složitý proces, který vyžaduje specifický přístup plánování. 

„Charakteristickým znakem projektového řízení změn je precizní vymezení cílů, určení 

termínů implementace, vzájemné provázanosti, disponibilita a týmová práce. Je důležité 

stanovit odpovědnost za provedení změn v daném termínu, dodržet disponibilní zdroje 

včetně rozpočtu a splnit požadované cíle.“ 

Lidé se dokážou přizpůsobovat okolnostem, někteří to však nedělají s oblibou.  

Proto pokud se mají zaměstnanci nechat vést, musí jejich lídr sršet novými nápady a 

vytvořit podmínky, v nichž jsou změny vítány a nikdo se jich nebojí. Inovace na pracovišti 

mohou mít rozmanitou podobu. Je nutné převést danou myšlenku do podoby akce a 

následně do zcela konkrétního výsledku. Může to být tedy uvedení nového produktu, 

služby, nového obchodního modelu, apod. Ve společnosti musí vát příjemná atmosféra a 

spojenectví. Musí se počítat i s neúspěchy nebo i riziky, neboť bývají přirozenou součástí 

každé inovace.  

Vaculík (2006, 28-31) doporučuje zveřejňovat informace o „nebezpečích a 

možnostech“ v časovém rozmezí nutném k realizaci navrhovaných změn, objevit možné 

„tišící prostředky“ na „bolest“ spojenou s „nebezpečími a možnostmi“. Dále nabádá 

k tomu, aby vedení vypracovalo takovou koncepci komplexu změn a jejich implementace, 

                                                           
11

 KAPLAN, Robert a David NORTON. Balanced Scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku. 

4.vyd. Praha: Management Press, 2005. 267. ISBN 80-7261-124-0. 
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která by znemožnila existujícím destrukčním silám ohrozit realizaci projektu změn. Tyto a 

další podmínky jsou důležité, aby byla implementace úspěšná. Zmiňuje se dále, že 

významnou roli v realizaci změny zaujímají samotní zaměstnanci. Pokud podnik chce, aby 

se zaměstnanci chovali podle cílů, je důležité je účinně motivovat, a proto je nutné zajistit 

informaci, jaká skutečnost je v dané situaci pro daného pracovníka nebo kolektiv právě tou 

nejúčinnější motivací a mít zároveň možnost zacházet s touto skutečností jako s odměnou. 

3.7 Postup implementace klíčových ukazatelů výkonnosti v souladu s BSC 

V prvé řadě je důležité mít pečlivě promyšlenou a podle potřeb členěnou strategii, 

která je navázána na šest hledisek BSC. I Parmenter (2008) ve své knize uvádí skutečnost, 

že „konečný úspěch strategie změny velmi závisí spíše na tom, jak je změna zavedena a 

implementována, než na podstatě samotné strategie“. Jako zdrojem úspěšného vývoje a 

využití KPI na pracovišti je přítomnost čtyř základních předpokladů. 

1. Partnerství se zaměstnanci, klíčovými dodavateli a klíčovými zákazníky. 

2. Přesun moci do přední linie. 

3. Integrace měření, vykazování výsledků a zlepšování výkonnosti. 

4. Propojení měřítek výkonnosti se strategií. 

Měřítka výkonnosti musí být propojena s kritickými faktory úspěchu,
12

 s hledisky 

BSC a strategickými cíli organizace. Parmenter (2008, 37) na základě vlastních 

několikaletých zkušeností doporučuje následující postup implementace: 

1. Závazek týmu vrcholového vedení. 

2. Vytvoření projektového týmu pro „vítězné KPI“. 

3. Vytvoření kultury a procesu „prostě to udělejte“. 

4. Předložení komplexní strategie vývoje KPI. 

5. Marketing systému KPI. 

6. Identifikování kritických faktorů úspěchu organizace. (5-8) 

7. Zaznamenávání měřítek výkonnosti databáze. 

8. Výběr měřítek výkonnosti na úrovni týmu.
13

 

                                                           
12

 Kritické faktory úspěchu identifikují otázky k řešení, které určují zdraví a dynamičnost organizace. 
13 Krok 8 je důležitý krok pro zlepšování výkonnosti. Díky tomu, týmy usměrňují činnost a to jednotným 

způsobem ve prospěch organizace, přes ta měřítka výkonnosti, která jsou propojena s kritickými faktory 

úspěchu organizace. 
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9. Výběr vítězných KPI v organizaci. 

10.Vypracování struktur pro vykazování výsledků na všech úrovních. 

11.Podpora používání vítězných KPI. 

12.Zdokonalování KPI pro udržení jejich relevantnosti. 

Kaplan a Norton ve své knize Metoda Balanced Scorecard: Převádění strategie na 

činy uvedli, že 16 týdnů je dostatečně dlouhá doba pro přípravu fungujícího BCS 

s klíčovými ukazateli výkonnosti. Klíčem jak toho dosáhnout je držet se následujících rad: 

Najít externího facilitátora projektu. 

Začít se závazkem a vzděláváním týmu vrcholového vedení. 

Zaměřit se na kritické faktory úspěchu. 

Dodržovat pravidlo 10/80/10. 

Vybrat malý tým pro klíčové ukazatele výkonnosti. 

„Prostě to udělat“. 

Po dobu prvních 12 měsíců používat stávající systémy. 

Zachytit všechna měřítka výkonnosti v databázi a zpřístupnit je všem týmům.  

Způsoby vykazování výsledků o klíčových ukazatelích výkonnosti jsou pouze grafickým 

vyjádřením, nikoli vědou. 

3.7.1 Fáze pro zavedení modelu měření a řízení výkonnosti 

Podle Heleny Aschenbrennerové (2010) ze společnosti Deloitte je možné pomocí 

sedmi dílčích fází (viz tab. 3.3) vytvořit konkrétní model hodnocení výkonnosti, který bude 

přizpůsoben specifickému podniku a jeho strategickým cílům. Zde je podrobně popsán 

krok za krokem, jak má firma postupovat, aby implementace systému měření a řízení 

výkonnosti proběhla hladce. 

Jako podporu pro měření a řízení výkonnosti malých a středních průmyslových 

podniků je vhodné využít stávající informační systém, nebo jeho nástavbu, nebo MS Excel, 

který je často využíván i manažery velkých podniků jako nástroj zpracování dat ze 

standardních informačních systémů i z manažerských informačních systémů. Dnes existuje 

velká nabídka softwaru, který dokáže analyzovat předdefinované ukazatele, proto vždy 

záleží na managementu, jakým způsobem se budou údaje o výkonnosti sledovat a měřit. 
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Tab. 3.3 Sedm dílčích fází podle Aschenbrennerové (2010) 
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 Jednoznačně formulovat vize a strategie firmy v souladu s hodnotovým řízením firmy. 

Pokud měřítka nejsou definována v souladu s firemní strategií, jejich naplnění nevede 

k dosažení cílů. 
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Podle navrženého konceptu měření a řízení výkonnosti definovat klíčové oblasti měření 

a řízení výkonnosti v souladu s definovanou vizí a strategií v rámci vnitřního a vnějšího 

prostředí. V rámci oblasti produktivity definovat další klíčové oblasti, které mohou 

vycházet z průběhu zakázky. 

Vybrat finanční i nefinanční ukazatele, informační a motivační ukazatele, řídící a 

opožděné ukazatele pro klíčové oblasti. Z každé skupiny by měl být vybrán alespoň 

jeden klíčový ukazatel. 

Měření výkonnosti znamená dost úsilí, času a nákladů. Proto je první fází – výběru 

ukazatelů, nutné věnovat patřičnou pozornost. Je důležité vybrat jen takové ukazatele, 

které budou ve skutečnosti využívány. 
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Vytvořit pravidla pro vyhodnocování, interpretaci a využití výsl. měření výkonu. 

Nastavení žádaných cílů jednotlivých ukazatelů. 

Navázat měřítka a jejich plnění na systém odměňování.  
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Definovat vstupní data pro výpočet vybraných ukazatelů. 

Stanovení periody měření je základní podmínkou pro úspěšnou aplikaci modelu měření 

a řízen výkonnosti v praxi je důležité sbírat data o výkonnosti pouze v případě, budou-li 

využívány. 

Stanovit odpovědné osoby za měření výkonnosti a uchování výsledků měření. 

5
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Zvolení metody zobrazování stavu a vývoje jednotlivých ukazatelů. 

Porovnání skutečných hodnot klíčových ukazatelů s plánovanými hodnotami. 

Aktualizace nastavených cílů jednotlivých ukazatelů. 
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i Zjištění příčin nízké výkonnosti (v porovnání s plánem) a konkrétních problémů.  

Doporučení možných opatření, která povedou k odstranění problému a dosažení cílové 

hodnoty výkonnosti. 
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Stanovit periodu predikce výkonnosti s ohledem na strategické a taktické cíle. 

Důraz musí být kladen na predikci, odhady, předpovědi a scénáře, týkající se klíčových 

ukazatelů ve vybraných klíčových oblastech s ohledem na vnitřní a vnější prostředí. 

V případě, že nelze definovat přesnou žádanou hodnotu, je možné klást důraz na 

tendenci vývoje jednotlivých ukazatelů. 
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 Systém ukazatelů hodnocení výkonnosti aktualizovat v souladu se změnami firemních 

cílů a podmínek podnikání podle předem stanoveného časového harmonogramu. 

V případě, že je špatně nastaven systém měření jednotlivců, může to mít za následek 

manipulaci krátkodobých výsledků, které mohou negativně ovlivnit dlouhodobé 

výsledky firmy. Odměny bývají vypláceny na základě snadno měřitelných výsledků, 

namísto správných výsledků. Jednotlivec nebo skupina se pak snaží o vlastní benefity, 

nikoliv o benefit firmy. 

Pokud nejsou ukazatele ve skutečnosti využívány pro řízení výkonnosti, nemůže být 

systém měření a řízení výkonnosti firmy efektivní. Náklady na měření a řízení 

výkonnosti pak mohou být vyšší než užitek. 

Zdroj: Aschenbrennerová (2010) 
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3.8 Další metody použité pro řešení 

Tvůrčí neboli kreativní myšlení je neotřelým způsobem myšlení a jistě bude 

potřebné při hledání nových řešení. Hledá odlišnosti, zkoumá i to nejméně pravděpodobné, 

přináší nové nápady, nové přístupy k řešení problémů, nové pohledy na věci, je nespojité a 

divergentní – úmyslně odbíhá od logických návazností. Jedná se myšlení, které nabízí nové 

řešení v nových souvislostech. V následujících řádcích představím dva druhy tvůrčího 

myšlení a to myšlení Metodou šesti klobouků a Myšlenkové mapy. Pro tvorbu 

myšlenkových map jsem využila software XMind. 

3.8.1 Metoda šesti klobouků 

Tato metoda pochází od zakladatele laterálního myšlení Edwarda de Bono. Jejím 

hlavním smyslem je pomoci nám, nejen pochopit daný problém, ale i najít cesty k jeho 

řešení. Vytvořit si jakousi mapu a v ní nalézt cestu, tj. způsob jak daný problém vyřešit. 

Tuto metodu popisuje zevrubně v knize Metoda šesti klobouků aneb jak myslet.  

Využívá se pro tým složený z několika osob (případně jím může být i člověk sám), 

kteří jsou obeznámeni se smysly jednotlivých klobouků, a které se poté v dané skupině 

používají při argumentování. Šest klobouků představuje šest odlišných způsobů myšlení a 

přístupů k řešení problémů. Jednotlivé klobouky de Bono barevně odlišil, aby se lépe 

pamatovalo, co mají vyjadřovat. 

Bílý klobouk – Nestrannost 

Pokud se myslí „bílým kloboukem“, má se přemýšlet o faktech, informacích, které 

ovlivňují daný problém, který definují problém bez emocí. Nesmí se hodnotit. 

Červený klobouk – Pocity a emoce 

V tomto případě se vyjadřují pocity, emoce, intuici. Je potřeba pokusit se své pocity přesně 

definovat klidně a bez zdůvodnění. 

Žlutý klobouk – Optimismus 

Zde se vyjmenovávají kladné a konstruktivní stránky, přemýšlí se o přednostech včetně 

konkrétních argumentů. 

Černý klobouk – Negativismus 

Je opakem žlutého klobouku. Kritizuje, upozorňuje na různá úskalí a vyjmenovává proč to 

nepůjde, čistě bez emocí. 

Zelený klobouk – Kreativita 

Přináší nové myšlenky a nové nápady k realizaci, má pozitivní pohled. 
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Modrý klobouk – Celkový pohled 

Nasazuje si organizátor, a měl by se použít na začátku a na konci každého přemýšlení. 

Vypracovávají se závěry a shrnutí, aby se stanovily cíle, určila cesta k jejich dosažení a 

aby se vyhodnotilo, kam směřuje proces myšlení. Každý má v průběhu sezení možnost 

požádat o modrý klobouk a získat tak odstup. 

Je důležité mít na paměti, že pokud „máte na hlavě“ jeden z klobouků, je důležité 

myslet pouze z perspektivy daného klobouku a ne komplexně. Tato metoda je vhodná pro 

práci ve skupině díky lepší konfrontaci názorů a vyšší pravděpodobnosti invence možných 

řešení. V případě, že ji člověk používá sám, stává se, že nevyužije maximálně všech barev 

klobouků, vzhledem k tomu, že je v některých „barvách“ silnější a jiné jsou naopak v jeho 

myšlení potlačené a jen těžko se přes to přenese. 

3.8.2     Myšlenkové mapy 

„Myšlenkové mapy, někdy také nazývané mentální mapy, jsou graficky uspořádané 

nelineární texty, které propojují klíčová slova, bloky textů, obrázky a další informace do 

grafu. Tento graf má většinou čistou stromovou strukturu, ale někdy mohou být užity i další 

vazby mezi některými uzly grafu.“
14

 Tony Buzan (2011, 12) ve své knize Myšlenkové 

mapy v byznysu uvádí, že: „Kreativní práce je nezbytnou součástí všech podnikatelských 

oborů. S pomocí představivosti a asociací se lze dobrat k novým myšlenkám, které mohou 

být dále rozvíjeny a analyzovány. Nejlepší nápady a inovace lze přivést k životu a proměnit 

je v nové strategie, produkty a služby.“ Myšlenkové mapy pokládá za moderní pomůcku 

zajišťující výborné výsledky tvůrčího snažení, pomocí které lze objevit nové nápady a 

řešení problémů. Pomáhají najít odpovědi na otázky, které si firma klade, maximalizuje 

obchodní potenciál. Tyto mapy pomáhají 

 myslet jasně, kreativně a originálně, 

 dobře pracovat s informacemi a s časem, 

 dělat důrazná, citlivá a sebevědomá rozhodnutí, 

 efektivně přesvědčovat, vyjednávat a prezentovat, 

 připravovat životaschopné, výdělečné strategie a plány a dokončovat projekty včas a 

bez tradičního uzávěrkového stresu. 

                                                           
14

 WAGNER, Jan. Co jsou myšlenkové mapy [online]. Myšlenkové-mapy.cz [9.4.2011]. Dostupné z: 

http://www.myslenkove-mapy.cz/myslenkove-mapy/co-jsou-myslenkove-mapy/ 
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3.9 Shrnutí teoretické části 

Měřítka týmu budou složena zejména z ukazatelů výkonnosti a možná i z některých 

klíčových ukazatelů výkonnosti organizace. Je rovněž důležité pečlivě vysvětlit 

zaměstnancům důvody měření a nezapomenout je náležitě odměnit. 

Výše uvedený návrh postupu je jistě vhodný pro velké společnosti, proto si myslím, 

že pro malé firmy, rozebírané v této práci, bude vhodné jej poupravit dle možností. 

V této kapitole byl nastíněn postup řešení zadané diplomové práce. Pojem 

výkonnost je zde chápán jako zhodnocení vložených zdrojů, které je ovlivněno jak 

vnitřními tak i vnějšími faktory. Je důležité si uvědomit, že výkonnost může být chápána 

různě - z pohledu firmy, ale i z pohledu zákazníka nebo dodavatele. Ukazatele výkonnosti 

jsou jak finanční tak i nefinanční. Avšak jaká hodnota daného ukazatele je ta „správná“ je 

velmi těžké určit. Byly zde rozebrány ukazatele finanční výkonnosti jak tradiční, tak i 

moderní. Dála zde byla popsána metoda komplexního hodnocení výkonnosti a 

charakterizovány klíčové ukazatele výkonnosti, na základě kterých jsem se rozhodla, že 

měřítka týmu nastavím zejména z ukazatelů výkonnosti a možná i z některých klíčových 

ukazatelů výkonnosti firmy. Je rovněž důležité pečlivě vysvětlit zaměstnancům důvody 

měření a nezapomenout je náležitě odměnit. Proto je i v této části popsán postup 

k implementaci klíčových ukazatelů výkonnosti. Uvedený návrh postupu je však vhodný 

pro velké společnosti, proto si myslím, že pro malé firmy, analyzované v této práci, bude 

vhodné jej poupravit dle možností. Nakonec jsou zde popsány metody pro tvůrčí myšlení, 

které využiji pro návrhy na řešení identifikovaných problémů. 
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4 Analýza výkonnosti firem 

Pro vlastní analýzu využiji metodu BSC a její perspektivy. V rámci analýzy se 

zaměřím jen na některé, pro vybranou firmu klíčové oblasti, podle výše popsané metody 

s větší podrobností finančních ukazatelů výkonnosti a zároveň využiji myšlenkových map, 

které pomohou s hlubší a celostní analýzou dané firmy pomocí dalších perspektiv. 

4.1 Finanční analýza 

Stakeholdři, aby si udělali obrázek o firmě, potřebují znát základní data. Proto 

nejprve rozeberu finanční ukazatele výkonnosti – tradiční – včetně hodnocení firemního 

zdraví podle Indexu bonity. Dále se podrobněji zaměřím na výkonnost podle komodit a 

dále se zaměřím i na výkonnost jednotlivých obchodních zástupců.  

4.1.1 Finanční analýza firmy Anaj 

Při zpracování tabulky 4.1 jsem vycházela z finančních výsledků firmy Anaj za léta 

2007 – 2011, která jsou souhrnně uvedena v příloze č. 1. 

Tabulky č. 4.1 nám odkrývá, že z jedné koruny vložené do podnikání společnost 

získala za rok 2009 cca 15% zisku, v roce 2010 7,22% zisku a za rok 2011 jen 3,63% 

zisku. Rentabilita vlastního kapitálu má poslední tři roky sestupnou tendenci. 

Ukazatele běžné a pohotové likvidity dosahují od r. 2009 vyšších hodnot, než je 

doporučeno Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Lze z toho usuzovat, že 

firma drží velké množství peněz v oběžných aktivech, především pak ve finančním 

majetku. U okamžité likvidity dosahuje doporučených hodnot pouze za rok 2010. 

V posledním roce dosáhla hodnoty nižší než doporučené. 

Obrat celkových aktiv nám říká, že firma dokáže obrátit veškerá aktiva víc jak 3x 

za rok za poslední čtyři roky, v porovnání s minimálním doporučením 1x je to dvojnásobná 

hodnota. Doba obratu pohledávek je vyšší než doba obratu závazků, firma platí své 

závazky dříve, než sama dostává zaplaceno od svých zákazníků. Dochází tedy k časovému 

zpoždění plateb, což má vliv na cashflow, a v případě nesplacení pohledávek významného 

odběratele může firmu uvést do platebních potíží. Doba obratu pohledávek dosahuje v roce 

2010 24 dní, kdežto doba obratu závazků dosáhla v tomtéž roce jen 3 dní. V roce 2011 toto 

číslo stouplo na 18 dní. avšak doba obratu pohledávek vzrostla na 45 dní. Rozdíl doby 
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obratu pohledávek a závazků byl v roce 2010 21 dní a v roce 2011 27 v neprospěch 

sledované firmy. 

Tab. 4.1 Tradiční ekonomické ukazatele Firmy Anaj 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel celkové zadluženosti dosahuje jen 4%, neboť v roce 2010 se výrazně 

snížil cizí kapitál a firmě se tím daří udržet zadluženost hluboko pod doporučenou mezí. 

Zvýšení vlastního kapitálu se dále projevuje i v ukazateli Věřitelské riziko vlastního 

kapitálu, kde se hodnota snížila z  36% v r. 2009 na 4% v roce 2010. Vzhledem 

k problémům s pohledávkami však firma nedokázala udržet tyto hodnoty, avšak i nadále 

dosahuje dobrých hodnot. 

Co se týče návratnosti investic (ROI) a výnosnosti kapitálu (ROCE) v posledních 

dvou letech dochází k rapidnímu snížení těchto hodnot. V roce 2011 dosahuje výnosnosti 

kapitálu 25% hodnoty roku 2009, tzn. zhoršení o ¾.
15

  

 

                                                           
15

 Tyto výsledky jsou však zkreslené, vzhledem ke skutečnosti, že oba majitelé si v posledních dvou letech 

vyplatili mimořádné prémie v řádech miliónů korun. 

Název ukazatelů
2007 2008 2009 2010 2011

I. Ukazatelé rentability – výsledky v procentech

Rentabilita aktiv (ROA) 7,95% 15,51% 15,02% 7,22% 3,63%

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 12,01% 21,86% 20,40% 7,53% 4,47%

Rentabilita tržeb (ROS) 2,76% 4,59% 4,17% 1,61% 1,10%

Rentabilita nákladů (ROC) 2,15% 3,92% 4,46% 1,62% 1,06%

Návratnost investic (ROI) 11,28% 16,96% 18,83% 9,99% 4,78%

Výnosnost zapojeného kapitálu (ROCE) 11,38% 19,18% 17,62% 7,89% 4,72%

II. Ukazatelé likvidity – výsledek poměrové číslo

Běžná likvidita 1,10 2,18 4,20 10,52 3,12

Pohotová likvidita
1,06 2,13 4,18 10,45 3,12

Okamžitá likvidita 0,10 0,05 0,04 0,39 0,14

III. Ukazatelé aktivity – výsledek poměrové číslo

Obrat aktiv (využití) 2,89 3,38 3,60 4,50 3,31

Obrat oběžných aktiv 10,49 9,02 7,69 11,04 6,13

Doba obratu pohledávek
12,13 28,23 28,98 23,67 45,18

Doba obratu krátkodobých závazků 31,08 18,29 11,13 3,10 18,82

IV. Ukazatelé zadluženosti – výsledek v procentech

Celková zadluženost  věřitelské riziko 33,72% 29,02% 26,35% 4,03% 17,42%

Celková zadluženost II. Vl.kapitálu 51,03% 40,90% 35,78% 4,20% 21,45%
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Index bonity: 

rok 2010 

       
           

    
      

     

    
    

    

     
   

    

      
     

   

      
 

    
      

     
 6,72 

rok 2011 

       
           

     
      

     

     
    

    

     
   

    

      
     

  

      
     

      

     
 1,65 

 

Zhodnocení finanční analýzy firmy Anaj 

Z analýzy za posledních pět let vykazuje firma v posledních dvou letech horší 

výsledky, které jsou však zkreslené vyšší odměnou za práci obou majitelů ve formě prémií, 

kterou si až do roku 2009 nevypláceli. Firma „financuje“ čím dál víc odběratele – to se 

projevuje v ukazateli doba obratu pohledávek – v posledním sledovaném roce je o 27 dní 

vyšší než doba obratu závazků. Z účetního softwaru bylo zjištěno, že množství pohledávek 

po splatnosti z obchodů za rok 2010 bylo k 31.12.2010 7,7 mil. Kč a v posledním 

sledovaném roce (jen z obchodů zrealizovaných v roce 2011)  5,7 mil. Kč. 

Firma si klade za cíl mít dobrou pověst v platební morálce. Jeden z hlavních 

důvodů je udržet si stávající dodavatele, kteří nabízejí výhodnější ceny při včasném 

zaplacení. Množství krátkodobých závazků po splatnosti bylo k 31.12.2010 jen 45 tis. Kč a 

k 31.12. 2011  47 tis. Kč. Z výsledků ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a 

zadluženosti vyplývá, že společnost má dobré finanční zdraví. Ekonomická situace pomocí 

Indexu bonity dosáhla za rok 2010 úrovně extrémně dobré a za 2011 úrovně dobré. 

4.1.2  Finanční analýza firmy Betak 

Při zpracování následující tabulky 4.2 jsem vycházela z finančních výsledků firmy 

Betak za léta 2007 – 2011, která jsou souhrnně uvedena v příloze č. 2. 
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Tab. 4.2 Tradiční ekonomické ukazatele Firmy Betak 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z údajů z tabulky 4.2 lze vyčíst, že z jedné koruny vložené do podnikání (ROE) 

společnost získala za rok 2010 cca 22% zisku a za rok 2011 cca. 27% zisku. Z rentability 

tržeb se dovídáme, že z jedné utržené koruny společnost získá  2,37% zisku (v r. 2010 

1,95%) tzn. že rentabilita se v tomto případě je vyšší než např. v roce 2009.  

Co se týče běžné a pohotové likvidity tak společnost vykazuje výsledky vysoko nad 

doporučenými limity – v roce 2009 se podařilo tyto ukazatele snížit, ale v posledních dvou 

letech mají opět vzrůstající tendenci. Ukazatele pohotové likvidity dosáhl až v posledním 

sledovaném roce (2011) doporučené hodnoty.  

Ukazatel celkové zadluženosti dosahuje v posledním roce 46%, což je oproti firmě 

Anaj daleko více, ale je stále nad doporučenou mezí. Věřitelské riziko vlastního kapitálu 

v roce 2009 dosáhlo minimálních hodnot a za poslední roky jde vidět vzrůstající trend. 

Obrat celkových aktiv za roky 2009 a 2010 nám říká, že firma dokáže obrátit 

veškerá aktiva víc jak 6x za rok, v porovnání s minimálním doporučením 1x je to výborně 

zjištění. S čím se firma dlouhodobě potýká je trend v dlouhé době obratu pohledávek, která 

je za poslední dva roky vyšší o cca 40 dní, než doba obratu závazků, což razantně zhoršuje 

firmě cashflow. Ukazatel návratnosti investic (ROI) a výnosnosti kapitálu (ROCE) se za 

Název ukazatelů
2007 2008 2009 2010 2011

I. Ukazatelé rentability – výsledky v procentech

Rentabilita aktiv (ROA) 9,05% 3,82% 10,16% 12,23% 11,68%

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 26,06% 11,28% 19,31% 22,10% 27,20%

Rentabilita tržeb (ROS) 2,24% 1,07% 1,67% 1,95% 2,37%

Rentabilita nákladů (ROC) 2,32% 1,10% 1,72% 2,00% 2,42%

Návratnost investic (ROI) 13,11% 7,13% 16,56% 15,95% 15,29%

Výnosnost zapojeného kapitálu (ROCE) 12,81% 7,02% 15,16% 15,61% 13,97%

II. Ukazatelé likvidity – výsledek poměrové číslo

Běžná likvidita 6,25 7,39 4,42 5,67 8,47

Pohotová likvidita 6,14 7,37 4,40 5,54 7,35

Okamžitá likvidita 0,05 0,13 0,03 0,05 0,20

III. Ukazatelé aktivity – výsledek poměrové číslo

Obrat aktiv (využití) 4,04 3,57 6,09 6,27 4,93

Obrat oběžných aktiv 4,15 3,65 6,29 6,39 5,11

Doba obratu pohledávek 58,22 70,62 46,67 49,75 53,79

Doba obratu krátkodobých závazků 13,86 13,34 12,96 9,95 8,32

IV. Ukazatelé zadluženosti – výsledek v procentech

Celková zadluženost  věřitelské riziko 56,39% 56,79% 22,91% 30,93% 46,35%

Celková zadluženost II. Vl.kapitálu 129,96% 132,42% 29,72% 44,77% 86,39%
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poslední tři roky stabilně drží kolem mezi 13 a 16 procenty, což je vynikající, vzhledem 

k úrokové míře, kterou poskytují banky. Oproti firmě Anaj dosahuje stabilních výsledků. 

Index bonity: 

rok 2010 

       
              

      
      

       

      
    

      

       
   

      

        
     

     

        
     

        

       
 2,87 

rok 2011 

       
              

       
      

       

       
    

      

       
   

      

        
     

      

        
     

        

       
 2,37 

Zhodnocení finanční analýzy firmy Betak 

Až na ukazatele likvidity jsou vybrané ukazatele v doporučených mezích. Důležité 

je zaměřit se na pohledávky a snažit se snížit jejich množství. Množství pohledávek po 

splatnosti (z obchodů v roce 2010) činily k 31.12.2010: 608 tis. EUR a v posledním 

sledovaném roce (jen z obchodů zrealizovaných v r. 2011)  k 31.12.2011  909,5 tis. EUR, 

což dělá třetinový nárůst. 

Stejně jako firma Anaj, tak i firma Betak si klade za cíl mít dobrou pověst 

v platební morálce, množství krátkodobých závazků po splatnosti bylo k 31.12.2010 jen 

300 EUR a k 31.12. 2011 15 tis. EU, což je vzhledem k celkovému obratu minimální 

částka.  

Z výsledků ukazatelů rentability, aktivity a zadluženosti vyplývá, že společnost má 

velmi dobré finanční zdraví. Z Indexu bonity vyšlo hodnocení ekonomické situace za 

poslední dva roky jako velmi dobré. 

4.1.3    Analýza výkonnosti podle komodit 

Výkonnost podle komodit je zaměřena na čtvrtletní sledování vývoje tržeb a zisků, 

včetně množství prodaného zboží. Jsou zde porovnávány dva po sobě jdoucí poslední roky 

– rok 2010 a 2011.  



40 
 

Nejprve se zaměřením na porovnání dvou po sobě jdoucích posledních let, co se 

týče množství prodaného firmou Anaj i Betak, a vzhledem k tomu, že obě firmy mezi 

sebou obchodují, rozlišila jsem obchody mezi těmito firmami.  

Tab. 4.3 Přehled prodaného množství po jednotlivých komoditách v tis. tunách 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce č. 4.3 jsou vidět prodeje po jednotlivých komoditách a jejich množství za 

poslední dva roky. Je zde i porovnání absolutní i relativní. 

V roce 2010 firmy dokázaly zobchodovat necelých 244 tis. tun zboží, z čehož cca 

173 tis. tun tvoří stavební hmoty, zbytek cca 72 tis. tun připadá na zemědělské komodity. 

V roce 2011 obě firmy zobchodovaly menší množství – 207 tis. tun zboží, z kterého cca 

104 tis. tun zboží připadá na stavební hmoty a zbytek – tj. cca 73 tis. tun připadá na 

zemědělské komodity. Prodané množství stavebních hmot si celkově pohoršilo o cca 22%, 

kdežto množství prodaných zemědělských komodit se drží na stejné úrovni. Tento 

výsledek koresponduje se situací, která je nyní ve stavebním průmyslu. Vzhledem 

k celosvětové krizi a problémům s veřejnými financemi, včetně rozhodnutí nynější vlády 

zastavit či zmírnit tempo investičních akcí z veřejných financí se nedomnívám, že 
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následující rok bude lepší. Spíše se ještě situace zhorší a mnohé podniky se ocitnou ve 

špatné finanční situaci, která se posléze může projevit v podobně nedobytných pohledávek. 

Pro další analýzu jsem připravila následující tabulku 4.4, ve které je souhrn 

množství, obratu a zisku za obě firmy v roce 2011 a je vyjádřeno, jak si jednotlivé skupiny 

komodit stojí v porovnání s celkovým obratem a ziskem. Souhrn za obě firmy jsem použila 

z důvodu přelívání zisků mezi oběma firmami, které probíhá hlavně prostřednictvím 

provizí za zprostředkovaný obchod obchodníků zaměstnaných u firmy Anaj pro firmu 

Betak.  

Stavební hmoty 

Je zde patrné, že firmy dosahují vyšších zisků ve stavebních hmotách. Při ročním 

obratu dosahuje vyšších zisků a průměrná marže dosahuje 7,13% v roce 2011. Ve 

stavebních hmotách je pouze několik stálých dodavatelů, kteří ve většině případů zajišťují i 

přepravu, a proto z hlediska náročnosti jednotlivých dodávek je tento druh obchodů snazší. 

Podíl nezajištěné přepravy dosahuje 90%. 

Zemědělské komodity 

Ceny zemědělských komodit jsou v posledním sledovaném období (r. 2011) 

vysoké, a nedosahují takové procentní marže jako ve stavebních hmotách. Průměrná marže 

u zemědělských komodit dosahuje 3,66%. Z hlediska absolutních zisků na tunu zboží 

dosáhly zemědělské komodity v r. 2011 vyšších hodnot než stavební hmoty. Větší pracnost 

uzavření obchodu u těchto komodit je nejen z hlediska shánění dodavatelů a odběratelů, ale 

také z hlediska objednávání přepravy. Vzhledem k vysoké variabilitě přepravních míst a 

termínů, neexistuje jeden smluvní přepravce, ale firmy využívají více spedičních firem. Za 

poslední rok stoupl podíl zajištěné přepravy o 17%. 

Tab. 4.4 Souhrn za komodity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Souhrn za 

komodity Rok

Množství 

v tis. 

tunách

Obrat v 

tis. Kč

Zisk v 

tis. Kč

Zisk v Kč 

na tunu

Zisková 

marže 

(%)

Zajištěná 

přeprava 

v tis. 

tunách

Nezajiště

ná 

přeprava 

v tis. 

tunách

Podíl 

zajištěné 

přepravy 

(%)

Podíl 

nezajištěné 

přepravy 

(%)

rok 2010 173 330 000 29 550 171 8,95% 17 156 10% 90%

rok 2011 134 305 000 21 755 162 7,13% 12,5 121,5 9% 91%

rok 2010 72 268 500 11 650 162 4,34% 30 42 42% 58%

rok 2011 73 424 030 15 503 212 3,66% 43 30 59% 41%

Stavební 

hmoty

Zemědělské 

komodity
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Typ komodity Obchodníci 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q celkem
relativní 

podíl

% změny 

absolutní

ho zisku

Michal,Zdeněk 1 143 577 850 1 242 3 812 9% 28%

Jana, Honza 3 797 3 524 1 983 1 098 10 402 26% 36%

Petr, Dušan 1 616 3 568 3 490 2 277 10 951 27% -25%

Josef 1 057 520 3 829 3 217 8 623 21% -36%

Celkem 7 614 7 452 10 151 15 334 40 551 100% 4%

Rok 2011

Zemědělské 

komodity

Stavební 

hmoty

4.1.4 Změření výkonnosti podle obchodních zástupců 

Výkonnost jednotlivých pracovníků (nebo jejich dvojic) je změřena na základě 

kvartálních výsledků. Podkladem pro toto měření byly data pocházející z interního 

účetního softwaru a dat, která si vedou sami obchodníci. Součástí měření bude i srovnání 

obchodů co do počtu zobchodovaného množství, včetně množství zabezpečované 

přepravy. 

Abych mohla zanalyzovat výkonnost pracovníků, musela jsem nejprve upravit 

získaná data do přehledné formy v podobě tabulky č. 4.5, z které je patrná výše zisku 

kvartálně po obchodnících. Vzhledem k tomu, že někteří obchodníci pracují v týmu, nelze 

vždy přesně identifikovat zisk na konkrétního pracovníka. 

Z tabulky lze vyčíst, že nejvyšší podíl na zisku mají Petr s Dušanem se stavebními 

hmotami, tak i Jana s Honzou se zemědělskými komoditami (v roce 2011). Nejmenší podíl 

mají pracovně nejmladší Michal a Zdeněk s 9%. Můžeme zde v porovnání s rokem 2010 

vidět zlepšení výše celkového zisku o 28%. V porovnání s rokem 2010 si však nejvíce 

polepšili – co se týče absolutní změny v zisku dvojice Jana a Honza a to o 36%. Naopak 

propady byly zaznamenány u stavebních hmot. Jak jsem zmínila, dříve pokleslo 

obchodované množství v těchto komoditách a zesílila konkurence, což mělo za následek 

to, že u obchodníků v Česku to vedlo ke snížení zisku o čtvrtinu a na Slovensku o 36%. 

Tab. 4.5 Zisk podle obchodníků (v tis. Kč) 

Rok 2010 

Typ komodity Obchodníci 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q celkem 
relativní 

podíl 

Zemědělské 
komodity 

Michal, Zdeněk 872 71 779 1 248 2 971 8% 

Jana, Honza 1 572 2 161 2 328 1 611 7 672 20% 

Stavební hmoty 

Petr, Dušan 1 231 4 221 4 443 4 778 14 673 38% 

Josef 2 717 3 673 3 614 3 566 13 571 35% 

Celkem Celkem 6 393 10 126 11 163 11 204 38 886 100% 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Stavební hmoty 

Celosvětová krize se projevuje v našem regionu hlavně v oblasti stavebnictví. U 

obchodníků stavebních hmot firmy Anaj – Petr a Dušan – je vidět pokles zisku o 25 

procent v porovnání s rokem 2010, což bylo způsobeno tím, že konkurence (cementárny 

v Česku) začala nabízet velmi nízké ceny, aby si zajistila neustále klesající odbyt, který byl 

způsoben krizí ve stavebnictví. Pokles prodaného množství i prodejních cen a tím i marží 

byl hlavní příčinou nižších zisků v roce 2011.  

Díky slovenskému trhu mohla firma Betak v roce 2011 dodávat stavební hmoty v 

téměř stejném množství, ale vlivem probíhající krize ve stavebnictví i na tomto trhu byl 

zaznamenán pokles marže. Obchodník Josef dosáhl o 36% nižšího zisku oproti roku 2010. 

(Pozn. účetně vykazuje vyššího zisku o 300 tis. EUR, hlavně úrokům z prodlení, které 

firma vystavila na jednoho dlužníka, ale tento úrok není zahrnut v tab. 4.5) 

Zemědělské komodity  

Z tabulek je patrné, že obchodníci se zemědělskými komoditami s nákupy v Česku 

Michal a Zdeněk mají oproti roku 2010 vyšší absolutní zisk a to o cca 28 procent. 

Vzhledem k tomu, že ve firmě pracují více než dva roky, vidíme zde vzrůstající trend 

zisku, který je dán realizací více obchodů. 

Obchodníci Jana a Honza, kteří jsou ve firmě od založení, dosahují vyšších zisků, 

vzhledem k dlouhodobým obchodním partnerům. Jejich roční ziskovost dosáhla v roce 

2010 7,67 mil. Kč, což je 2,5 krát více než měli obchodníci se stejnou komoditou se 

zaměřením na Česko. V roce 2011 se podařilo této dvojici zvýšit celkový zisk a to o 2,7 

mil. Kč což činí nárůst oproti předešlému roku o 36 procent.  

4.2 Zákaznická analýza 

V rámci analýzy jsem vytvořila tabulku č. 4.6 počtu zákazníků z posledních dvou 

let podle intervalů celkových obratů. Z tabulky je patrné, že zákazníků firmy Anaj 

s obratem nad 10 mil. Kč má za poslední dva roky 6. Firmě Betak roste počet zákazníků 

s tímto obratem z 9 (v roce 2009) až na dvojnásobek tj. 18 v roce 2011.  
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Tab. 4.6 Počet zákazníků podle celkových obratů 

Firma 
Anaj 

do 1 mil. Kč, 
40 tis. eur 

1-5 mil.Kč, 40-
200 tis.EUR 

5-10 
mil.Kč,200-400 

tis.EUR 
10-20 mil.Kč,     

400-800 tis.EUR 
nad 20 mil., 

nad 800 tis.Kč 

2009 39 20 4 7 1 

2010 36 27 5 2 4 

2011 59 34 3 4 2 

      

      

Firma 
Betak 

do 1 mil. Kč, 
40 tis. eur 

1-5 mil.Kč, 40-
200 tis.EUR 

5-10 
mil.Kč,200-400 

tis.EUR 
10-20 mil.Kč,     

400-800 tis.EUR 
nad 20 mil., 

nad 800 tis.Kč 

2009 51 36 8 4 5 

2010 45 43 13 9 4 

2011 65 42 12 10 8 

Zdroj: vlastní zpracování 

U obou firem je vidět vzrůstající počet zákazníků zejména do 1 mil. Kč. Firma 

Betak dosahuje vzrůstajícího trendu u odběratelů s obratem nad 10 mil. Kč.Bohužel 

aktuální účetní software není schopen vygenerovat, kolik zisku připadá na jednoho 

odběratele, aby firmy byly schopny zjistit ziskovost podle konkrétních zákazníků, 

s kterými by se mohly snažit udržovat nadstandardní vztahy.  

Firmám se snižuje množství volných peněžních prostředků pro realizaci dalších 

obchodů většinou tím, že odběratelé nezaplatí v dohodnutém termínu. Pokud chce i přesto 

zrealizovat obchod, musí hledat možnosti financování. Nejčastěji volí úvěr u banky. To ale 

vede ke zvýšení nákladů na zaplacení úroků z půjčené částky. Proto je pro firmy důležité 

sledovat a minimalizovat počet pohledávek po splatnosti.  

Pohledávky jsou vždycky rizikovou záležitostí, a proto obě firmy využívají 

pojištění pohledávek prostřednictvím pojišťovny Kupeg, která se zabývá pojištěním 

pohledávek v obchodním styku. Toto je do jisté míry určitá forma záruky. Pokud pojištěný 

odběratel nezaplatí, pojišťovna po určitém čase vyplatí firmě až 85% dlužné částky.  

Odběratelé stavebních hmot  

Odběratelé ve stavebních hmotách mají z většiny uzavřené roční kontrakty se stálou 

prodejní cenou, která se může změnit jen po vzájemné dohodě a to především vlivem 

vyšších nákladů na přepravu. Tito odběratelé vykazují největší podíl faktur nezaplacených 

v termínu splatnosti. V letošním roce se řešila významná pohledávka za jednou společností 
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vyrábějící beton, ve které nyní probíhá restrukturalizace. Díky včasnému vyjednávání 

jednatelů se dokázalo získat 30 % z pohledávky činící cca 600 tis. EUR. Vzhledem k tomu, 

že tato situace byla dosti komplikovaná, majitelé učinili opatření v podobě nastavení limitů 

pro některé „rizikové“ odběratele, kterými se musejí obchodníci řídit, a které nesmějí 

překročit bez vědomí majitelů. Jejich výše je nastavována na základě limitu, který schválila 

pojišťovna. Pokud pojišťovna limit neschválila, majitelé po dohodě s obchodníkem a na 

základě aktuálních informací, včetně zkušeností s platbami z minulosti, nastavila vlastní 

limit. 

Odběratelé zemědělských komodit 

Odběrateli zemědělských komodit bývají nejčastěji zpracovatelé nebo výrobci 

krmiv či výrobci bioetanolu. Z cca 30 % se jimi stávají i obchodní firmy, které zboží 

posléze prodávají dál. S odběrateli se aktivně komunikuje. pokud má obchodník 

zamluvené zboží u dodavatele a zná jeho cenu, nebo pokud odběratel projeví zájem o 

danou komoditu, vytváří obchodník denně nové nabídky, které se odvíjí od denně měnících 

se cenách na celosvětovém trhu – jedná se hlavně o burzy CBOT a MATIF
16

. Tyto burzy 

ovlivňují ve velkém měřítku prodejní cenu. Jestliže se nabízí zboží včetně dopravy, musí 

obchodník zajistit smluvený druh dopravy a zakalkulovat tak i její náklady do nabízené 

ceny. Pokud odběratel souhlasí s cenou, uzavírá se kontrakt. Obchodník tak uzavře 

kontrakt jak s odběratelem tak i dodavatelem. Co se týče pohledávek po splatnosti, ta se ve 

větší míře v posledních letech nevyskytují. Za poslední tři roky zlepšila platební morálka 

v zemědělství a firmy neevidují žádnou pohledávku starší půl roku.Obchodníci využívají 

tzv. zápočty hlavně u klientů, kteří bývají jak dodavateli, tak i odběrateli. 

4.3  Analýza interních procesů  

Myšlenkové mapy jsem využila i v analýze se zaměřením na interní procesy. 

Součástí těchto procesů jsou inovační a provozní procesy, na které se blíže zaměřím. 

Inovační proces 

V rámci zlepšení procesů byl v obou firmách v roce 2005 zaveden systém řízení 

kvality podle ISO 9001. Z přání našich zákazníků v roce 2010 vyplynul požadavek na 

                                                           
16

 CBOT – Chicago Board of Trade, MATIF - (Marché á Terme International de France)  
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dodávání zemědělských komodit v režimu správné výrobní praxe (Good manufacturing 

practice- dále jen GMP) a dále v režimu trvale udržitelné biomasy (international 

certification system for biomass and biofuels – dále jen ISCC). Z důvodu vysoké finanční 

náročnosti na certifikaci obou systémů se majitelé rozhodli, že certifikaci podstoupí jen 

firma Anaj a v roce 2011 rozšířila stávající systém kvality o další specifické požadavky 

norem GMP a ISCC. 

Obr. 4.1 Rozklad interních procesů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Provozní proces - nákup 

Nákup probíhá v závislosti na službě nebo typu komodity dvojím způsobem. 

V případě stavebních hmot jsou z velké části podepsány rámcové roční smlouvy 

s dodavateli, s kterými se denně řeší jednotlivé dodávky. Odběratelům petrochemie posílá 

pravidelně cenové nabídky náš obchodník, který má stabilní dodavatele. Ceny dodavatelů 

se denně mění, v závislosti na základní ceně vstupní suroviny – ropě. Dodavatelé denně 

sledují vývoj ceny ropy a případně i kurzů měn, což vede k neustálým výkyvům cenových 

nabídek. Pokud obchodník uspěje u výběrového řízení, podepisuje se smlouva a následně 

se provádějí dodávky. Jedná se o dodávky asfaltu a topných olejů. Nejčastější odběratelé 

bývají podniky zajišťující dodávky pro státní zakázky.  

Nákup zemědělských komodit probíhá buď napřímo od zemědělce či obchodní 

firmy nebo přes brokera. Smlouvu vystavuje většinou dodavatel, ale není to pravidlem, 

vždy záleží na konkrétní domluvě. Nákup bez smlouvy je většinou u dodavatele služeb 

jako např. přepravce. Zde jsou smlouvy nahrazovány konkrétními objednávkami 
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Výběr dodavatele provádí obchodník. V rámci ročního přezkoumání systému 

kvality se ve firmě provádí roční hodnocení dodavatelů, aby se zjistila spolehlivost a 

kvalita dodavatele. V rámci tohoto hodnocení se sleduje i množství reklamací zboží na 

daného dodavatele. V případě, že se jedná o dodavatele s opakujícími se reklamacemi, je 

označen tento dodavatel za nedostačujícího a spolupráce s ním je možná jen pod 

podmínkou ověření kvality dodávaného zboží. Kromě reklamací nekvality se hodnotí i 

reklamace množství, úroveň spolupráce a kooperace. 

Provozní proces - prodej 

Prodej se uskutečňuje opět v závislosti na dodávané komoditě. Stavební hmoty mají 

uzavřené roční kontrakty s odběrateli, ve kterých je uvedeno zboží, množství a cena 

stanovená na dané období. Obchodník řeší na základě požadavků odběratele jednotlivé 

dodávky. U zemědělských komodit probíhá prodej většinou obchodním firmám, 

zpracovatelskému průmyslu a to buď napřímo nebo prostřednictvím brokera. Broker 

v tomto případě vyhledává odběratele, a za zprostředkování si bere provizi. Firma jej 

využívá z důvodu rychlejšího prodeje a z důvodu větší bezpečnosti zaplacení dodaného 

zboží.  

Dodané zboží se vyfakturuje odběrateli spolu s dalšími náležitostmi – dodací list, 

etiketa, rozbor apod. Pokud zboží nedojde v kvalitě a množství podle sjednaných 

podmínek, odběratel kontaktuje bezprostředně po zjištění obchodníkovi, který okamžitě 

toto řeší.  

 

Poprodejní servis 

V komoditách stavební chemie se reklamace kvality a množství neobjevují. Za 

poslední 2 roky byla reklamace pouze u jedné dodávky cementu, ale po přezkoumání této 

reklamace nezávislým znalcem, byla tato reklamace neuznána. Vzhledem k tomu, že se 

však jednalo o našeho významného odběratele, jednatel společnosti poskytl v rámci 

dobrých obchodních vztahů výraznou slevu na tuto dodávku. 

V komoditách zemědělské produkce se reklamace vyskytují z cca 1,4% v porovnání 

s celkovým množstvím dodaných zemědělských komodit. Podrobnější analýzu reklamací 

za poslední dva roky je uvedena v tab. 4.7.  

Počet reklamací v tunách se sice zmenšil, přesto však narostly náklady na vyřízení 

reklamací. Největší podíl nákladů na reklamace je z důvodu kvality – v r. 2011 cca 75%. 
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Z interních rozborů vyplývá, že tyto reklamace byly řešeny v průběhu února – dubna, kdy 

byl zvýšený výskyt brouků v pšenici. Podle informací obchodníků se tyto reklamace 

vyskytují v tomto období každoročně z důvodu horších skladovacích podmínek, což 

zemědělec většinou řeší zaplynováním sila (což vede k usmrcení brouků). Vzhledem 

k tomu, že není možné být u každé nakládky a přesvědčit se pokaždé o dodávané kvalitě, 

jako opatření bylo ve firmě zavedeno pravidlo jedné zkušební dodávky odběrateli. Pokud 

dodávka splňuje parametry kvality, podepíše se kontrakt na sjednané množství zboží. 

Tab. 4.7 Reklamace v zemědělských komoditách za poslední dva roky 

  Množství v tunách Náklady v Kč 

Důvod reklamace 2010 2011 2010 2011 

Kvalita 975 781 23 555 39 100 

Toxiny 125 25 1 875 350 

Nečistoty 50 99 2 900 9 160 

Vlhkost 33 55 6 750 560 

Množství 0 19               0 3 375 

Celkem 1 183 979 35 080 52 545 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vnitrofiremní komunikace a sdílení informací 

Firemní porady probíhají ve firmě bez zápisu z porady. Pouze ve výjimečných 

případech, pokud se řeší závažnější věci, se provádí zápis z porady. V rámci celofiremního 

setkání seznamují zaměstnanci s průběžnými výsledky společnosti a cíly společnosti na 

další období. Sdílení informací o zákaznicích a písemné záznamy o získaných informací od 

zákazníků se systémově neprovádí. 

4.4  Analýza spokojenosti zaměstnanců  

Na základě myšlenkové mapy jsem si znázornila devět hlavních vlivů, které 

ovlivňují spokojenost zaměstnanců. Níže se věnuji každému vlivu jednotlivě. 
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Obr. 4.2 Vlivy na spokojenost zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pracovní prostředí 

Vhodné pracovní podmínky jsou nedílnou podmínkou dobrého výkonu 

zaměstnanců.   Vybavení kanceláří odpovídá současným standardům. K dispozici má 

každý zaměstnanec svůj pracovní stůl s PC a telefonem. Obchodníci a asistentky mají 

navíc i mobilní telefony. Všem zaměstnancům je k dispozici kuchyňka s varnou konvicí a 

mikrovlnou troubou. Zaměstnanci se mohou kdykoli během pracovní doby občerstvit. 

Firemní automobily mají k dispozici jednatelé a obchodníci. Průměrné stáří vozového 

parku je 5 let, vozy jsou pravidelně servisovány.  

Hodnocení 

Neformální hodnocení probíhá nepravidelně v rámci rozhovoru s nadřízeným nebo 

na poradách, zejména po úspěšném uzavření obchodu. Formální čtvrtletní, ani roční 

hodnocení ve firmách neprobíhá. 

Odměňování 

Zaměstnanci mají mzdový výměr s určitou procentní prémií. Tyto měsíční prémie 

jsou poskytovány automaticky. Obchodníci mají v nastaveném plánu dosáhnout určitého 

obratu a zisku kvartálně. Pokud splní plán, dostávají kvartální odměny přibližně ve výši 

jednoho měsíčního platu.  Přesná výše odměny závisí na řediteli společnosti a není 

formálně stanovena. Účetní a administrativa dostává odměny, pakliže se splní kvartální 

plán a na základě správně vykonaných činností. Jen čtyři zaměstnanci dostávají pravidelný 

příspěvek na penzijní připojištění.  
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Firemní kultura 

Obě firmy si zakládají na rodinné atmosféře, která začíná na tykání nadřízeným. 

Nadřízení se zajímají nejen o pracovní záležitosti, ale také i osobní život zaměstnanců. 

V případě potřeb jsou vstřícní a zaměstnanec se nemusí nadřízeného bát požádat o 

mimořádné volno. Díky společně nastavenému systému řízení kvality mají obě firmy 

jednotnou vizi a cíle, které jsou známy všem zaměstnancům a jsou vyvěšeny na viditelném 

místě hlavní kanceláře. Strategie firem je taktéž jednotná a řadu let víceméně neměnná. 

Firmy si zakládají na dobré platební morálce, kterou se snaží porážet své konkurenty. 

Hodnoty firem jako takové vyjadřuje majitel firem slovy: „spolehlivost, dlouhodobost, 

spolupráce.“  

Vzdělávání a osobní rozvoj 

Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni na zákonem dané požadavky. 

Prohlubování kvalifikace využívá většinou účetní v podobně školení na nové daňové 

zákony. Školení schvaluje ředitel. V rámci certifikace systémů GMP a ISCC si prohloubila 

znalosti i asistentka, která implementovala daný systém. Ve firmě si zvyšuje úroveň 

kvalifikace jen jeden zaměstnanec, který studuje kombinovanou formu na VŠ. Kariérní 

růst v rámci firem je díky ploché organizační struktuře minimální.  

Nadřízený 

Obě firmy řídí dva jednatelé, byť formálně je jeden z nich ředitel. Řízení 

obchodníků mají rozděleno podle komodit, které zastřešují. Mimo řízení firem jako takové, 

se dále věnují obchodním aktivitám a vyjednávání se zákazníky. Z ekonomických výkazů 

je nejvíce zajímá zisk a výše pohledávek. Zaměstnanci mají pod jejich vedením nastaveny 

dosti široké mantinely své působnosti, což je u některých pozic spíše kontraproduktivní. 

Vzhledem k dosti vysoké vytíženosti jednatelů neprobíhá žádný týdenní monitoring 

činností.  

Jméno firmy  

Firmy jako takové nepatří k těm, které jsou známé. V určitém kruhu 

zainteresovaných lidí a firem se díky své historii a dobrému jménu může pyšnit své 

pověsti. Zaměstnanci se nestydí pro firmu pracovat a jsou hrdí na to, že firmy jako takové 

má dobrou pověst, co se týče platební morálky. V sortimentu, kterým se firmy zabývají, je 
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právě toto hodně důležité pro obchodní partnery. Firmy si zakládají na dodržování zásad 

společensky odpovědné firmy, ačkoliv zatím není v tomto směru nijak certifikována ani 

jedna. 

Pracovní náplň 

Všichni stávající zaměstnanci jsou ve firmách déle než 2 roky. Zaměstnanci 

vykonávají svou práci dle stanovené pracovní náplně, se kterou byli seznámeni při nástupu 

do zaměstnání. Při výběru nových zaměstnanců dochází k posouzení, zda daný uchazeč 

splňuje předem dané požadavky, co se týče znalostí a zkušeností pro výkon dané práce.  

Kolektiv 

V pracovním týmu jsou zastoupeni muži i ženy zhruba ve stejném poměru. 

Nejmladšímu zaměstnanci je 30 let a nejstaršímu 53. Průměrný věk ve firmě je cca 40 let. 

Tím, že se jedná co do počtu zaměstnanců o malé firmy,  zaměstnanci musí vykazovat 

zvýšenou flexibilitu a zároveň si v případě potřeby pomáhat i přes rámec své pracovní 

náplně. Zaměstnanci se navzájem podporují a vnímají úspěchy druhých vesměs pozitivně. 

Bohužel z důvodu ponechání širších mantinelů samotným zaměstnancům, dochází občas 

mezi nimi k menším konfliktům. Tyto konflikty si většinou zaměstnanci mezi sebou vyřeší 

sami, ale narušuje to běh firem a zbytečně ubírá sil na obou stranách. Jak už jsem zmínila 

dříve, komunikace mezi zaměstnanci neprobíhá příliš ochotně, a to zejména díky 

nastavenému netransparentnímu systému odměňování. To vede k dalším těžce 

vyčíslitelným ztrátám firem.  

Co se týče zastupitelnosti, jsou vytvořeny dvojice obchodníků a účetních ve firmě 

Anaj, avšak ve firmě Betak toto naprosto chybí. Zároveň manažer jakosti, který má na 

starosti certifikace obou firem, je vzhledem k velikosti firem jeden.  

4.5 Analýza konkrétních problémů konkrétních firem 

Abych co nejobjektivněji posoudila problémy daných firem, vytvořila jsem si 

nejprve dotazník (příloha č. 5), ve kterém byla uvedena řada problémů, které se mohou 

vyskytovat v obchodních společnostech. Poté jsem oslovila všechny zaměstnance 

společnosti a vysvětlila jsem jim, jakým způsobem mají dotazník vyplnit. Měli 

identifikovat problémy, poté si vybrat jen ty nejzávažnější (maximálně 5) – s tím, že mají 

rozlišit stupeň závažnosti problému tak, že mají k dispozici celkem 10 bodů, které mají 
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rozdělit jednotlivým problémům dle závažnosti. Vzhledem k tomu, že firma má celkem 18 

zaměstnanců, včetně managementu (který tvoří 2 lidé), považovala jsem za vhodné oslovit 

všechny zaměstnance, aby byl výsledek co nejvíce objektivní.  

Výsledkem průzkumu jsou následující nejzávažnější problémy z pohledu 

zaměstnanců: 

1. Nízká komunikační úroveň uvnitř firmy, šumy a zmatky 

2. Nedostatečná motivace zaměstnanců 

3. Špatný systém hodnocení zaměstnanců 

4. Nedostatečné znalosti a zkušenosti ve vedení firmy 

Aniž jsem znala výsledek dotazníkové metody, provedla jsem šetření 

s managementem pomocí brainstormingu. Management postupně uvedl 12 problémů, 

s kterými se společnost, podle jejich názoru, potýká. Následně byly vybrány nejzávažnější 

problémy, které byly seřazeny dle významu následovně: 

1. Přetíženost a vyčerpanost majitelů 

2. Nízká podpora státu, špatná vymahatelnost práva a pohledávek 

3. Nízká komunikační úroveň uvnitř firmy, šumy a zmatky 

4. Špatný systém hodnocení zaměstnanců 

Obr. 4.3 Konkrétní problémy firem – výsledek analýzy 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Za zmínku jistě stojí jiný pohled na problémy jak v očích managementu tak 

zaměstnanců. Z výsledků vyplývá, že se zaměstnanci a majitelé shodují ve dvou 

problémech, kterými jsou: 

 nízká komunikační úroveň uvnitř firmy, šumy a zmatky 

 špatný systém hodnocení zaměstnanců. 

 

Kromě těchto dvou metod – dotazník a brainstorming, považuji ještě navíc za 

důležité zařadit i metodu pozorování. Za zmínku jistě stojí fakt, že zaměstnanci nebyli 

příliš ochotni zúčastnit se této dotazníkové metody a obávali se postihů z řad nadřízených. 

Jelikož se jedná počtem o malou firmu, není se čemu divit, neboť i přes anonymní 

vyplnění dotazníků by se mohlo odhadnout, kým je konkrétní dotazník vyplněn. Navíc se 

zde objevovaly slovní připomínky typu „každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán“. I 

toto vypovídá o určitém klimatu a problému uvnitř společnosti. 

Domnívám se, že pro firmu je důležité jak pohled managementu, tak i pohled 

zaměstnanců, a proto jsem se rozhodla, že se zaměřím na problémy, které uvedly obě 

skupiny, včetně atmosféry uvnitř společnosti.  

K bližší identifikaci daných problémů využiji metodu šesti klobouků (použiji bílý 

klobouk). 

Problém č. 1: Nízká komunikační úroveň uvnitř firmy, šumy a zmatky. 

 špatná komunikační úroveň vertikálně (vedení – zaměstnanci), horizontálně 

(zaměstnanci – zaměstnanci) 

 vedení nejasně komunikuje svá rozhodnutí v určitých oblastech 

 rivalita mezi zaměstnanci 

Problém č. 2: Špatný systém hodnocení zaměstnanců 

 není zaveden systém formálního hodnocení zaměstnanců 

 se zaměstnanci se nepracuje, nejsou systematicky rozvíjeni a vzděláváni 

 není definován transparentní systém odměňování 

Problém č. 3: Nedostatečná motivace zaměstnanců. 

 zaměstnanci vnímají přetíženost managementu, vedení nejde vzorem 
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 zaměstnanci nejsou více vtaženi do řízení firmy, nové nápady a myšlenky nejsou 

podporovány 

 vedení zaměňuje stimulaci a motivaci  

Problém č. 4: Nedostatečné znalosti a zkušenosti ve vedení firmy 

 vedení nemá dostatečnou přirozenou autoritu u zaměstnanců, neumí je vést a motivovat 

 nedodržuje se implementovaný systém řízení jakosti 

Problém č. 5: Přetíženost a vyčerpanost majitelů 

 vedení málo deleguje pravomoci a odpovědnosti na své podřízené 

 nízká důvěra ve schopnosti a dovednosti svých podřízených 

Problém č. 6: Nedostatečná podpora státu  

 neexistuje zde podpora podnikání  

 zdlouhavé soudy při vymáhání pohledávek 

 špatná orientace v legislativě 

 byrokracie 

4.6  Závěry z analytického posouzení firem 

Analyzované dvě firmy neformálně řízené jako holding dosahují velmi dobrých 

finančních výsledků. Za posledních 5 let firem dosáhly vždy zisku a jak ukazatelé aktivity, 

tak i rentability dosahují uspokojivých hodnot. Z dlouhodobé perspektivy se firmy jeví 

jako velmi úspěšné, vzhledem k minulým výsledkům, což považuji za velmi pozitivní. Co 

se týče ziskovosti jednotlivých komodit, můžeme sledovat klesající trend. U stavebních 

hmot je to z důvodu sílící konkurence. Ceny zemědělských komodit v posledních letech 

rostou, proto se nedá udržovat stejná výše procentní marže na tunu. Aktuální účetní 

software neumožňuje, číselné vyjádření ziskovosti na konkrétního zákazníka. 

Zákazníci obou firem jsou z řad stavebního odvětví, zemědělství nebo 

zpracovatelského průmyslu. Z aktuální evropské ekonomické situace se jeví jako dosti 

rizikový právě stavební průmysl. Státní zakázky se v České republice snižují z důvodu 

fiskální politiky, což má negativní vliv na stavební firmy. Z údajů společnosti Atradius
17

 

vyplývá, že průměrná doba splatnosti ve stavebnictví je kolem 120 dní – 60 dní dává 

                                                           
17

 fa Atradius je zaměřena na pojištění pohledávek.  
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splatnost dodavatel a za dalších 60 dní je faktura zaplacena. Zároveň nejistota doprovázena 

celosvětovou krizí má vliv na soukromé investory ve stavebnictví. S tímto do jisté míry 

souvisí i velikost pohledávek právě u zákazníků stavebních komodit. Velikost pohledávek 

je u těchto odběratelů nejvyšší a nejrizikovější. Určité procento zákazníků mají firmy 

pojištěny. V roce 2011 byla řešena právě jedna pojistná událost u odběratele cementu a u 

dalšího byly aktivně řešeny pohledávky na ve výši necelých 700 tis. EUR. V roce 2012 se 

bude řešit opět jedna pojistná událost u dalšího odběratele stavebních hmot.  

Firmy se maximálně snaží uspokojovat požadavky svých zákazníků. Firma Anaj se 

v roce 2011 nechala certifikovat na dva systémy – ISCC a GMP. Pro finanční náročnost 

certifikace se majitelé rozhodli certifikovat zatím pouze firmu Anaj. Obchodníci jsou 

odpovědni za celý proces obchodu – od nákupu pro prodej, včetně sjednání dopravy, 

případných reklamací a vyfakturování. Obchod končí zaplacením, proto pravidelně sledují 

stav pohledávek u konkrétních zákazníků, a v případě potřeby je s nimi řeší. Nákladovost 

reklamací v roce 2011 dosáhla úrovně 53 tis. Kč.  

Klíčovou roli ve firmě Anaj a Betak hraje obchodník, který denně komunikuje se 

zákazníky a dodavateli a má tak největší vliv na celkové výsledky firmy. Za poslední rok 

se firmě Anaj nepodařilo rozšířit obchodní tým o vhodného obchodníka. Firma postupně 

přijala tři obchodníky, kteří se však neosvědčili a skončili během zkušební doby. 

Vzhledem k náročnosti zaučení se nakonec firma rozhodla pozastavit další nábor. Loajalita 

zaměstnanců vyplývá ze skutečnosti, že ve firmách pracuje většina déle než 7 let. 

Obchodníci mají vše potřebné pro svoji činnost-telefon, PC, automobil. K synergickým 

efektům dochází zřídka, vzhledem k rivalitě, mezi obchodníky, která pramení 

z nedostatečně nastaveného systému odměňování. Zaměstnanci vnímají pozitivně 

přátelskou atmosféru ve firmách, kde si všichni tykají. Zároveň dosti pozitivně vnímají 

fakt, že firmy kladou důraz na dodržování zásad společensky odpovědné firmy, a že má 

pověst solventních firem. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni jen na zákonem stanovené 

požadavky. Na školení v rámci prohlubování znalostí jsou vysílané jen účetní. 

Z výsledků dotazníků vyplněných zaměstnanci a rozhovorem s nadřízenými 

vyplývá, že se zaměstnanci a majitelé shodují ve dvou problémech. Nízká komunikační 

úroveň (to jak na úrovni zaměstnanec – zaměstnanec, ale i na úrovni nadřízený-

zaměstnanec) a systém hodnocení (není formální a pravidelný, spojený s transparentním 

způsobem odměňování a s možností dalšího rozvoje a znalostí pro zaměstnance). 

Majitelé dále uvedli, že se cítí vyčerpaní a přetíženi. Zaměstnanci nejčastěji uvedli 

jako problémy: nedostatečná motivace zaměstnanců (zaměstnanci nejsou více vtaženi do 
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chodu firmy, vedení dostatečně nepodporuje nové nápady a myšlenky) a řízení firmy 

(vedení firmy neumí dostatečně zaměstnance řídit a motivovat k vyšším výkonům, což 

z části pramení z přetíženosti managementu). Z pozorování dále vyplynula potřeba 

zlepšení firemního klima. 

Tyto výstupy z analýzy využiji v následujícím textu, ve kterém se pokusím 

navrhnout řešení problémů a identifikovat klíčové ukazatele výkonnosti. 
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5 Návrhy a doporučení na zlepšení výkonnosti  

V této kapitole se pokusím navrhnout měřítka výkonnosti a doporučit změny, které 

by pomohly ke zvýšení nebo alespoň k udržení stávající výkonnosti firem Anaj a Betak. 

Budu vycházet z analýzy uvedené v kapitole 4. Aby byla výkonnost řízena, musí být 

v prvé řadě měřena. Pokusím se tedy identifikovat klíčové ukazatele výkonnosti, ukazatele 

výkonnosti a klíčové ukazatele výsledků, které jsou pro danou firmu stěžejní.  Dále 

předložím návrhy pro řešení problémů, včetně očekávaných výsledků a potřebných zdrojů 

k jejich realizaci. V příloze č. 7 dále uvádím možný postup k implementaci řízení 

výkonnosti. 

5.1  Identifikace ověřených ukazatelů ekonomické výkonnosti pro danou 

firmu 

Pro každou firmu je vhodné, identifikovat si klíčové ukazatele výkonnosti, které 

sleduje pravidelně a které ji pomáhají rozpoznat, jak si daná firma stojí. Pro vybrané firmy 

jsou důležité ukazatele uvedené v příloze č. 6, které vycházejí z firemní strategie: 

spolehlivost, dlouhodobost, spolupráce a to jak v rovině zákaznické a interních procesů tak 

i v rovině zaměstnanecké.  

Vzhledem k tomu, že jsem analyzovala v této práci rovinu finanční, zákaznickou, 

interních procesů a spokojenosti zaměstnanců, navrhla jsem měřítka výkonnosti právě 

z těchto oblastí. Dále jsem se rozhodla definovat měřítka výkonnosti pro obchodníky, což 

by mohlo být východiskem k transparentnímu hodnocení a odměňování obchodníků. 

 

Perspektiva finanční 

Z finanční analýzy vyplývá, že firmy dosahují dlouhodobě výborných výsledků. 

Další ekonomický vývoj firem na základě zjištěných výsledků se jeví jako pozitivní. Firmy 

jsou dlouhodobě ziskové a nepociťují žádnou potřebu se v něčem radikálně lepšit. 

V současné době se jeví jako rizikové kurz EUR/CZK, který se neustále mění a nelze ani 

krátkodobě předpovědět vývoj. Vzhledem k vývozům se proto jeví dosti důležité mít proto 

dostatečný objem dovozu v dané měně, nebo „hlídat“ kurz a dělat swapové operace
18

.  

                                                           
18

 prodej/nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením/prodejem  po určité 

době za předem dohodnutý kurz 
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Co se týče ověřených ukazatelů výkonnosti, tak v této oblasti bude pro firmu 

klíčové sledování velikosti a vývoje obratu a zisku, včetně pravidelného monitoringu 

pohledávek. Aby se zmenšilo riziko nezaplacení pohledávek, firmy by si měly stanovit pro 

všechny odběratele stavebních hmot limity pohledávek - nejlépe je pojistit. V případě 

zamítnutí pojištění a nedostatečných informací být obezřetní a nastavit menší limit pro 

daného zákazníka.  

Perspektiva zákaznická 

V této perspektivě je důležitá loajalita zákazníka. Tomek (2009) ji vidí v podobě 

spontánní věrnosti firmě, trvalé a emocionální vazbě s ní a v rozhodnosti při obraně firmy 

na veřejnosti. V rámci strategie má firma definován cíl dlouhodobost, proto z toho hlediska 

se jeví jako KRI množství a obrat dlouhodobých obchodních partnerů. Jako KRI navrhuji 

ukazatel loajality zákazníka.  

Perspektiva interních procesů 

Zlepšení předávání informací vycházelo z analýzy jako kritický faktor, který 

snižuje výkonnost. Jak majitelé, tak i zaměstnanci by měli pravidelně, nejlépe na poradách 

sdělovat všechny relevantní informace tak, aby byla zajištěna co nejlepší informovanost. 

Množství společně řešených obchodů v rámci dvou týmů, dodržování pravidel, která jsou 

nutná pro udržení stávajících certifikovaných systémů, navrhuji jako další KPI.  

Perspektiva spokojenosti zaměstnanců 

Spokojený zaměstnanec neodchází. Jako KPI se mi v této souvislosti jeví jako 

množství skončených pracovních poměrů. Pro firmu jsou důležité znalosti zaměstnanců, 

proto by je měl pravidelně vysílat na školení, aby si prohluboval svoji kvalifikaci. Další 

KPI proto navrhuji zvyšování kvalifikace – množství školení, dosažení určitého stupně 

znalostí – např. u cizích jazyků certifikát atp. Za přípravu by odpovídali zaměstnanci. 

Dílčí měřítka výkonnosti 

Jako dílčí KRI navrhuji sledovat výkonnost obchodníka – ve které se bude sledovat 

objem zakázek, objem tržeb, velikost zisku, množství zobchodovaného zboží. Jako další 

měřítka navrhuji procento reklamací a velikost pohledávek a to v pravidelných kvartálních 

periodách. Za přípravu podkladů by měl odpovídat každý obchodník. V rámci daného 

hodnocení by byl vytvořen vzoreček, na základě kterého by se vyvozovala kvartální 
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odměna. Pro nastavení toho ukazatele bude nutné definovat hodnoty, kterých by mělo být 

dosaženo. Můj návrh vychází z analýzy výkonnosti za poslední dva roky a je následující: 

 plnění osobních cílů (0-100%) 

 plnění obratu a zisku (0-100%) 

 (nad 100% by se připočítala částka ve výši 15% ze zisku navíc oproti plánu) 

 plnění pravidel na udržení stávajících certifikací (0-100%) 

 počet schůzek se zákazníky (0-100%) 

 výše pohledávek po splatnosti delší než 30 dní (0-100%) 

 

Konkrétní návrh výpočtu čtvrtletní odměny: 

výše měsíční mzdy x procentní plnění osobních cílů x procentní plnění obratu a zisku x 

procentní plnění pravidel na udržení stávajících certifikací x procentní plnění schůzek x 

procentní výše pohledávek po splatnosti delší než 30 dní. 

K této částce by byla přičtena ještě částka ve výši 15% ze zisku navíc oproti plánu. 

5.2       Návrhy na řešení problémů 

Identifikované a analyzované problémy v předchozí kapitole se týkají zaměstnanců 

a řídících pracovníků. Firmy zabývající se zaměstnanci, vykazují zvýšenou loajalitu, vyšší 

prodeje, růst ziskovosti, větší nadšení pro práci, a to i nad rámec svých pracovních 

povinností. Proto je vhodné se zaměstnanci pracovat a naslouchat jejich potřebám.  

5.2.1 Zlepšení interních procesů 

V rámci analýzy interních procesů byly definovány problémy vyšší pracnosti se 

zabezpečováním přepravy a nedostatečné kooperace mezi týmy v zemědělských 

komoditách. Služebně mladší zaměstnanci disponují širší znalosti cizích jazyků a vyšší 

úrovní znalostí ovládání PC. Služebně starší zaměstnanci mají lepší znalosti a zkušenosti 

s daným typem obchodu a poskytují lepší péči zákazníkům.  
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Řešení 

Zvážit vyčlenění činnosti zabezpečující dopravu pro samostatného zaměstnance. 

Promyslet přerozdělit složení stávajících týmů tak, aby v každém týmu byl zastoupen 

služebně starší i mladší zaměstnanec.  

Potřebné zdroje pro realizaci 

V případě využití současných zaměstnanců nejsou nutné žádné nové zdroje.  

Očekávané efekty 

Zvýšení spolupráce mezi týmy, možnost předávání zkušeností navzájem a tím i růst 

konkurenceschopnosti firmy. Přerozdělení činnosti spojené s dopravou povede k úspoře 

času obchodníků, která může vést k růstu prodaného množství zboží a tím i vyšším tržbám. 

5.2.2 Zlepšení komunikační úrovně uvnitř firmy 

Jednou z nejdůležitějších věcí pro udržení konkurenceschopnosti firmy v dnešní 

globální ekonomice jsou informace. Nedostatek informací vyvolává nejistotu, obavy, 

pasivitu u zaměstnanců a tím klesá jejich výkonnost. A právě způsob předávání informací 

má vliv na efektivitu a spolehlivost dalších procesů probíhající uvnitř i vně firmy. 

Management se proto nemůže soustředit jen na technické předpoklady informačních toků. 

Důležité je, aby zaměstnanci byli otevřeni novým informacím a sdíleli informace a znalosti 

jak mezi sebou, tak i s nadřízenými. Pozitivní postoje ke komunikaci, jež vychází z potřeby 

dělit se o informace, by si měli osvojit všichni zaměstnanci. Jako riziko zde vstupuje 

neochota ke sdílení informací a znalostí, kterým se snižuje synergický efekt z předávání 

údajů. Znalosti byly, jsou a budou základní podmínkou úspěchu. Vedoucí by měli 

pravidelně dle potřeby vysvětlovat své záměry a cíle a to takovým způsobem, aby byly 

pochopeny a zaměstnanci přijaty. Neměli by opomíjet návrhy, názory a postoje 

zaměstnanců, kteří vytváří pro management zpětnou vazbu. Měli by rozvíjet pozitivní 

vztahy na pracovišti a zapojovat zaměstnance do dění ve firmě, tak aby se cítili její 

opravdovou součástí.  
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Obr. 5.1 Vlivy na zvýšení komunikační úrovně 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Řešení 

Pravidelné měsíční porady, ve kterých se zkontrolují dosažené výsledky a úkoly 

z minulé porady. Dále by jednotliví obchodníci sdělili aktuální informace a požadavky od 

zákazníků. Součástí porady by měly být řešeny dlouhodobé i aktuální problémy včetně 

jejich příčin, např. pomocí volné diskuse mezi pracovníky, s pomocí kterých by se došlo 

k určitému postupu řešení dané situace, včetně nastavení jasných úkolů pro konkrétní 

pracovníky s termínem plnění pro následnou kontrolu.  Na poradách – případně 

s nadřízeným i mimo poradu, by se dále prezentovaly případné nápady a zlepšení, které by 

mohly být pro firmy zajímavé. V neposlední řadě by měl management prezentovat změnu 

cílů či taktiky pro následující období takový způsobem, aby zaměstnanci mohli vyslovit 

svůj názor a zaujmout určitý postoj. Vhodným způsobem by byla například zapojení 

zaměstnanců při definici strategických cílů firmy tak, aby se všichni zaměstnanci dokázali 

s cíli ztotožnit.  

Potřebné zdroje pro realizaci 

Navrhnuté řešení není nijak náročné na zdroje. Jde o čas strávený na poradách, a 

změna způsobu prezentace cílů. 

Očekávané efekty 

Zabezpečení přenosu informací k jednotlivým obchodníkům a majitelům, které jsou 

důležité pro rozhodování a pro udržení konkurenceschopnosti firem. Zároveň změnou stylu 

prezentace a utváření cílů se očekává větší identifikace s firemními cíli a strategiemi. 
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5.2.3 Zavedení systému hodnocení zaměstnanců 

Management by si měl uvědomit, že zaměstnanci představují pro firmu určitou 

hodnotu, která na základě správně volených stimulací umocňuje potenciál. Právě proto by 

měli o zaměstnance pečovat a zároveň hodnotit jeho práci jak z kvalitativního tak i 

z kvantitativního hlediska.  

Obr. 5.2 Myšlenková mapa - hodnocení zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro firmy jsou klíčoví zaměstnanci. Firmy si musí uvědomit, že „vychovat si“ 

dobrého obchodníka stojí nemalé úsilí, čas a peníze, proto by měla klást důraz na jejich 

spokojenost. Proto by k zaměstnanci měly přistupovat jako k investici, proto nejen kvalitní 

zázemí, ale patřičné doškolování, včetně pravidelné zpětné vazby od nadřízeného by mělo 

být prováděno např. v podobě čtvrtletního hodnocení. V hodnocení by měl být kladen 

důraz jak na dosažené firemní cíle, tak i na dosažené osobní cíle.  

Na základě výsledků by měl být zaměstnanec hodnocen a motivován k vyšším 

výkonům. Zaměstnanci by měli mít prostor k vyjádření svých názorů a spolu s nadřízeným 

by se měl snažit o sladění svých postojů tak, aby byly v souladu s firemní strategií a vedly 

ke zvýšení jeho výkonů. Vedoucí by měl vést zaměstnance k zamyšlení, kde všude by se 

mohl zlepšit a k vytyčení cílů, které by vzešly přímo od zaměstnance. Nesmí zapomenout 

na důležitou podmínku správného hodnocení a to, že musí být objektivní, jednoduché 

s předem nastavenými kritérii. 
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Řešení 

Vzhledem k tomu, že hodnocení se formálně doposud neprovádí, navrhuji 

následující řešení. Vytvořit kritéria hodnocení pro jednotlivé druhy pracovních pozic. 

Konkrétní návrh na pozici obchodníka je uveden v kapitole 4.1. Formálně představit nový 

systém hodnocení všem zaměstnancům individuálně, což by bylo spojeno s vytvořením 

osobních cílů, plánem školení atp., které by zaměstnanec měl dosáhnout v rámci daného 

období 1 roku. Dále by mělo být pravidelné čtvrtletní hodnocení, které by bylo prováděno 

vedoucím a zaměstnancem, přičemž součástí hodnocení by byla i zpětná vazba 

nadřízeného, včetně konkrétních připomínek zaměstnance. Na základě tohoto hodnocení 

by byly vypláceny případné odměny. 

Potřebné zdroje pro realizaci 

Čas pro vytvoření a schválení kritérií pro hodnocení jednotlivých pracovníků 

včetně jejího představení jednotlivým pracovníkům individuálně. Čas na hodnocení. 

Očekávané efekty 

Větší stimulace zaměstnanců povede k větší spokojenosti, vyšším výkonům 

zaměstnanců a celkově vyšší  angažovanosti pro firmu.  

5.2.4 Zvýšení motivace zaměstnanců 

Podle Kruliše (2011) vychází motivace jak z vnitřních  potřeb člověka, tak i 

z vnějších podnětů jako odměna, pochvala nebo příznivé pracovní podmínky. Díky 

správné motivaci se zvyšuje zájem zaměstnanců pro firmu vytvářet hodnoty, získávat a 

uspokojovat zákazníky, být příkladem ostatním zaměstnancům. Zaměstnavatel by měl 

prosazovat otevřené, komunikativní jednání mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem založené 

na důvěře a respektu. To je základ správné motivace. Pokud se zaměstnanec nebude ve 

firmě cítit dobře, kolektiv nebude přátelský (mezilidské vztahy na pracovišti jsou pro 

všechny jednou z nejdůležitějších podmínek), tak po čase stejně odejde i kdyby ho práce 

sebevíc bavila. V případě nemotivovaného zaměstnance navíc ztrácí celá firma. Nízká 

motivace se projevuje zejména snižujícím se výkonem zaměstnance.  
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Řešení 

Vzhledem k tomu, že motivace zaměstnanců je v obou firmách nedostatečná, 

navrhuji následující postup. Je potřeba pravidelně sledovat výkony zaměstnanců a dávat 

jim zpětnou vazbu, zejména pokud se projeví určitý pokles v jeho výkonech. Majitel by 

měl zjistit příčinu nízkého výkonu zaměstnance.  

Obr. 5.3 Myšlenková mapa – motivace zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dále je potřeba jasně stanovit a komunikovat nejen oblast hodnocení zaměstnanců 

zmiňovanou v předcházejícím bodě, ale i další oblasti. Více transparentnosti by pomohlo 

hlavně v systému odměňování. Mimo tyto standardní nástroje doporučuji nastavení 

interních firemních pravidel vedoucích k vyššímu podílení zaměstnanců na rozhodování, 

tedy na převzetí větší odpovědnosti za jejich pracovní výkon.  

Potřebné zdroje pro realizaci 

Čas pro nastavení transparentnosti systému odměňování. Čas na analýzu 

výkonnosti jednotlivých zaměstnanců. V případě poklesu výkonnosti okamžitá zpětná 

vazba k zaměstnanci, který by měl vysvětlit příčinu a společně s nadřízeným hledat řešení 

pro zlepšení.  

Očekávané efekty 

Motivovaní zaměstnanci a zvýšení loajality zaměstnance a celkové výkonnosti 

firmy. 
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5.2.5 Zlepšení v řízení firmy 

Vzhledem k ploché organizační struktuře řídí firmy přímo dva majitelé. Majitelé 

firem v minulosti přímou řídící funkci nevykonávali, tuto činnost pro ně zajišťoval najatý 

manažer. Bohužel z důvodu špatné zkušenosti s tímto manažerem, se majitelé rozhodli vést 

firmy sami. Zaměstnanci však vnímají, že ve firmách existuje hodně uvolněný a 

nedostatečný systém vedení. Zaměstnanci mají nastaveny poměrně široké mantinely. 

Jedním z hlavních důvodů, proč je systém vedení uvolněný, pramení z přetíženosti 

majitelů. Díky dobrým výsledkům firem jsou majitelé spokojeni a nevidí velký důvod 

měnit daný způsob vedení. Zároveň se zaměstnanci neradi přichází do konfliktu. 

Obr. 5.4 Příčiny a následky nedostatečného řízení 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Uvolněné a nejasné vedení ústí dále v nejasný způsob hodnocení zaměstnanců, 

který se ve firmách formálně neprovádí. Majitelé by si měli dále uvědomit, že mají velký 

vliv na vytváření příznivých podmínek pro týmovou spolupráci a mají v ruce mnoho 

nástrojů a možností, jak zlepšovat a udržovat mezilidské vztahy. Toto vše má vliv na 

celkovou výkonnost firem. Je důležité, aby vedoucí posilovali vědomí společné 

odpovědnosti za výsledky v týmu i firem. Měl by vytvořit a podporovat týmové procesy, 

sdílení znalostí a otevřenou komunikaci. V neposlední řadě by měl neustále monitorovat a 

včas reagovat na vzniklé problémy.  

Řešení 

Uvědomit si daný problém a to, že ho jako problém vnímají zaměstnanci. Zaměřit 

se na vedení firem jako na klíčovou činnost. Snížit množství činností, které mohou majitelé 

delegovat na jiné zaměstnance a tím zajistit dostatečný čas pro vedení. Zvážit možnost 

školení na danou problematiku majitele, případně vytipovat zaměstnance, který by se 
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nechal proškolit a kterému by majitelé svěřili určitou pravomoc a odpovědnost za vedení 

firmy. Další variantou je přijmout vhodného manažera, který by vykonával řídící funkci. 

Potřebné zdroje pro realizaci 

Náklady na školení majitelů v oblasti řízení firmy a vedení lidí nebo přijetí 

manažera pro tuto činnost.  

Očekávané efekty 

Nastavení systému řízení firmy, monitorování činností jednotlivých zaměstnanců, 

zvýšení celkové výkonnosti a celkového vědomí společné odpovědnosti za výsledky firmy. 

5.2.6  Zlepšení v uspořádání pracovního dne majitelů 

Majitelé jsou duší obchodníci. Jejich přínos pro firmy je veliký, hlavně díky 

zkušenostem s obchody, získané za více jak 20 let a věcmi s tím spojenými jako je 

vyjednávání a získávání informací.  Jsou velmi proaktivní a dokáží se díky velkým 

zkušenostem velmi rychle orientovat. Bývají hodně „v terénu“ a ne vždy plně komunikují 

nově nabyté informace, které by měli znát - vzhledem k velikosti firmem - všichni 

zaměstnanci.  

Obr. 5.5 Důsledky a řešení přetíženosti a vyčerpanosti majitelů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V posledních letech navíc vyjíždějí častěji k problémovým zákazníkům, kteří jsou 

dlouhodobě v prodlení s placením faktur. Nejenže jsou dobří vyjednavači, ale snaží se být i 

dobří vymahači.  Chtějí mít dluh zákazníka krytý různým způsobem - buď směnkou, nebo 

určitou zástavou apod. Toto vše je však dost časově náročné a vyčerpávající. Je to jeden 

z důvodů, proč majitelé nevěnují dostatečnou pozornost vnitrofiremní komunikaci apod. 

Dalším důvodem je, že kromě analyzovaných firem Anaj a Betak, vlastní i jiné společnosti, 

kterým věnují část svého času. Celkově se dá říct, že neradi řeší nějaký interní problém. 

Bohužel v dnešní dynamické době je potřeba reagovat na problémy aktivně a řešit je 

s maximální péčí. Ne jeden autor nabádá, že problém nebo slabé místo se může z jiného 

úhlu podobat příležitosti apod. 

Řešení 

Jako řešení navrhuji delegovat určité práce na zaměstnance a snažit se předcházet 

vymáhání pohledávek např. prostřednictvím nastavených limitů pro každého zákazníka. 

Dále se aktivně postavit za řešení všech problémů s otevřenou variantou a to tak, že by 

zaměstnanci sami navrhovali jednotlivá řešení a na základě společného konsensu vyřešili 

daný problém. 

Potřebné zdroje pro realizaci 

Sbírání informací a čas pro nastavení limitů pohledávek pro jednotlivé zákazníky. 

Odpovědní zaměstnanci, na které by bylo možno delegovat část práce majitelů. 

Očekávané efekty 

Dostatek času pro zaměstnance a komunikaci s nimi. Snížení rizika nezaplacených 

pohledávek. 

5.2.7 Zlepšení firemního klima 

Firemní klima je jedním z hlavních vnitřních vlivů, které ovlivňují firemní kulturu 

jako celek. Schneider, Rentsch (2002) popisují firemní kulturu jako způsob „proč se věci 

určitým způsobem dělají“ a klima ve firmě jako „co se vlastně děje“. V jejich citaci je 

důležitý rozdíl mezi „Proč“ a „Co“. Firemní kultura by totiž měla i vysvětlovat proč se lidé 

chovají, jak se chovají.  
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Podle Cejthamra (2010) je firemní klima něco, co se obtížně definuje, ale je velmi 

intenzivně zaměstnanci vnímáno. Firemní klima charakterizují zejména vztahy mezi lidmi 

a organizací a vztahy nadřízenosti a podřízenosti, které jsou určeny působením cílů, 

řídících procesů, stylů a chováním lidí. Je tedy zřejmé, že chování zaměstnanců je přímo 

ovlivněno firemním klimatem, ale zároveň i sami zaměstnanci mohou svým chováním a 

přístupem ovlivnit. 

 V obou firmách, které jsem popisovala, je rozvíjení podnikového klima velmi 

žádoucí. I přes neformální vztahy, které jsou ve firmě nastaveny, je cítit mezi zaměstnanci 

určité napětí. Toto napětí se zvyšuje zejména v období, kdy hospodářské výsledky nejsou v 

souladu s očekáváním majitelů. Díky někdy až autoritativnímu řízení firem oběma majiteli, 

dochází k potlačování proaktivity jednotlivých zaměstnanců. Ti se pak pod strachem 

z možného postihu bojí některé problémy řešit, nechtějí si předávat negativní zkušenosti se 

zákazníky, atd. V konečném důsledku to přispívá ke snížení konkurenceschopnosti firem 

jako takových. 

Řešení 

Majitelé by měli více usilovat o kooperaci se zaměstnanci a měli by jim více umožnit řešit 

dané problémy samostatně. Zároveň by měli více dbát na předávání si negativních 

zkušeností se zákazníky, aby došlo k předcházení možných problémů.  Další možností ke 

sblížení jednotlivých osob v rámci firemní společnosti uspořádat tzv. teambuilding. 

Potřebné zdroje pro realizaci 

Náklady s uspořádáním rozvoje a stmelování zaměstnanců. 

Očekávané efekty 

Využití potenciálu zaměstnanců. Zaměstnanci přicházejí s nápady na zlepšení, tzn. zvýšení 

proaktivity, což může vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků nebo ke snížení nákladů.  
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo prověřit ekonomickou výkonnost v konkrétním 

podniku. Pro tuto práci byly vybrány dvě obchodní firmy, které tak velmi úzce 

spolupracují, že by bylo nemyslitelné analyzovat jen jednu z nich. Hlavní činností obou 

firem je nákup a prodej zemědělských komodit a stavebních hmot. Dále byly předloženy 

aktuální problémy, které by mohly ovlivnit výkonnost. 

V teoretické části řešení diplomové práce byla nejprve definována výkonnost. Jsou 

vypracovány různé metody pro měření výkonnosti, ale většinou se jedná o typy měření, 

která jsou vhodná buď pro velké společnosti, nebo pro výrobní společnosti. Rozhodla jsem 

se proto pro charakteristiku více metod hodnocení výkonnosti, hlavně BSC a metoda 

pomocí KPI, aby výkonnost byla obsáhnuta co nejobšírněji. 

V analytické části se nejprve postupovalo podle perspektiv BSC. U obou firem byla 

prověřena nejprve perspektiva finanční. Ekonomická výkonnost zde byla definována 

pomocí tradičních finančních ukazatelů za období pěti let. Pro výpočet byly k dispozici 

účetní výkazy z let 2007 až 2011. Kromě těchto výkazů byly k dispozici i interní údaje a 

výkazy, které posloužily k analýze výkonnosti podle obchodníků a komodit. Kromě 

kvantitativní stránky výkonnosti byla analyzována i kvalitativní stránka výkonnosti, a to na 

základě dalších perspektiv BSC. Další částí bylo definování a analýza problémů, které 

vnímají jak, zaměstnanci, tak i majitelé. 

Obě firmy si dlouhodobě vedou velmi dobře. U Indexů bonity a dalších tradičních 

finančních ukazatelů dosahují dobrých hodnot, proto by se dalo říci, že není co až tak 

zlepšovat. Ale jak již v devatenáctém století dával radu Jan Neruda: „Kdo chvíli stál, již 

stojí opodál.“, být neustále ve střehu. Proto i já jsem se v této práci snažila zaměřit se na 

problémy vyskytující se ve firmách, které by mohly snížit výkonnost. 

V dnešní chaotické době je velmi důležité vědět, kam firma kráčí, jaké jsou její 

vize, strategie a konkrétní cíle. Proto by měla mít nastavené pravidelně vyhodnocující se 

ukazatele vycházející právě ze strategie, aby se mohla zajistit dlouhodobá perspektiva a 

jasný směr. Vybrané firmy mají jednotnou vizi i strategii, ale v současné době ji chybí 

propracovaní strategie do konkrétních cílů pro jednotlivé obchodníky. Obě firmy 

v současné době komplexní řízení výkonnosti neprovádí, proto jsem se v této práci 

pokusila nastavit konkrétní klíčové ukazatele, které by měly poskytnout celostní pohled na 

výkonnost firmem. Zároveň byly vytvořeny návrhy řešení identifikovaných problémů, 

včetně potřebných zdrojů a očekávaných efektů, aby se výkonnost firem zvýšila.  
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ROE Ukazatel výnosnosti vlastního kapitálu 
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SMART 
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Rozvaha za sledované období ( v tis. Kč ) 

Firma Anaj s.r.o.

TEXT
2007 2008 2009 2010 2011

AKTIVA  CELKEM 47 566 61 426 73 667 61 652 78 028

Pohledávky za upsaný zákl. kapitál 0 0 0

Stálá aktiva 33 537 37 882 38 911 36 285 35 744

Dlouhodobý nehmotný majetek 60 29 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 8 959 10 888 12 482 11 307 10 246

Dlouhodobý finanční majetek 24 518 26 965 26 429 24 978 25 498

Oběžná aktiva 13 088 22 993 34 498 25 121 42 086

Zásoby 585 525 228 167 29

Dlouhodobé pohledávky 1 315 1 284 1 166 1 059 207

Krátkodobé pohledávky 4 626 16 266 21 365 18 240 32 380

Krátkodobý finanční majetek 6 562 4 918 11 739 5 655 9 470

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 941 551 258 246 198

Časové rozlišení 941 551 258 246 198

PASIVA  CELKEM 47 566 61 426 73 667 61 652 78 028

Vlastní kapitál 31 494 43 588 54 243 59 159 63 360

Základní kapitál 22 200 22 200 22 200 22 200 22 200

Kapitálové fondy 0 2 567 2 158 876 1 554

Fondy ze zisku 297 486 962 1 516 1 826

Výsledek hospodaření minulých let 5 214 8 808 17 858 28 370 34 257

Výsl. hospodaření běžného ú.o. (+/-) 3 783 9 527 11 065 6 197 3 523

Cizí zdroje 16 039 17 826 19 410 2 487 13 590

Rezervy 0 0 0 0 0

Dlouhodobé závazky 1 328 106 139 100 100

Krátkodobé závazky 11 851 10 536 8 207 2 387 13 490

Bankovní úvěry a výpomoci 2 860 7 184 11 064 0 0

Ostatní pasiva a přech. účty pasiv 33 12 14 6 1 078

Časové rozlišení 33 12 14 6 1 078

                Účetní  období  

Příloha č. 1 Finanční výsledky firmy Anaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: účetní výkazy firmy 
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Výkaz zisků a ztrát  (v tis. Kč)

Firma Anaj 

TEXT

2007 2008 2009 2010 2011

Tržby za prodej zboží 131 351 202 624 259 823 271 532 254 156

Náklady vynaložené na prodané zboží 113 897 182 100 218 150 243 086 222 979

Obchodní marže 17 454 20 524 41 673 28 446 31 177

Výkony 5 939 4 802 5 625 5 907 3 861

Výkonná spotřeba 13 472 11 882 16 408 12 461 21 943

Přidaná hodnota 9 921 13 444 30 890 21 892 13 095

Osobní náklady 4 675 10 263 11 589 11 466 13 733

Mzdové náklady 3 382 8 752 10 014 9 681 11 974

Odměny členům orgánů spol. a družstva 0 0 0

Náklady na sociální zabezpečení a ZP 1 212 1 428 1 473 1 687 1 667

Sociální náklady 81 83 102 98 92

Daně a poplatky 50 32 53 70 57

Odpisy DHM a DNM 572 776 1 131 1 305 1 125

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 300 360 99 199 203

Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 0 200 40 35 0

Změna stavu rezerv a opr. položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období -258 -134 2 761 872 -741

Ostatní provozní výnosy 43 315 37 807 443 4 862 8 361

Ostatní provozní náklady 43 469 37 792 729 6 216 8 113

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0

Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0

Provozní výsledek hospodaření 5 028 2 682 15 129 6 989 -628

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0

Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0

Výnosy z dl. finančního majetku 0 7 244 4 244 0 2 022

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0

Výnosové úroky 146 145 148 162 120

Nákladové úroky 281 235 467 225 210

Ostatní finanční výnosy 1 034 2 279 1 986 763 3 430

Ostatní finanční náklady 842 1 933 7 638 1 752 1 211

Převod finančních výnosů 0 0 0

Převod finančních nákladů 0 0 0

Finanční výsledek hospodaření 57 7 500 -1 727 -1 052 4 151

Daň z příjmu za běžnou činnost 1 302 655 2 337 1 484 690

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 783 9 527 11 065 4 453 2 833

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0

Převod podílu na hosp. výsledku společníkům 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)3 783 9 527 11 065 4 453 2 833

Výsledek hospodaření před zdaněním 5 085 10 182 13 402 5 937 3 523

       Skutečnost v účetním období

 

 

Zdroj: účetní výkazy firmy 
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Příloha č. 2 Finanční výsledky firmy Betak 

 

Zdroj: účetní výkazy firmy 

 

 

Rozvaha za sledované období ( v EUR ) 
Firma Betak

TEXT
2007 2008 2009 2010 2011

AKTIVA  CELKEM 4 183 363 4 044 132 2 352 003 2 522 226 4 160 534

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0

Stálá aktiva 112 395 79 039 66 501 31 975 142 533

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 112 395 79 039 66 501 31 975 142 533

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0

Oběžná aktiva 4 068 512 3 951 329 2 278 994 2 474 558 4 013 561

Zásoby 73 890 8 977 10 728 57 062 533 105

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 4 698 4 698

Krátkodobé pohledávky 2 732 656 2 832 206 1 857 063 2 183 971 3 063 394

Krátkodobý finanční majetek 1 261 966 1 110 146 411 203 228 827 412 364

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 2 456 13 764 6 508 15 693 4 440

Časové rozlišení 2 456 13 764 6 508 15 693 4 440

0

PASIVA  CELKEM 4 183 363 4 044 132 2 352 003 2 522 226 4 160 534

Vlastní kapitál 1 819 160 1 740 032 1 813 087 1 742 222 2 232 133

Základní kapitál 919 472 919 472 919 473 919 473 919 473

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Fondy ze zisku 45 177 64 104 71 832 83 783 99 210

Výsledek hospodaření minulých let 476 067 601 886 582 758 430 442 606 301

Výsledek hospodaření běžného ú.o. (+/-) 378 444 154 570 239 024 308 524 607 149

Cizí zdroje 2 359 191 2 296 506 538 812 780 004 1 928 401

Rezervy 5 842 9 970 8 936 6 480 4 821

Dlouhodobé závazky 43 152 25 882 14 116 2 925 2 831

Krátkodobé závazky 650 501 534 917 515 760 436 765 473 749

Bankovní úvěry a výpomoci 1 659 696 1 725 737 0 333 834 1 447 000

Ost. pasiva a přechodné účty pasiv 5 012 7 594 104 0 0

Časové rozlišení 5 012 7 594 104 0 0

                Účetní  období  ( Netto )
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Zdroj: účetní výkazy firmy 

Výkaz zisků a ztrát  (v EUR)

Firma Betak

TEXT        Skutečnost v účetním období

2007 2008 2009 2010 2011

b 1 2 3 4 5

Tržby za prodej zboží 16 898 659 14 436 417 14 325 315 15 797 044 20 485 349

Náklady vynaložené na prodané zboží 15 058 156 12 931 686 12 905 947 14 145 095 18 973 905

Obchodní marže 1 840 503 1 504 731 1 419 368 1 651 949 1 511 444

Výkony 0 1 791 0 7 816 16 939

Výkonná spotřeba 1 087 997 931 492 768 825 1 099 504 977 772

Přidaná hodnota 752 506 575 030 650 543 560 261 550 611

Osobní náklady 91 615 133 625 108 196 108 764 98 047

Mzdové náklady 67 848 99 095 78 874 79 869 68 344

Odměny členům orgánů spol. a družstva 0 0

Náklady na sociální zabezpečení a ZP 21 609 32 088 26 714 26 459 24 121

Sociální náklady 2 158 2 442 2 608 2 436 5 582

Daně a poplatky 896 1 049 1 891 8 420 2 461

Odpisy DHM a DNM 12 116 37 277 36 273 34 526 29 392

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0 0 0 0 2 200

Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 0 0 0 0 0

Změna stavu rezerv a opr. položek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 0 7 531 7 746 106 370

Ostatní provozní výnosy 52 148 22 635 35 374 134 736 282 442

Ostatní provozní náklady 94 968 45 948 98 004 26 866 33 859

Převod provozních výnosů 0 0

Převod provozních nákladů 0 0

Provozní výsledek hospodaření 605 059 372 235 433 807 410 051 671 494

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0

Prodané cenné papíry a vklady 0 0 0 0 0

Výnosy z dl. finančního majetku 0 0 0 0 0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0

Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0

Náklady z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0

Změna stavu rezerv a opr. položek ve 

finanční oblasti 0 0 0 0

Výnosové úroky 1 095 2 626 799 110 363

Nákladové úroky 74 155 91 927 39 331 17 105 28 906

Ostatní finanční výnosy 74 885 81 060 8 284 8 027 10 403

Ostatní finanční náklady 132 742 167 672 53 080 15 974 46 205

Převod finančních výnosů 0 -12 407 0 0

Převod finančních nákladů 0 0 0 0

Finanční výsledek hospodaření -130 917 -175 901 -83 735 -24 942 -64 345

Daň z příjmu za běžnou činnost 95 698 41 764 111 048 76 585 0

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 378 444 154 570 239 024 308 524 607 149

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0

Převod podílu na hosp. výsl.společníkům 0 0 0 0 0

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)378 444 154 570 239 024 308 524 486 000

Výsledek hospodaření před zdaněním 474 142 196 334 350 072 385 109 607 149
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Příloha č. 3  Vzor plánu implementace změny  

Akce 
Odpověd

ná osoba 

Ultimativně 

požadovaný 

výsledek 

Termíny 

zahájení a 

ukončení 

akce 

Předcházející 

(podmiňující 

akce) 

Navazující 

(podmiňující 

akce) 

Kontrolní dny: 

termín 

věcný obsah 

náklady 

       

       

       

 

Příloha č. 4  Vzor dotazníku 

DOTAZNÍK 

 

Prosím označte problémy, o kterých si myslíte, že se vyskytují u nás ve firmě, případně 

doplňte, pokud zde nejsou vyjmenované. 

Dále prosím rozdělte celkem 10 bodů mezi ty problémy, o kterých si myslíte, že jsou 

nejzávažnější-např. si vybere 3-5 problémů a těm přiřadíte celkem 10 bodů.  

 přetíženost, vyčerpanost či 

vyhořelost majitelů 

 přetíženost, vyčerpanost či 

vyhořelost klíčových pracovníků 

firmy 

 nedostatečná motivace 

zaměstnanců 

 vysoká a častá fluktuace 

zaměstnanců 

 nízké prodejní výsledky 

obchodního týmu 

 bezvýsledný či neefektivní 

marketing firmy 

 nulová propagace a PR (public 

relation) 

 chaos v organizaci práce lidí 

 chaos v řízení porad 

 nedostatečné znalosti a zkušenosti 

ve vedení lidí 

 nedostatečné finanční řízení firmy 

 dlouhá doba splatnosti faktur 

 špatné cash-flow 

 nízká likvidita firmy 

 snížená solventnost firmy 

 chybné personální obsazení 

klíčových pozic ve firmě 

 absence strategického řízení firmy 

 nedostatečné plánování a controling 

 chybějící rozvoj a inovace firmy, 

produktů, služeb 

 nízký důraz na rozvoj pracovníků 

 atmosféra strachu ve firmě 

 nízká komunikační úroveň uvnitř 

firmy, šumy, zmatky apod. 

 špatný systém hodnocení 

zaměstnanců 



Příloha č. 5 Typy měřítek

 

Název měřítka 

výkonnosti Výpočet měřítka

Typ 

měřítka 

(KRI, 

PI,KPI

Odpovědná 

osoba

Kde a jak 

budou data 

shromažďována

Hledisko 

BSC

Četnost 

měření Cílový stav

Čas pro 

shromáždění 

informací Strategický cíl

Prodej na 

obchodníka/tým

Součet obratu,zisku a 

množství KRI Obchodníci

Záznamy 

denních prodejů 

x účetní sw Finanční Měsíční

6 mil. a 250 tis./1 

obchodníka 15 min. Růst rentability

Velikost 

pohledávek po 

splatnosti

Součet nezaplacených 

faktur po splatnosti, 

včetně dnů KRI Obchodníci Účetní sw Finanční Měsíční

Max. 50 dní po 

splatnosti a 

nepřekročený limit 

na zákazníka 10 min. Efektivní provoz

Množství a obrat u 

klíčových 

zákazníků

Celkový roční obrat a 

celkové dodané 

množství KRI Obchodníci Účetní sw Finanční Ročně

V porovnání s 

min. období stejné 

nebo vyšší 

hodnoty 1 hod

Dlouhodobý vztah se 

zákazníky

Dodržování 

pravidel nutných k 

udržení certifikací

Selekce zakázek pod 

danou certifikací a 

její porovnání s 

náležitou 

dokumentací KPI Obchodníci

Ve složce 

obchodních 

případů u 

obchodníka

Interní 

proces Měsíční

Všechny potřebné 

dokumenty jsou v 

příslušné složce 

obchodníka 0,5 hod Konkurenceschopnost

Počet schůzek se 

zákazníky

Počet navštívených 

zákazníků KPI Obchodníci

Zápisy ze 

služebních cest

Interní 

proces Měsíční

10 navštívených 

zákazníků 5 min. Růst prodeje

Počet reklamací od 

klíčových 

zákazníků (klíčový 

zákazník: roční 

obrat nad 5 mil. 

Kč)

množství reklamací u 

klíčového zákazníka v 

tunách/celkové 

dodané množství 

zboží klíčovému 

zákazníku KRI Obchodníci

Záznamy 

denních 

dodávek, účetní 

sw

Spokojenost 

zákazníka Čtvrtletně

max. 2% 

dodaného 

množství zboží v 

daném období 0,5 hod Růst rentabililty

Ukazatel loajality 

zákazníka

% stálých zákazníků 

min. roku KRI

Obchodníci 

stavebních 

hmot

Excel.tabulky 

denních 

dodávek, účetní 

sw

Spokojenost 

zákazníka Půlročně 70% 2 hod

Dlouhodobý vztah se 

zákazníky



 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Název měřítka 

výkonnosti Výpočet měřítka

Typ 

měřítka 

(KRI, 

PI,KPI

Odpovědná 

osoba

Kde a jak 

budou data 

shromažďována

Hledisko 

BSC

Četnost 

měření Cílový stav

Čas pro 

shromáždění 

informací Strategický cíl

Ukazatel loajality 

zákazníka

% stálých zákazníků 

min. roku KRI

Obchodníci 

zemědělský

ch komodit

Excel.tabulky 

denních 

dodávek, účetní 

sw

Spokojenost 

zákazníka Půlročně 50% 2 hod

Dlouhodobý vztah se 

zákazníky

Prohlubování 

kvalifikace

Množství školení, 

příp. udělené 

certifikáty KPI Ředitel

U obchodníka, 

rozbor v rámci 

pravidelného 

hodnocení

Spokojenost 

zaměstnance Čtvrtletně

Zlepšující se 

tendence 15 min.

Spokojení 

zaměstnanci uspokojí 

zákazníky, kteří 

uspokojí majitele

Pravidelné 

hodnocení 

zaměstnance

Dle předem daných 

kritérií KPI Ředitel

Umajitele, na 

základě  měření 

PI a KRI

Spokojenost 

zaměstnance Čtvrtletně

Provedené 

hodnocení všech 

zaměstnanců

0,5 hod na 

zaměstnance

Spokojení 

zaměstnanci uspokojí 

zákazníky, kteří 

uspokojí majitele

Celkový obrat a 

zisk za firmu Celkový obrat a zisk KRI Všichni zaci Účetní sw Finanční Ročně

Dle akt. podnik. 

plánu 10 min. Růst rentability

Ukazatel ROE

Čistý zisk/vlastní 

kapitál KRI Všichni zaci Účetní sw Finanční Ročně Hodnota nad 5 10 min. Růst rentability

Ukazatel bězné 

likvidity

Oběžná 

aktiva/kr.závazky KRI Všichni zaci Účetní sw Finanční Ročně

Hodnota mezi 1 a 

2,5 10 min. Růst rentability
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Příloha č. 6 Postup k implementaci řízení výkonnosti 

Ve firmách neprobíhá řízení výkonnosti, proto zde nastíním možný postup, 

který by vedl k implementaci řízení výkonnosti. Využiji popisovaný vzor z kap. 

2.7.1 podle Aschenbrennerové (viz obr. 2.5), která doporučuje sedm dílčích fází tak, 

aby se vytvořil konkrétní model hodnocení výkonnosti. Výsledkem této 

implementace by mělo být řízení výkonnosti a zlepšení celkových výsledků firmy 

v budoucnu. 

1. Fáze: Vize a strategie podniku.  

 Aktuální vize a strategie je v současné době vyvěšena na webových 

stránkách firem. V rámci této fáze je nutné zkontrolovat a případně aktualizovat vizi 

a strategii podniku, která je prezentována všem zaměstnancům tak, aby se s nimi co 

nejlépe ztotožnili, tzn. vize a strategie firmy, kterou budou vyznávat všichni 

zaměstnanci, a která bude dále rozpracována do jednotlivých cílů pro konkrétní 

zaměstnance. Výsledkem bude spolupráce zaměstnanců napříč firmami s jednotným 

cílem.  

2. Fáze: Definování ukazatelů 

V souladu s fází jedna je nutno vybrat klíčové ukazatele, které jsou 

využitelné. Navíc by měly pokrýt všechny oblasti BSC. Možné ukazatele 

 

prodej na obchodníka 

velikost pohledávek po splatnosti 

dodržování pravidel nutný   k udržení 

certifikací 

počet schůzek se zákazníky 

prohlubování kvalifikace 

pravidelné hodnocení zaměstnance 

ukazatel loajality zákazníka 

počet reklamací 

množství a obrat u klíčových 

zákazníků, příp. ziskovost 

celkový obrat a zisk za firmu 

ukazatel rentability vlastního kapitálu 

ukazatel celkové likvidity 

 

3. Fáze: Tvorba pravidel 

Vytvořila jsem pravidla pro vyhodnocování a interpretaci výsledků – s tímto 

jsem definovala konečné cíle jednotlivých ukazatelů, včetně četnosti měření, kdo 

odpovídá za shromáždění údajů, kde a jak budou data shromažďována – více viz 

příloha č. 5 Přehled měřítek. Dále by měl ředitel nastavit pravidlo pro efektivní 
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hodnocení výkonnosti jednotlivých zaměstnanců, využívající definované ukazatele. 

Cílem takto definovaných pravidel je předem stanovený postup hodnocení a výklad 

dosažených výsledků. 

4. Fáze: Měření výkonnosti 

V této fázi se provádí sběr potřebných vstupních dat, které jsem definovala 

v příloze č. 6, z kterých má měření výkonnosti vycházet. Ředitel (odp. osoba) má 

dle nastavených četností kontrolovat dosažené hodnoty vybraných ukazatelů a 

uchovávat si je, na základě kterých bude postupovat v následujících fázích. 

5. Fáze: Analýza výkonnosti 

Z předložených podkladů provede ředitel (případně odp. osoba) analýzu 

výkonnosti jednotlivých ukazatelů. Pro sledování vývoje doporučuji vyhodnocovat 

údaje v grafech a porovnávat je s nastavenými cílovými hodnotami. Na základě 

výsledků pak zvážit přehodnocení nastavených cílů vzhledem k prvotnímu pokusu 

ustanovení cílových hodnot. Z uvedených údajů se postupuje k fázi č. 6. 

6. Fáze: Diagnostika výkonnosti 

Ředitel (odp. osoba) má v této fázi prozkoumat důvody neplnění 

nastavených cílů a konkrétních problémů. Dále by měly být důkladně prozkoumány 

jak příčiny, tak i vzniklé řešení problémů, včetně nastavení případných 

preventivních opatření. Která by měla být podrobně komunikována napříč celou 

firmou. Výsledkem by mělo být vyřešení případných problémů, které vedly 

k nižším než cílovým hodnotám.  

7. Fáze: Predikce výkonnosti 

Predikci výkonnosti ukazatelů navrhuji stanovit s měsíční nebo čtvrtletní 

četností v rámci dílčích ukazatelů výkonností a s roční predikcí v rámci výsledků 

celé firmy. V příloze č. 6 jsem navrhla cílové nebo alespoň jaký vývoj by měli mít 

jednotliví ukazatelé. Predikci bude v případě aktuálního vývoje přehodnotit a to dle 

aktuálních možností, ve kterých se firmy budou nacházet. 

8. Fáze: Aktualizace a kontrola systému 

Nastavený systém bude nutné pravidelně vyhodnocovat. V případě, že se 

zjistí, že nastavené ukazatele již nekorespondují se strategií firmy, bude nutné jej 

aktualizovat podle aktuální potřeby. 


