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1. Úvod 

Súčasné, neustále sa meniace trţné prostredie núti podniky pôsobiace v akomkoľvek 

obore prispôsobiť svoju činnosť, ale taktieţ stratégiu takým spôsobom, ktorý povedie k  

udrţaniu si svojho postavenia. Rozhodujúcu úlohu má neustále zákazník, ktorého poţiadavky 

je nutné zisťovať a čo najlepšie uspokojovať. Nesmieme však zabudnúť na inováciu procesov 

a produktov, pretoţe práve vďaka nim si podnik vytvára „klientelu“ a nemenej dôleţitá je 

i miera neistoty manaţéra či vlastníka podniku, ktorá výrazne ovplyvňuje jeho správanie 

a rozhodovanie tak, aby podnik nasledovaním vhodne zvolenej stratégie a optimálnym 

vyuţívaním zdrojov neustále zvyšoval svoju konkurencieschopnosť.  

 

Zisťovaním a uplatňovaním konkurenčných výhod podnik zvyšuje svoju výkonnosť. A práve 

výkonnosť je hlavnou témou teoretickej časti mojej diplomovej práce. Aby podnik zvyšoval 

svoju výkonnosť a stával sa úspešným, je potrebné implementovať taký systém merania 

a riadenia výkonnosti, ktorý bude čo najviac „zladený“ s podnikovou stratégiou, a zároveň 

bude zjednocovať a poskytovať rôzne pohľady na túto problematiku.  

 

V minulosti sa za najdôleţitejšie ukazovatele výkonnosti podniku povaţovali finančné 

údaje získané zo základných účtovných výkazov. Poskytujú síce odpovede na otázky, ako 

podnik zhodnotil za dané obdobie svoj majetok alebo či sa jeho zadlţenosť pohybuje 

v doporučenom rozmedzí. Tieto informácie sú pre podnik veľmi významné, no ich 

vypovedacia hodnota súvisí s minulosťou a tým, čo sa uţ stalo a nedá sa nijako zmeniť.  

 

Pre kaţdý ekonomický subjekt bez ohľadu na právnu formu podnikania je však omnoho 

dôleţitejšia budúcnosť. Z toho logicky vyplýva, ţe len finančné údaje nestačia. Je potrebné 

začať rešpektovať i ďalšie oblasti, ktoré s výkonnosťou a vôbec existenciou podniku súvisia. 

Tieto oblasti sú súčasťou metódy Balanced scorecard, ktorá ich charakterizuje ako 

perspektívy a pojednáva o nich praktická časť mojej diplomovej práce. Okrem uţ spomínanej 

finančnej perspektívy sem ďalej patrí perspektíva zákaznícka, interných podnikových 

procesov a učenia sa a rastu. Balanced scorecard predstavuje jeden z najkomplexnejších 

manaţérskych prístupov, ktorý prevádza poslanie podniku do špecifických cieľov a pomocou 

strategických akcií a ukazovateľov podniku pomáha dosahovať poţadované výsledky 

v oblasti výkonnosti.  
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Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je 

širšie rozvedený pojem výkonnosť a prístupy pouţívané k jej meraniu. Nasleduje popis 

metódy Balanced scorecard – jej štyri perspektívy a jednotlivé kroky potrebné pre jej úspešnú 

implementáciu. V praktickej časti je predstavená spoločnosť NAREX Ţdánice, s. r. o. 

Súčasťou praktickej časti je tieţ finančná analýza a Porterov model konkurenčných síl, 

pomocou ktorého sú stanovené strategické ciele podniku. Na základe pouţitých metód som 

potom mohla odvodiť kľúčového ukazovatele, ktoré sú priradené  jednotlivým cieľom, ich 

cieľové hodnoty a strategické akcie, pomocou ktorých bude podnik schopný nadefinované 

ciele dosiahnuť.  

 

Cieľom mojej diplomovej práce je implementácia metódy Balanced scorecard v spoločnosti 

NAREX, s. r. o. a vypracovanie návrhov a doporučení, ktoré budú predstavovať ucelený 

a účinnejší spôsob hodnotenia výkonnosti podniku.  
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2. Teoretické východiská merania výkonnosti podniku 

2.1. Pojem výkonnosť 

2.1.1. Výkonnosť podniku 

Pojem výkonnosť sa väčšinou viaţe so schopnosťou podniku čo najlepšie zhodnotiť 

investície vloţené do jeho podnikateľských aktivít. Tieţ ju môţeme charakterizovať ako cestu 

k dosiahnutiu určitého prospechu. Výkonná firma dosahuje dobré hospodárske výsledky.  

Posudzujeme ju väčšinou u činností, ktoré sú cieľovo zamerané, čiţe smerujú 

k dosiahnutiu ţelaného stavu v budúcnosti. Pri napĺňaní tohto cieľa riešime dve základné 

dimenzie výkonnosti, a to efektívnosť (do the right things – robiť správne veci) a účinnosť (do 

the things right – robiť veci správne).  

Meranie výkonnosti predstavuje nástroj, ktorého vhodným či nevhodným vyuţitím je 

moţné pozitívne či negatívne pôsobiť na správanie a jednanie tých osôb, ktoré môţu priebeh 

skúmanej činnosti ovplyvniť.
1
 

 

2.1.2. Merné veličiny pre meranie výkonnosti a ich vlastnosti 

Neoddeliteľnou súčasťou kaţdého ukazovateľa výkonnosti je merná veličina. Na 

obrázku 2.1 môţeme vidieť základné rozdelenie veličín na kvalitatívne a kvantitatívne, t. j. 

z hľadiska posúdenia vzťahu medzi dvoma zistenými hodnotami tejto veličiny. Obe tieto 

skupiny ďalej podrobnejšie delíme. 

 

Obr. 2.1 Merné veličiny pre meranie výkonnosti  

Zdroj: WAGNER J. Měření výkonnosti. 2009, s. 43 

 

Kvalitatívne veličiny na: - nominálne – vyjadrujú „kvalitu“ (napr. predajcu pri poskytovaní           

sluţieb), no je moţné pomocou nich zistiť len to, či sú hodnoty rovnaké alebo rôzne a 

ordinálne – v rámci spomínanej „kvality“ sme schopní určiť poradie daných hodnôt. 

                                                 
1
 WAGNER J., Měření výkonnosti, 2009, str. 19 
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Kvantitatívne veličiny delíme na: - intervalové – pre hodnoty tejto veličiny môţeme navyše 

vypočítať, o koľko je jedna väčšia (menšia) neţ druhá a podielové – pracujeme len s kladnými 

hodnotami a môţeme pre ne vypočítať, koľkokrát je jedna väčšia (menšia) neţ druhá. 

Jednotlivé merné veličiny majú svoje typické vlastnosti a dôsledky pre meranie výkonnosti.  

 

Vlastnosti kvalitatívnych veličín 

Informácie zaloţené na týchto veličinách poskytujú najmenší priestor pre spracovanie 

a následné vyhodnocovanie. Nepodporujú súťaţivosť medzi rôznymi subjektmi a náročne sa 

overuje spoľahlivosť získaných hodnôt. Obvykle sa pouţívajú v oblastiach, kde nie je moţné 

pouţiť iný spôsob merania. Dôsledkom takéhoto typu merania výkonnosti môţe byť 

nerovnomerná snaha o jej zvyšovanie. [13] 

 

Vlastnosti kvantitatívnych veličín 

Poskytujú výrazne rozsiahlejšie moţnosti spracovania a medzi ich hlavné výhody patrí 

porovnávanie rôznych subjektov s odlišnou podstatou a zlučovanie hodnôt jednotlivých 

objektov do hodnôt syntetických. Pozornosť je ale nutné venovať aj problémom, ktoré sú 

s nimi spojené. Jedným z nich je nestabilita mernej jednotky alebo nutnosť porovnávania 

veľkého počtu rôznorodých hodnôt. [13] 

 

Pri výbere vhodného ukazovateľa je podstatné poznať potreby uţívateľa, pre ktorého 

výkonnosť meriame a tieţ spôsob, akým tento ukazovateľ bude zlepšovať výkonnosť daného 

podniku. Hlavné rozdelenie poukazuje na ukazovatele syntetické (odráţajú všetky stránky 

výkonnosti daného objektu) a analytické (zamerané vţdy na konkrétnu stránku výkonnosti 

daného objektu). Obe skupiny sú však obsahovo i metodicky na sebe naviazané, preto je 

nutné k ich riešeniu pristupovať komplexne.  

Z praktického hľadiska je najvýhodnejšie pouţiť pri meraní výkonnosti v podniku 

ukazovatele zaloţené na všetkých typoch merných veličín, z ktorých následne vyberieme pre 

danú situáciu tie najvhodnejšie.  

 

2.1.3. História merania výkonnosti podniku 

70. a 80. roky priniesli do tejto oblasti tri významné tendencie: 

- zahrnúť do merania výkonnosti dopady súčasnej činnosti podniku na budúci vývoj 

výkonnosti pomocou hľadania nových ukazovateľov, ktoré by obmedzili ukazovatele 

zaloţené na výsledku hospodárenia 
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- širšiu harmonizáciu obsahu i metód zisťovania týchto ukazovateľov pre väčšiu 

zrozumiteľnosť informácií o výkonnosti i pre uţívateľov, ktorí sa nepodieľajú na 

riadení podniku 

- rastúci dôraz na zodpovednostný pohľad na výkonnosť u všetkých úrovní 

podnikového managementu (Wagner, 2009) 

 

V tomto období došlo k značnej kritike hospodárskeho výsledku a akruálneho princípu
2
 jeho 

zisťovania. Konečným cieľom podnikania je totiţto zarobiť peniaze a nie dosiahnuť zisk, 

a iba príjem je spoľahlivá informácia o tom, ţe firme vzniká prospech. Ideálom sa stáva tzv. 

syntetické kritérium. Medzi najpouţívanejšie sa zaradili MVA (Market Value Added) – meria 

rozdiel medzi trţnou hodnotou podniku a hodnotou investovaného kapitálu alebo CFROI 

(Cash Flow Return On Investment) – vyjadruje vnútornú výnosovú mieru jednotlivých 

investícií podniku. Ich cieľom mala byť schopnosť vyjadriť dlhodobé efekty súčasného 

vývoja podniku. Výrazná poţiadavka sa kládla i na aktuálnosť informácií a orientáciu 

výsledku na budúcnosť. V tomto smere sa najpopulárnejším ukazovateľom stal ukazovateľ 

EVA (Economic Value Added) – patrí medzi hodnotové ukazovatele a znázorňuje tzv. 

ekonomický zisk.  

Ďalšia snaha tohto obdobia sa upierala na posilnenie významnosti účtovných informácií. 

V sedemdesiatych rokoch so sebou harmonizácia účtovníctva priniesla tri významné 

tendencie: Medzinárodné účtovné štandardy (IAS), Americké Všeobecne uznávané účtovné 

zásady (US GAAP) a Účtovné smernice Európskeho spoločenstva. Spoločnou myšlienkou 

bolo vnímať účtovníctvo ako pragmaticky koncipovaný informačný systém so zreteľnou 

uţívateľskou orientáciou.
3
 Došlo teda k výraznému posunu v kvalite účtovných informácií. 

Zodpovednostný pohľad sa prejavil v rozvoji decentralizovaných prístupov, kedy dochádzalo 

k presunu kľúčových právomocí z vrcholového vedenia na niţšie úrovne. [13] 

 

90. – te roky zaznamenali dva hlavné pohľady na podstatu podniku: 

- podnik ako finančná investícia, kde investor očakáva ţiaduce zhodnotenie svojich 

vkladov a s jednotlivými podnikmi je moţné obchodovať ako s beţnými 

ekonomickými statkami 

                                                 
2
 Akruálny princíp – účtovný princíp, podľa ktorého sú dôsledky transakcií či iných udalostí uznané v dobe, kedy 

nastali a sú zaúčtované do obdobia, ku ktorému sa vzťahujú 

Zdroj: http://business.center.cz/business/pojmy/p1066-akrualni-princip.aspx, 12. 03. 2012 
3
 WAGNER J., Měření výkonnosti, 2009, str. 127 

http://business.center.cz/business/pojmy/p1066-akrualni-princip.aspx
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- podnik ako socioekonomický systém, ktorý je tvorený z vonkajších a vnútorných 

vzťahov a je potrebné ich správne usmerňovanie (Wagner, 2009) 

 

V tomto období došlo k vzniku veľmi silne kapitálovo vybavených finančných skupín či 

odbúravaniu legislatívnych a technických bariér. Uplatňoval sa ukazovateľ SVA (Shareholder 

Value Added) – predstavuje rozdiel v hodnote podniku pre akcionárov na konci a začiatku 

meraného obdobia. Rozvoj zaznamenali i informační disciplíny, ako napríklad oceňovanie 

podniku alebo účtovníctvo pri premenách obchodných spoločností.  

Kritické hlasy sa objavili voči syntetickým prístupom k meraniu výkonnosti. Všetky totiţ 

predstavovali finančné ukazovatele bez väzby na jednotlivé ciele a úlohy a informácie 

neumoţňovali porozumieť príčinám vedúcim k dosiahnutiu poţadovanej výkonnosti. 

Syntetické ukazovatele boli kritizované predovšetkým na vnútropodnikovej úrovni, kedy 

rozsah právomocí stredného managementu bol značne obmedzený a časový horizont pre 

ďalšie úvahy relatívne kratší. Vo firmách panovalo interné súperenie na úkor vzájomnej 

kooperácie. [13] 

 

Súčasný vývoj 

Meranie výkonnosti dnes chápeme ako etablovanú disciplínu. Implementácia nových 

trendov je časovo náročnejšia neţ sa môţe na prvý pohľad zdať. Ako všetko okolo nás, aj 

meranie výkonnosti bolo a stále je ovplyvnené rastúcou globalizáciou. Autoritou v podniku by 

zásadne nemal byť konkrétny ukazovateľ výkonnosti alebo perfektne prepracovaný systém, 

ale manaţér ako kouč, ktorý celému okoliu podniku je nápomocný pri hľadaní optimálnej 

cesty k dosiahnutiu poţadovanej výkonnosti. 

 

Meranie výkonnosti by malo byť čo najspoľahlivejšie. Medzi faktory, ktoré spoľahlivosť 

ovplyvňujú patria predovšetkým (Wagner, 2009): 

- skúmaný objekt a jeho charakteristiky 

- miera premenlivosti skúmaného objektu 

- jednoznačnosť vymedzenia mernej veličiny a stabilita mernej jednotky 

- povaha vzťahu medzi skúmaným objektom a subjektom 

- kompetencie skúmaného subjektu  

 

Pri meraní je dôleţité si ujasniť základné oblasti, ktorých sa týka. Sú to predovšetkým: kvôli 

komu, pre koho a prečo uskutočňujeme meranie výkonnosti; akým spôsobom budeme 



7 

 

výkonnosť merať (spôsob tvorby prístupov, metód a nástrojov) a nesmieme zabudnúť, ţe 

meranie výkonnosti je vţdy realizované určitou konkrétnou osobou či skupinou subjektov.  

Meranie a posudzovanie výkonnosti určitej činnosti by sa malo vykonávať vo vzťahu 

k strategickým cieľom danej organizácie.  

 

Veľmi dôleţitý parameter pri meraní výkonnosti je i čas. Jedná sa síce o veličinu, ktorej 

minulý priebeh moţno popísať a budúci vývoj odhadnúť, no ovplyvňuje mnoho skutočností 

a udalostí. Vzhľadom k obecnému členeniu priebehu času na minulosť, súčasnosť 

a budúcnosť, moţno rozlíšiť merania predbeţné, priebeţné a následné. Okrem meraní je 

dôleţité i určenie správnej dĺţky časovej periódy. Krátka časová perióda zvyšuje náročnosť 

meraní a riziko presýtenosti informáciami, príliš dlhá časová perióda zasa oneskoruje 

informovanosť uţívateľov o skutočnostiach, ktoré výkonnosť ovplyvňujú.  

 

2.2. Prístupy k meraniu výkonnosti podniku 

K meraniu výkonnosti firiem sa najčastejšie pouţívajú tri základné prístupy:  

1. tradičné 

2. moderné 

3. komplexné 

 

2.2.1. Tradičné prístupy 

Tradičné prístupy pracujú s finančnými údajmi a ukazovateľmi. Ich podstatu tvorí finančná 

analýza. Cieľom takejto analýzy je určenie finančného zdravia podniku, čo znamená 

odhalenie a identifikácia silných a slabých stránok.  

 

Medzi základné účtovné výkazy patria: súvaha, cash flow a výkaz zisku a strát. 

Finančný výkaz súvaha podáva prehľad o majetku podniku a zdrojoch jeho krytia 

v peňaţnom vyjadrení k určitému dátumu. Štruktúra poloţiek súvahy závisí od druhu 

spoločnosti, no vţdy ju tvoria dve hlavné skupiny: aktíva a pasíva.  

Výkaz zisku a strát predstavuje hospodársky výsledok, ktorý podnik dosiahol za 

minulé obdobie. Jedná sa teda o sledovanie tokových veličín. Výkaz sa zostavuje v plnej 

alebo skrátenej verzii a v Českej republike je povinnou súčasťou účtovnej závierky.  
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Cash flow alebo peňaţný tok je rozdiel medzi beţnými príjmami a beţnými 

výdavkami podniku za určité časové obdobie. Vypovedá o schopnosti podniku generovať 

peniaze a podnik ho musí pozorne plánovať a sledovať.  

 

Tieto finančné výkazy patria medzi absolútne ukazovatele a predstavujú prvú zo štyroch 

základných skupín tradičných prístupov.  

 

Druhou skupinou sú pomerové ukazovatele. Analýza vykonávaná pomocou pomerových 

ukazovateľov je najbeţnejšie pouţívaná technika finančnej analýzy. Je časovo nenáročná, 

pomáha modelovať budúci vývoj podniku a figuruje ako pomocník k tomu, kde hľadať 

príčiny podnikových problémov.  

 

Členenie ukazovateľov z hľadiska ich zamerania: 

- ukazovatele rentability 

- ukazovatele likvidity 

- ukazovatele zadlţenosti 

- ukazovatele aktivity 

- ukazovatele produktivity [3] 

 

Ukazovatele rentability: tieto ukazovatele patria medzi nasledovanejšie pomerové 

ukazovatele v minulosti i súčasnosti. Podávajú informácie o tom, či firma z pohľadu jej 

vlastníka efektívne funguje. Poukazujú tieţ na slabé stránky v hospodárení alebo či je pre 

firmu výhodnejšie pracovať s vlastnými prostriedkami alebo cudzím kapitálom.  

 

Zaraďujeme sem: 

- rentabilitu celkového vloženého kapitálu – označuje sa tieţ ako rentabilita aktív 

a pouţíva sa pre ňu skratka ROA (Return on assets). Berie do úvahy všetky aktíva 

potrebné k dosiahnutiu určitého výstupu v podniku. Ukazuje efektívnosť tvorby zisku 

bez ohľadu na zdroje tohto zisku. Hodnoty tohto ukazovateľa sa obvykle pohybujú 

v rozmedzí 8 – 15%. Vyššie hodnoty povaţujeme za veľmi dobré, niţšie však za 

neefektívne zaobchádzanie s majetkom spoločnosti.  

ROA = 100
aktívacelkové

EBIT
      (2.1) 
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- rentabilitu celkového investovaného kapitálu – označujeme tieţ ako ROCE (Return on 

capital employed). Ukazovateľ vypovedá o schopnosti spoločnosti premeniť finančné 

prostriedky na výnosnú investíciu. Výnosnosť zapojeného kapitálu by mala byť vyššia 

neţ úroková miera z pôţičiek a úverov, ktoré podnik čerpá.  

ROCE = 100
kapitálvlastnýzáväzkydlhodobé

EBIT
   (2.2) 

 

- rentabilitu vlastného kapitálu – označenie ROE (Return on equity). Ukazovateľ slúţi k 

porovnaniu čistého zisku k veľkosti majetku, ktorý do podniku vlastník vloţil. 

Obvyklé hodnoty tohto ukazovateľa sú cca 20%. Čím je hodnota vyššia, tým väčšie 

zhodnotenie svojej investície môţu akcionári očakávať. Pre porovnanie z hľadiska 

výkonu slúţi lepšie neţ ROA. Ukazovateľ sa často pouţíva pri porovnávaní 

konkurentov v rovnakom obore podnikania.  

ROE = 100
kapitálvlastný

EAT
      (2.3) 

 

- rentabilitu tržieb – ROS (Return on sales). Predstavuje mieru zisku na jednu korunu 

trţieb, resp. celkovú marţu spoločnosti po zváţení všetkých jej nákladov. Hodnoty sa 

pohybujú v rovnakej hranici ako u ROA. Nízke hodnoty znamenajú vysoké nákladové 

poloţky v podniku. Spoločnosť s rastúcim ROS sa povaţuje za úspešne sa rozvíjajúcu. 

ROS = 100
tržby

EAT
       (2.4) 

 

- rentabilitu nákladov – obvykle sa pouţíva skratka ROC (Return on costs). Tento 

doplnkový ukazovateľ k predchádzajúcej rentabilite trţieb ROS vyjadruje pomer 

celkových nákladov k trţbám podniku. Niţšie hodnoty prinášajú podniku lepší 

hospodársky výsledok.  

ROC = 1001 ROS        (2.5) 

 

Ukazovatele likvidity: zameriavajú sa na schopnosť podniku splácať svoje krátkodobé 

záväzky. Likvidita je ekonomický termín a vyjadruje schopnosť podniku premeniť svoje 

aktíva na peňaţné prostriedky a pomocou nich včas a v poţadovanej veľkosti pokrývať všetky 

splatné záväzky. Je predpokladom finančnej stability podniku. Málo likvidný podnik sa môţe 

stať insolventný, vysoká likvidita však zniţuje výnosnosť podniku.  
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Zaraďujeme sem:  

- bežnú likviditu – CR (Current Ratio). Ukazovateľ vyjadruje, koľkokrát je ekonomický 

subjekt schopný uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov, keď premenia obeţné aktíva 

na peňaţné prostriedky. Inak povedané, koľkými korunami obeţných aktív je pokrytá 

1 koruna krátkodobých záväzkov. Doporučená hodnota je v rozmedzí 1,5 – 2,5. Veľmi 

problematická je pre podnik hodnota menšia neţ 1, kedy je nutné krátkodobé záväzky 

hradiť z dlhodobých zdrojov.  

CR = 
záväzkykrátkodobé

aktívaobežné
       (2.6) 

 

- pohotovú likviditu – QAR (Quit Asset Ratio). Z výpočtu sú vylúčené zásoby 

nevyhnutné pre fungovanie firmy aj preto, ţe nie je moţné ich pohotovo premeniť na 

peňaţné prostriedky. Vyjadruje, aká časť krátkodobých záväzkov je krytá len 

finančným majetkom. Ukazovateľ je významný najmä pri analýze likvidity veľkých 

korporácií, u firiem zameraných na poskytovanie sluţieb je jeho hodnota často 

identická s beţnou likviditou. Hodnota ukazovateľa by mala byť 1 – 1,5.  

QAR = 
záväzkykrátkodobé

zásobyaktívaobežné
      (2.7) 

 

- okamžitú likviditu – CPR (Cash Position Ratio). Najprísnejší likvidný ukazovateľ. 

Vyjadruje okamţitú schopnosť podniku uhradiť svoje krátkodobé záväzky. K úhrade 

sa pouţíva všetok finančný majetok (hotovosť, peniaze na bankových účtoch 

i krátkodobo obchodovateľné cenné papiere). Likvidita by sa mala udrţovať 

v hraniciach 0,2 – 0,5.  

CPR = 
záväzkykrátkodobé

majetokfinančný
      (2.8) 

 

Nedostatkom vyššie uvedených ukazovateľov likvidity je skutočnosť, ţe sú statické, t. j. 

odvodzované z údajov súvahy zostavenej vţdy ku konkrétnemu dátumu.  

 

Ukazovatele zadlženosti: táto skupina ukazovateľov meria úverové zaťaţenie podniku, t. j. 

v akej miere podnik vyuţíva k financovaniu cudzie zdroje. Majitelia podnikov preferujú 

vyššiu zadlţenosť (cudzí kapitál je lacnejší), veritelia naopak zadlţenosť niţšiu (niţšie riziko 

straty svojich vkladov).  
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Zaraďujeme sem: 

- celkovú zadlženosť – charakterizuje finančnú úroveň podniku, jeho solventnosť. 

Ukazovateľ je dôleţitý najmä pre veriteľov, no vyššie hodnoty môţu odradiť najmä 

banky. Udáva mieru pokrytia majetku podniku cudzími zdrojmi. Výsledok v hranici 

30 – 60% znamená pre podnik pozitívny vývoj, nad 60% uţ ale negatívny.  

Celková zadlţenosť = 100
aktívacelkové

zdrojecudzie
    (2.9) 

 

- zadlženosť vlastného kapitálu – pomocou tohto ukazovateľa banka rozhoduje, či 

poskytne alebo neposkytne podniku poţadovaný úver. Je vhodné sledovať vývoj 

ukazovateľa v čase, či sa podiel cudzích zdrojov v podniku zvyšuje alebo zniţuje. 

Rozhodujúca je zhruba hodnota 150%. Do tejto hranice je miera zadlţenosti podniku 

v poriadku, vyššie hodnoty uţ sú nepriaznivé a po presiahnutí 200% sa podnik stáva 

veľmi rizikovým klientom.  

Zadlţenosť VK = 100
majetokvlastný

zdrojecudzie
    (2.10) 

 

- úrokové krytie – TIE (Times Interest Earned Ratio). Jeden z kľúčových ukazovateľov 

pre ratingové agentúry. Vyššie hodnoty ukazovateľa predstavujú vyššiu schopnosť 

podniku hradiť náklady spojené s vyuţívaním cudzieho kapitálu, čo znamená 

koľkokrát sú úroky pokryté hospodárskym výsledkom za dané účtovné obdobie. 

Optimálne by sa mal ukazovateľ pohybovať okolo hodnoty 2 a vyššie.  

TIE = 
úrokynákladové

EBIT
       (2.11) 

 

- úrokové zaťaženie – vyjadruje, koľko percent z podnikového zisku odčerpávajú 

nákladové úroky. I u tohto ukazovateľa je rozhodujúci jeho vývoj v čase. Pri dlhodobo 

nízkom úrokovom zaťaţení môţe podnik výhodne vyuţívať úver, pri vyššom zaťaţení 

si dokáţe vysokým objemom zisku zvýšiť rentabilitu. Ukazovateľ by nemal 

presiahnuť hranicu 40%.  

Úrokové zaťaţenie = 100
EBIT

úrokynákladové
    (2.12) 
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Ukazovatele aktivity: sledujú schopnosť podniku efektívne vyuţívať svoj majetok (aktíva). 

Hospodárenie s aktívami má výrazný vplyv na výnosnosť a likviditu podniku. Hodnoty 

ukazovateľov sa môţu a aj budú odlišovať v závislosti od veľkosti podniku. Získavame 

odpovede na dve hlavné otázky: koľkokrát sa za dané obdobie majetok obráti a ako dlho je 

majetok viazaný v danej podobe.  

 

Zaraďujeme sem: 

- obrat aktív – má jednoduché vysvetlenie: koľko prostriedkov je podnik schopný ročne 

vygenerovať z dostupných zdrojov.  

Obrat aktív = 
aktívacelkové

tržby
      (2.13) 

 

- obrat zásob – udáva, koľkokrát je kaţdá poloţka zásob za rok premenená na trţby 

a následne znova uskladnená. Prináša teda prehľad o úrovni likvidity zásob.  

Obrat zásob = 
zásoby

tržby
       (2.14) 

 

- dobu obratu zásob – vyjadrujeme v dňoch. Udáva, za akú dobu podnik priemerne 

spotrebuje alebo predá svoje zásoby, ktoré sa inak nachádzajú na sklade a viaţu na 

seba finančné prostriedky. Obecne je v podniku vítané, ak sa doba obratu zásob 

zniţuje a obrat zásob zvyšuje. Pri hodnotení by sme mali zohľadniť napr. trend trţieb, 

sezónnosť podnikania či spôsob účtovania zásob.  

Doba obratu zásob = 
365tržby

zásoby
     (2.15) 

 

- dobu obratu pohľadávok – pouţíva sa tieţ termín doba splatnosti pohľadávok a hovorí 

nám, za akú priemernú dobu nám zákazník zaplatí za naše výrobky alebo sluţby. 

V praxi sa povaţuje hodnota okolo 14 za výbornú, naopak hodnoty prevyšujúce 70 dní 

za nie príliš uspokojivé. Ukazovateľ navyše vyjadruje vyjednávaciu pozíciu firmy voči 

svojim zákazníkom. Ide o významný faktor proporcionality. Rozhodnutie o dĺţke 

splatnosti a tolerancii inkasa po lehote splatnosti vychádza z obchodných vzťahov 

s odberateľmi, riadenia dodávateľského rizika či oboru podnikania. 

Doba obratu pohľadávok = 
365tržby

pohľadávky
     (2.16) 
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- dobu obratu záväzkov – znamená, za koľko dní v priemere podnik hradí svoje 

záväzky, t. j. aká je jeho platobná morálka. Medzi riadkami ukazovateľ vyjadruje, akú 

silnú vyjednávaciu pozíciu má voči svojim dodávateľom, po prípade zamestnancom. 

Priemerná doba splatnosti záväzkov odráţa likvidnú situáciu podniku. Posledné dva 

ukazovatele sú dôleţité pre posúdenie časového nesúladu od vzniku pohľadávky do jej 

inkasa a od vzniku záväzku do doby úhrady.  

Doba obratu záväzkov = 
365tržby

záväzky
     (2.17) 

 

Ukazovatele produktivity: nepatria medzi príliš známe finančné ukazovatele. Táto skupina nie 

je na počet ukazovateľov veľmi rozsiahla.  

 

Zaraďujeme sem: 

- tržby na zamestnanca – tento ukazovateľ je vyjadrením určitej hodnoty, ktorú 

zamestnanec vytvoril.  

Trţby na zamestnanca = 
ovzamestnancpočet

tržbyročné
    (2.18) 

 

- zisk na zamestnanca – predstavuje časť zisku (pred zdanením), ktorá prislúcha na 

jedného zamestnanca. 

Zisk na zamestnanca = 
ovzamestnancpočet

zdanenímpredzisk
    (2.19) 

 

Ďalšiu skupinu tvorí pyramídová sústava pomerových ukazovateľov. Princípom konštrukcie 

„pyramídy“ je postupný rozklad vrcholového ukazovateľa na jednotlivé ukazovatele, ktoré sú 

výsledkom rozkladu. Tak moţno identifikovať vzťah, akým pôsobí jednotlivý ukazovateľ na 

ukazovateľ vrcholový. Zvolený vrcholový ukazovateľ by mal súhrnne charakterizovať 

analyzovaný subjekt a jeho činnosť. Najčastejším predmetom rozkladu býva ukazovateľ 

rentability, pretoţe sú v ňom premietnuté najdôleţitejšie charakteristiky finančného zdravia 

podniku. Najznámejšou pyramídovou sústavou ukazovateľov je tzv. Du Pontov rozklad, ktorý 

postupne „rozkladá“ rentabilitu vlastného kapitálu ROE, ktorá je výsledkom pôsobenia 

rentability celkových aktív a finančnej páky.  
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Posledná skupina v rámci tradičných prístupov je tvorená súhrnnými ukazovateľmi. I takýmto 

spôsobom moţno získať prehľad o podniku. Ide o sady previazaných a vyhodnotených 

ukazovateľov, ktoré pomocou jedného globálneho výstupu indikujú celkovú finančnú 

situáciu. Ich vypovedacia schopnosť je však ďaleko niţšia, neţ u napr. pomerových 

ukazovateľov, takţe slúţia skôr ako orientačný podklad alebo k rýchlemu porovnaniu 

niekoľkých podnikov. Typickým predstaviteľom je Altmanov index finančného zdravia 

(Altmanovo Z – skóre), ktorý patrí medzi bankrotné modely. Logicky zo zaradenia vyplýva, 

ţe odpoveď sa zameriava na otázku, či podnik v blízkej dobe preţije alebo zbankrotuje. 

Podniku podľa tohto indexu bankrot nehrozí, ak je jeho Z – skóre 2,9 a vyššie. Hodnoty pod 

1,8 sú pre podnik alarmujúce. Rozmedzie 1,8 – 2,9 zaraďuje podnik do tzv. šedej zóny.  

Do skupiny bonitných modelov patrí Kralickov Quick test, ktorý pomocou bodového 

hodnotenia zaradí podnik do jedného z troch aţ štyroch pásiem, a tak ho potom moţno 

charakterizovať ako podpriemerný, priemerný alebo nadpriemerný.  

 

2.2.2. Moderné prístupy merania výkonnosti podniku 

Moderné prístupy hodnotenia výkonnosti podniku sú oproti tradičným prístupom doplnené 

o ďalšie dôleţité aspekty. Snaha podnikov presadiť sa v konkurenčnom prostredí vyţaduje 

uplatňovanie nových metód, ktoré budú odpovedať často sa meniacim trţným podmienkam.  

 

V podnikovej praxi sa najviac pouţíva ukazovateľ ekonomickej pridanej hodnoty EVA 

(Economic Value Added). Základom tohto kritéria je maximalizácia podnikového zisku. 

Jedná sa však o zisk ekonomický a nie účtovný, to znamená, ţe pracuje s tzv. oportunitnými 

nákladmi. Je vhodné ním nahradzovať ukazovatele, ktoré neberú do úvahy riziko a výnosové 

poţiadavky investorov či zabúdajú na časovú hodnotu peňazí. Ukazovateľ chápeme ako čistý 

výnos z prevádzkovej činnosti podniku zníţený o náklady kapitálu. Ak je EVA kladná, bola 

vytvorená nová hodnota, ak záporná, dochádza k úbytku hodnoty.  

 

Základná podoba vzorca:    CapitalWACCNOPADEVA  

      NOPAD – prevádzkový zisk po zdanení 

      WACC – priemerné váţené náklady kapitálu 

      Capital – celkový objem kapitálu 
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Veľmi podobným ukazovateľom je tržná pridaná hodnota MVA. Vysoká trţná pridaná 

hodnota znamená, ţe ekonomický subjekt vytvoril značnú sumu bohatstva pre svojich 

akcionárov. Nevýhodou MVA je, ţe neberie do úvahy náklady obetované príleţitosti, ako 

tomu bolo u EVA. Predstavuje rozdiel medzi trţnou hodnotou podniku a do nej investovaným 

kapitálom. Môţeme ho pouţiť len pri spoločnostiach, ktorých akcie sa obchodujú na burze.  

 

Posledným z ukazovateľov, ktorý je vhodné do tejto skupiny zaradiť, je CFROI (Cash 

Flow Return On Investment).Vyuţíva koncept vnútorného výnosového percenta. Z mnohých 

hľadísk je jeho pouţitie výhodné. Napríklad pomocou neho moţno porovnávať podniky 

s rôznou štruktúrou aktív, v rôznych odvetviach a časových intervaloch, je očistený o infláciu 

a zviazaný so schopnosťou podniku produkovať hotovostné toky. [6] 

 

2.2.3. Komplexné prístupy k hodnoteniu výkonnosti podniku 

Komplexné prístupy poukazujú na skutočnosť, ţe i keď sú finančné ukazovatele pri hodnotení 

výkonnosti nevyhnutné, ich vypovedacia schopnosť nie je pre podnik dostačujúca. Odráţajú 

totiţ dôsledky rozhodnutí, ktoré sa stali v minulosti a pôsobili na ne vplyvy, ktoré nie vţdy 

bolo moţné presne špecifikovať. Medzi najvýznamnejšie v tejto skupine patria: 

 

EFQM Excellence model je dynamický model, v ktorom sa uplatňuje sebahodnotenie 

podniku vo všetkých oblastiach jeho činnosti. Je jednoduchý, no zároveň náročný na 

aplikáciu, zaloţený na deviatich kritériách (Nenadál, 2004): 

 

1. Vedenie – pre dosiahnutie poţadovaných výsledkov musí podnik vhodne motivovať 

svojich zamestnancov; a zároveň rozvíjať a posilňovať podnikovú víziu a poslanie. 

2. Politika a stratégia – musia byť do činnosti podniku začlenené s ohľadom na trh 

a odvetvie, v ktorom podnik pôsobí. 

3. Pracovníci – ich potenciál dokáţe dobrá firma rozvíjať a vyuţívať vo svoj prospech, 

vzájomná komunikácia a starostlivosť je samozrejmosťou.  

4. Partnerstvá a zdroje – schopnosť podniku úspešne riadiť vzťahy s externými subjektmi 

a dodávateľmi vedie k podpore podnikových procesov. 

5. Procesy – je potrebné navrhovať, riadiť, poprípade vylepšovať spôsobom 

vyhovujúcim všetkým stakeholderom. 

6. Zákazníci (výsledky) – pozitívne vnímanie sluţieb a produktov zákazníkmi vedie k ich 

spokojnosti a vernosti, čo je pre kaţdý podnik najdôleţitejšie. 
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7. Pracovníci (výsledky) – výkonnosť zamestnancov je ovplyvnená i prístupom 

spoločnosti k uspokojovaniu ich potrieb. 

8. Spoločnosť (výsledky) – chod spoločnosti výrazne ovplyvňuje i jeho okolie (ţivotné 

prostredie, vzťahy s inštitúciami, správnymi orgánmi,...) 

9. Kľúčové výsledky výkonnosti – dosiahnuté reálne výsledky sa porovnávajú 

s plánovanými, zisťujeme odchýlky. 

 

Metóda vychádza z predpokladu, ţe výsledky v oblasti výkonnosti, zákazníkov, ľudí 

a spoločnosti sú dosiahnuté vďaka vedeniu, ktoré vyuţíva politiku a stratégiu, ktorá sa do 

praxe dostáva vďaka ľuďom, partnerstvám, zdrojom a procesom. Pomocou modelu dokáţe 

podnik identifikovať svoje silné stránky, ale i oblasti pre zlepšovanie. Výsledky po zavedení 

modelu sa však nedostavia hneď, často aţ po uplynutí niekoľkých rokov, no v súčasnej dobe 

je tento model v Európe veľmi populárny.  

 

Benchmarking je systematický proces, v ktorom sa daný podnik porovnáva s podnikmi 

v jeho obore najlepšími. Koncept procesu vychádza z toho, ţe sa podnik učí z prístupov 

pouţívaných v iných podnikoch, ktoré vytvorili alternatívne riešenie pre spoločné 

problematické oblasti. Výhodou benchmarkingu je, ţe je jednoduchšie a menej riskantné 

poučiť sa od inej spoločnosti, neţ nachádzať vlastný spôsob riešenia problémovej situácie.  

 

Samotný proces moţno rozdeliť do piatich etáp (Solař, Bartoš, 2006):  

1. rozhodnutie, či budeme skúmať celú firmu alebo jej časti 

2. určenie partnerov pre interný a externý benchmarking 

3. samotný zber informácií (dotazníky, interview, pozorovanie,...) 

4. analýza zozbieraných dát – formulácia výsledkov a námety na zlepšenie 

5. realizácia návrhov na zlepšenie a zdokonalenie fungovania podniku 

 

Zmyslom benchmarkingu je zistenie pozície vlastnej spoločnosti na trhu a zvýšenie 

konkurencieschopnosti aj vďaka učeniu sa od ostatných.  

 

Balanced Scorecard predstavuje jeden z najprepracovanejších a najznámejších 

prístupov v oblasti výkonnosti, ktorý sa zaoberá nielen samotnou problematikou, ale i jej 

zavedením do celého systému riadenia podniku. Názov i koncepciu vytvoril na začiatku 

deväťdesiatych rokov 20. storočia americký profesor a konzultant Robert S. Kaplan 
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v spolupráci s riaditeľom americkej poradenskej firmy Davidom P. Nortonom. Parametre 

podnikovej výkonnosti boli rozdelené do štyroch základných skupín označených ako 

perspektívy. Perspektíva finančná, zákaznícka, interných procesov a učenia sa a rastu majú 

umoţniť celistvé a vyváţené zhodnotenie podnikovej výkonnosti. Tento prístup zdôrazňuje 

nevyhnutnosť väzby na stratégiu u kaţdého jednotlivého ukazovateľa výkonnosti na všetkých 

úrovniach podnikového managementu, inak nebude fungovať a jeho zavedenie bude úplne 

zbytočné. Veľmi dôleţité sú i kvalitné vzťahy stakeholderov k podniku, hlavne zamestnancov 

a zákazníkov, takţe je nevyhnutné zaradiť do tohto prístupu i ukazovatele orientované na ich 

záujmy. Okrem ukazovateľov, ktoré vyhodnocujú, čo sa stalo alebo čo sa stane, je potreba 

pracovať i s tzv. predstiţnými indikátormi výkonnosti, ktoré hovoria o tom, čo sa môţe alebo 

čo by sa mohlo stať.  

 

2.3. Metóda Balanced Scorecard  

V minulosti sa úspešnosť podniku hodnotila podľa finančných hľadísk. Tie však 

dostatočne nezachycujú všetky hodnoty, ktoré manaţéri v danom období vytvorili, a nemôţu 

preto figurovať ako návod pre budúce aktivity. Veľký dôraz sa kládol najmä na dosiahnutie 

krátkodobých výsledkov, čo spôsobovalo nedostatočné investovanie do dlhodobých hodnôt. 

Tlak vyvíjaný na krátkodobú finančnú výnosnosť nepočíta totiţ v dostačujúcej miere 

s výdajmi na vývoj nových produktov, skvalitňovanie procesov, rozvoj ľudského kapitálu či 

informačných technológií.  

 

Balanced scorecard: 

- vyplňuje medzeru väčšiny manaţérskych systémov, pretoţe vypovedá o minulých 

finančných transakciách, no zároveň povaţuje investície do dlhodobých schopností 

a vzťahov so zákazníkmi za kritické faktory úspechu.  

 

Jeho súčasťou sú myšlienky, ktoré sa v oblasti výkonnosti objavili uţ aj v prístupoch iných 

autorov, no majú i niekoľko spoločných rysov: 

- väzba systémov merania výkonnosti na víziu a stratégiu podniku 

- pojatie podniku ako účastníka vzťahov s tzv. stakeholders 

- vyuţitie nefinančných ukazovateľov výkonnosti 

- orientácia na budúci vývoj výkonnosti neţ na minulosť 
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BSC vytvára porozumenie k vízii celého podniku a všetkým zamestnancom poskytuje spätnú 

väzbu o ich prínose k podnikovému úspechu. 

 

Princípy, ktoré umoţňujú previesť stratégiu podniku na meranie: 

1. vzťahy príčiny a dôsledku (hypotézy týchto vzťahov tvoria stratégiu) 

2. hybné sily výkonnosti (kaţdá stratégia v podniku je jedinečná) 

3. väzby na financie (zachováva sa silné prepojenie na finančné výstupy a ciele) 

 

Pouţitie BSC v praxi (Kaplan, Norton, 2000): 

1. k objasneniu a transformácii vízie a stratégie do konkrétnych cieľov  

- jedna z významných inovácií a prínosov BSC spočíva v schopnosti podniku nadefinovať 

ciele a ukazovatele pre vlastné interné procesy po určení cieľov finančných 

a zákazníckych. BSC sa zameriava predovšetkým na procesy, ktoré sú najdôleţitejšie pre 

dosiahnutie zvratu vo výkonnosti u zákazníkov a akcionárov. Mal by byť spracovávaný 

vrcholovým vedením a výsledkom je potom vznik modelu, ktorý bude zdieľaný celým 

podnikom, jeho okolím a kaţdý sa na ňom bude podieľať.  

2. ku komunikácii a prepojeniu strategických plánov a ukazovateľov  

- poskytuje základ pre komunikáciu a zdieľanie zodpovednosti pri realizácii stratégie.  

3. k plánovaniu a stanoveniu cieľov a zladeniu strategických iniciatív  

- ciele pre ukazovatele BSC by sa mali stanovovať na obdobie tri aţ päť rokov. Pomocou 

BSC podnik môţe posúdiť celkovú situáciu, no zároveň sa sústrediť na priebeţné 

zlepšovanie, reengineering a transformačné programy. Navyše umoţňuje spojiť 

strategické plánovanie s tradičným výročným rozpočtovým procesom. 

4. k zdokonaleniu strategickej spätnej väzby a procesu učenia sa  

- ide o najdôleţitejší a najinovatívnejší aspekt celého prístupu. BSC umoţňuje 

monitorovať a priebeţne upravovať zavedené stratégie, skúmať finančné výsledky 

v mesačných či kvartálnych periódach, aby zistil, či podnik dosahuje stanovené ciele. 

Správne zostavený BSC odpovedá teórii podnikania a mal by byť zaloţený na skupinách 

vzťahov príčina – dôsledok.  

 

Metóda Balanced scorecard meria výkonnosť podniku pomocou štyroch perspektív – 

finančnej, zákazníckej, interných podnikových procesov a učenia sa a rastu (ich podrobnejší 

popis nasleduje v ďalšom texte). Pomocou nich podnik sleduje nielen svoje finančné 

výsledky, ale aj to, aká je jeho schopnosť zaistiť si aktíva pre svoj ďalší rast a rozvoj. 
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Perspektívy tieţ odpovedajú na otázku, čo treba urobiť, aby bol podnik na trhu 

konkurencieschopný a v budúcnosti mohol počítať so zvyšujúcou sa výkonnosťou.  

 

2.3.1. Finančná perspektíva 

 

Obr. 2.2 Metóda Balanced Scorecard a jej perspektivy 

Zdroj: KAPLAN R., NORTON D. Balanced scorecard. 2000, s. 20 

 

Finančné ciele sa najčastejšie týkajú ziskovosti. Kaţdý jeden ukazovateľ BSC by mal 

viesť k zvyšovaniu finančnej výkonnosti podniku. Práve finančné ciele sú miesto stretu 

všetkých štyroch perspektív a definujú očakávanú finančnú výkonnosť ovplyvnenú 

podnikovou stratégiou. Táto perspektíva je pre BSC podstatná, pretoţe umoţňuje pomerne 

jednoducho zmerať ekonomické dôsledky rozhodnutí  realizovaných v minulosti.  

 

Finančné ciele moţno definovať aj ako dlhodobé ciele kaţdého podniku a jeho výsledkom je 

tvorba zisku. V jednotlivých fázach ţivotného cyklu podniku sa však tieto ciele môţu meniť. 

Vo fáze rastu majú výrobky a sluţby veľký potenciál a podnik dosahuje výrazné zisky. 

Zameranie podniku je predovšetkým na investície s dlhou dobou návratnosti a rastu. Fáza 

udržania sa je snahou o zvyšovanie kapacít či neustále zlepšovanie. Očakáva sa od nej 

udrţateľný podiel na trhu a vysoká návratnosť investovaného kapitálu. V poslednej 

z hlavných fáz, fáze zrelosti, je hlavným cieľom maximalizovať prísun hotovosti z vopred 

uskutočnených investícií späť do podniku. Investície musia preto mať veľmi určitú a krátku 

dobu návratnosti.  
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Finančné oblasti, ktoré podporujú jednotlivé stratégie: 

Rast obratu a marketingový mix: 

- nové produkty, aplikácie, zákazníci, trhy, mix výrobkov a sluţieb, cenová stratégia,... 

Znižovanie nákladov a zvyšovanie produktivity: 

- zvýšenie obratu, zníţenie jednotkových nákladov, zlepšenie mixu predajných kanálov, 

prechod k vyuţívaniu elektronických procesov,... 

Využitie zdrojov alebo investičné stratégie:  

- celkovo ide o efektívnejšie vyuţitie podnikových aktív a patrí sem napríklad cyklus 

cash – to cash
4
 [5] 

 

2.3.2. Zákaznícka perspektíva 

Tu je dôleţitá správna identifikácia zákazníckych a trţných segmentov, v ktorých chce 

podnik pôsobiť. Medzi kľúčové ukazovatele tejto oblasti patria lojalita zákazníkov, ich 

ziskovosť či získavanie nových zákazníkov. Je nevyhnutné správne naformulovať stratégiu 

orientovanú na zákazníka a trh, aby sme zaistili vysokú budúcu návratnosť investícií.  

Pomocou vhodne vybraných zákazníckych a trţných segmentov môţe podnik poskytovať 

hodnotovú výhodu, vďaka ktorej si udrţí ich lojalitu a dosiahne ich spokojnosť. Pozornosť 

všetkých zamestnancov je preto logicky smerovaná k uspokojovaniu zákazníckych potrieb. 

Zákazníci sú často rozdelení do viacerých segmentov a u kaţdého z nich je potreba 

identifikovať ciele. Kaţdá poţiadavka či potreba sa však uspokojiť nedá, takţe podnik nikdy 

nemôţe uspokojiť všetkých rovnakou mierou, niektorých dokonca vôbec.  

 

Skupina ukazovateľov tejto perspektívy, ktorú moţno aplikovať pre všetky typy podnikov [5]: 

- podiel na trhu (odráţa podiel obchodu na danom trhu) 

- udrţanie zákazníkov (sleduje mieru, akou podnik získava nových zákazníkov či 

zákazky) 

- získavanie nových zákazníkov (sleduje mieru, s akou si podnik udrţiava vzťahy 

s existujúcimi zákazníkmi a ako sa o nich stará) 

- spokojnosť zákazníkov (poskytuje spätnú väzbu o úrovni podniku) 

- ziskovosť zákazníkov (meria zisk, ktorý prináša zákazník či trţný segment) [5] 

 

                                                 
4
 Cyklus cash to cash – vzniká v beţnej podnikovej činnosti a vyjadruje obdobie od vykonania platby za vstupy 

do výroby k obdrţaniu platby za podnikové aktivity (za výrobky a sluţby). 

Zdroj: ZUZÁK R., KÖNIGOVÁ M. Krizové řízení podniku. 2009, s. 133 
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Hodnotové výhody zákazníka budujú uţ spomínanú lojalitu a spokojnosť sledovaných 

cieľových segmentov. Medzi najpreferovanejšie výhody u zákazníkov patria: 

- vlastnosti výrobku alebo sluţby – dôleţitá je funkčnosť, cena a kvalita; zákazníci 

poţadujú spoľahlivého a lacného výrobcu na jednej strane a výrobcu s mimoriadnymi 

výrobkami a sluţbami na strane druhej 

- vzťahy so zákazníkmi  

- image a povesť podniku – ťaţko postihnuteľný faktor, ktorý však veľmi zásadne 

priťahuje zákazníkov 

Syntéza znalostí, ktoré zamestnanci poskytnú, vedie k zvýšeniu efektívnosti daného procesu. 

Kaţdý zo subjektov môţe poskytnúť iný uhol pohľadu na potreby poţadované zákazníkom.  

 

2.3.3. Perspektíva interných podnikových procesov 

K dosiahnutiu zákazníckych a akcionárskych cieľov je nutná realizácia konkrétnych 

procesov, a ich správne určenie je náplňou tretej perspektívy. Podstatou tejto perspektívy je 

zistenie kritických interných procesov, v ktorých musí podnik dosahovať bezpodmienečne 

najlepšie výsledky. Tradičné prístupy merania výkonnosti sledujú a zlepšujú uţ existujúce 

procesy. Prístup BSC odhaľuje navyše úplne nové procesy, ktoré zatiaľ nemusia vôbec 

fungovať, no aj tak sú pre úspech podnikovej stratégie nevyhnutné. Tradičné systémy sa 

zameriavajú na operácie, ktoré vytvárajú hodnoty v krátkodobom horizonte. Hybnou silou 

finančnej výkonnosti je však dlhodobé vytváranie hodnôt. Perspektíva interných procesov 

spája ciele a ukazovatele pre dlhodobé i krátkodobé cykly.  

 

Interný hodnotový reťazec vo väčšine podnikov začína procesom inovačným, pokračuje 

procesom prevádzkovým a končí popredajným servisom.  

Inovačný proces skúma novo vznikajúce alebo zatiaľ ešte nevyjadrené poţiadavky 

zákazníkov. Ďalšie jeho označenia môţu byť podporný či kritický. Uvedením inovatívnych 

výrobkov a sluţieb na trh získava podnik značný prínos a hlavne konkurenčnú výhodu. 

Jedným z najhlavnejších prvkov prevádzkového procesu je bezporuchovosť, no 

nejedná sa o cieľ rozhodujúci. V podniku vytvára len hodnoty krátkodobého charakteru.  

Popredajný servis znamená predovšetkým rýchlu, kvalitnú a dostupnú záručnú 

a servisnú činnosť. Pomocou tohto procesu sa odhaľujú i nedostatky dodaných výrobkov či 

sluţieb. Poţiadavky na výkonnosť týchto procesov musia rešpektovať očakávania 

konkrétnych vonkajších subjektov.  

 



22 

 

2.3.4. Perspektíva učenia sa a rastu 

V poslednej perspektíve učenia sa a rastu sa dostávame do kontaktu s nasledujúcimi 

zdrojmi: ľudia, systémy a podnikové procedúry. Preto sa podstatou tejto perspektívy stalo 

budovanie takej podnikovej infraštruktúry, ktorá by viedla k dlhodobému rastu a procesu 

zdokonaľovania sa. Pri plnení dlhodobých cieľov je preto dôleţité do tejto infraštruktúry 

investovať. Fungujúce interné procesy môţu zaistiť akcionárom i zákazníkov dosiahnutie 

často veľmi ambicióznych cieľov. 

 

Tri základné oblasti perspektívy: 

a) schopnosti zamestnancov  

Zamestnanci patria medzi najdôleţitejší článok interných procesov. Sú v kaţdodennom 

kontakte so zákazníkmi, preto nápady pre zlepšenie procesov musia prichádzať práve od nich. 

Pre zvyšovanie podnikovej produktivity je nevyhnutná aj ich spokojnosť. Významnú úlohu 

zohráva, najmä u podnikov poskytujúcich sluţby, zamestnanecká morálka. Často sa pristupuje 

k rekvalifikácii pracovnej sily, ktorou na seba zamestnanci prevezmú úplne nové záväzky. 

b) schopnosti informačného systému  

Informovanosť je kľúčom k úspechu. Presné a včasné informácie o vzťahu zákazníkov 

k podniku a dostupnosť aktuálnych informácií v súvislosti s predpokladanými potrebami 

prichádzajú znova práve od zamestnancov. 

c) motivácia, delegovanie právomocí a angažovanosť  

Hlavnou úlohou kaţdého manaţéra je vytvoriť prostredie, kde bude motivácia a iniciatíva 

podporovaná a príslušne oceňovaná. [5] 

 

Popísané štyri perspektívy stanovujú rovnováhu medzi dlhodobými a krátkodobými cieľmi. 

Ich počet závisí najmä od odvetvia, v ktorom podnik pôsobí a stratégie, ktorú preferuje. 

Všetky zmeny transformované do perspektív BSC sa musia premietnuť i v susedných 

oblastiach pre dosiahnutie neustáleho kolobehu vyvaţovania daných 4 oblastí. Nesmieme 

preferovať len jednu oblasť, ale záujem rovnomerne rozloţiť do všetkých.  

 

Všetkými perspektívami by mal tieţ prechádzať reťazec príčin a dôsledkov. Ukazovatele 

výkonnosti tvoria články tohto reťazca a vypovedajú o význame stratégie jednotlivých 

podnikových jednotiek celému podniku. Dôleţitú úlohu tieţ zohrávajú hybné sily výkonnosti, 

ktoré nám ukazujú, ako poţadované výstupy dosiahneme.  

 



23 

 

Ďalšie podmienky nevyhnutné pre úspešné zavedenie BSC: 

Zodpovednosť za dosiahnutie ukazovateľov výkonnosti leţí na celom vedení podniku.  

Stretnutia, na ktorých sa stratégie posudzujú, musia byť vhodne naplánované. Pre porady 

riešiace otázky prevádzky sú vhodné mesačné periódy. Strategické porady by sa mali 

uskutočňovať ideálne po uplynutí 3 mesiacov. Za dané obdobie sa dajú lepšie sledovať 

trendy, hybné sily stratégie a tieţ odchýlky od plánovaných výsledkov. Stretnutie poskytuje 

príleţitosť k sledovaniu úspešnosti pri naplňovaní stratégie.  

 

BSC predstavuje nástroj pouţiteľný najlepšie pre jednu stratégiu, kde počet 

ukazovateľov nie je aţ tak dôleţitý. Ak správne rozlíšime ukazovatele diagnostické 

(monitorujú kontrolu podniku a signalizujú udalosti vyţadujúce okamţitú pozornosť) od 

strategických (predstavujú stratégiu pre dosiahnutie výnimočného konkurenčného 

postavenia), mnoho nepotrebných dokáţeme identifikovať a zbytočne sa nimi nebudeme 

zaoberať.  

 

Pre úspešnú realizáciu cieľov stanovených pomocou BSC je nutné angažovať 

i dlhodobé rozpočty, ročné výdaje či strategické iniciatívy.  

Kroky k tomu vedúce: 

1. nastaviť vysoké zámery (určiť ambiciózne zámery akceptovateľné všetkými 

zamestnancami na obdobie 3 – 5 rokov) 

2. určiť a vysvetliť strategické iniciatívy (tvorivý proces, v ktorom sa obmedzujú 

iniciatívy bez vplyvu na ciele určené pomocou BSC) 

- tento proces môţu zlepšiť: získavanie zatiaľ neexistujúcich dát k ukazovateľom, 

neustále zlepšovanie pomocou TQM (zniţovanie či úplné odstránenie nedostatkov) 

alebo reengineeringu (úplné pretvorenie chybného procesu), pri riešení problémov 

prihliadať na dlhodobé ciele (3 – 5 ročné) 

3. určiť kritické kríţové iniciatívy (prepojenie jednotlivých podnikateľských jednotiek 

umoţňuje navzájom zdieľať najlepšie skúsenosti a vyuţívaním spoločných zdrojov 

čerpať úspory z rozsahu) 

4. prepojenie s alokáciou zdrojov a rozpočtami (strategické plánovanie a prevádzkové 

rozpočty nesmú byť vytvárané oddelene) 

 

Dôvodom k zavedeniu BSC nikdy nie je zlepšenie systému merania výkonnosti v podniku, ale 

naplnenie konkrétneho strategického účelu. Prepojenie medzi manaţérskymi procesmi 
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a strategickým myslením musí prebiehať explicitne. Pri vývoji BSC daný podnik získava 

jasný obraz svojich budúcich výsledkov. [5] 

 

2.4. Implementácia Balanced Scorecard 

Implementácia Balanced scorecard je proces, ktorý je moţné veľmi jasne a presne 

popísať. Podniková stratégia je prevedená do podoby kľúčových ukazovateľov, následne je 

zdieľaná vertikálne i horizontálne v rámci hierarchického usporiadania celej spoločnosti, 

definujú sa pravidlá a spôsoby komunikácie a toku informácií. Často sa pouţívajú podporné 

nástroje, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu poţadovaného stavu a úspechu.  

 

Je potrebné si správne nadefinovať, čo má BSC priniesť a čo to bude pre firmu znamenať. 

Treba sa preto zamerať na veci praktické a podstatné. Pre sledovanie postupného plnenia 

cieľov sa musí stanoviť vhodná metodika. Pretoţe strategické ciele podniku sa odvíjajú najmä 

podľa záujmov aktuálnych vlastníkov podniku, musí byť celý systém BSC nastavený veľmi 

flexibilne a pripravený i na radikálne zásahy. Z tohto dôvodu je veľmi dôleţité, aby bola jeho 

realizácia správne načasovaná a tieţ aby bol realizovaný vhodnými subjektmi.  

 

Úspešná realizácia v seba zahŕňa niekoľko krokov, ktoré budú v ďalšom texte 

podrobnejšie popísané. Ide predovšetkým o: 

- vyjasnenie stratégie 

- odvodenie strategických cieľov 

- vybudovanie vzťahu príčin a následkov 

- výber ukazovateľov 

- stanovenie strategických akcií (Vysušil, 2004) 

 

2.4.1. Vyjasnenie stratégie 

Podnik si musí vytvárať svoju stratégiu tak, aby pracovala s turbulentným 

konkurenčným prostredím a nebola ani lineárna, ani statická. Stratégie sa môţu meniť v čase 

a od pôvodných znení môţe byť upustené. Ide o proces, do ktorého sa svojimi námetmi môţu 

zapojiť subjekty z celého podniku. V praxi sa často stáva, ţe formulovanie a následná 

implementácia stratégie sa prekrývajú.  
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Aby strategické učenie sa bolo efektívne, musí obsahovať tri zloţky: 

a) zdieľaný strategický rámec – zdieľaná vízia jasne definuje výsledky, ktoré sa podnik 

snaţí dosiahnuť a tieţ aktivitu jednotlivým subjektov pri ich napĺňaní; BSC víziu 

posúva správnym smerom. 

b) spätne – väzobný proces – zbiera dáta o výkonnosti stratégie a umoţňuje hypotézy 

testovať (korelačná analýza, manaţérske hry,...) 

c) tímové riešenie problémov – skúma zozbierané dáta a prispôsobuje stratégiu 

aktuálnym podmienkam [5] 

 

Pre správnu formuláciu stratégie môţe podnik vyuţiť niekoľko typov analýz. V rámci mojej 

diplomovej práce som si vybrala jednu z najznámejších, ktorá poskytla cenný prínos nielen 

v oblasti konkurencie, ale vysvetľuje i vplyv jej hlavných častí na rozhodujúce oblasti 

podnikania – mieru zisku a atraktivitu odvetvia. Jedná sa o model Michaela Portera a jeho 

analýzu piatich konkurenčných síl, medzi ktoré zaraďujeme [8]: 

- noví konkurenti vstupujúci do odvetvia 

- substitučné výrobky 

- vyjednávacia sila kupujúcich 

- vyjednávacia sila dodávateľov 

- rivalita medzi zúčastnenými konkurentmi na trhu 

 

 

Obr. 2.3 Porterov model piatich konkurenčných síl 

Zdroj: VEBER J., SRPOVÁ J. A KOL. Podnikání malé a střední firmy. 2008, s. 131 
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Noví konkurenti vstupujúci do odvetvia 

Tento faktor sleduje pravdepodobnosť a jednoduchosť či zloţitosť, s akou dokáţe 

nová firma vstúpiť na trh. Firmy usilujúce o vstup na konkrétny trh so sebou prinášajú nové 

zdroje, no poţadujú dosiahnutie očakávaného trţného podielu. Intenzita a moţnosť vstupu na 

trh závisí od prekáţok vstupu a tieţ reakcií uţ existujúcich podnikov. Medzi hlavné zdroje 

prekáţok vstupu zaradil Porter: úspory z rozsahu, diverzifikáciu produktu, kapitálovú 

náročnosť či prístup k distribučným kanálom, ... 

 

Substitučné výrobky 

Predstavujú určitú alternatívu k výrobkom a sluţbám, ktoré sú na trhu ponúkané 

momentálne, no v blízkej či vzdialenej budúcnosti môţu túto ponuku nahradiť. Podnik by 

preto mal neustále kontrolovať svoje náklady, predvídať poţiadavky zákazníkov a zvyšovať 

úţitnú hodnotu ponúkaných výrobkov či sluţieb. 

 

Vyjednávacia sila kupujúcich 

Kaţdý odberateľ očakáva od daného výrobku či sluţby najvyššiu kvalitu a zároveň 

tomu zodpovedajúcu atraktívnu cenu. Základným strategickým princípom pri výbere 

odberateľa je vyhľadať a pokúsiť sa predávať tým, ktorí sú dostupní na základe kritérií: 

- nákupné potreby verzus schopnosti podniku 

- rastový potenciál 

- štrukturálna pozícia 

- náklady na servis (Porter, 2004) 

Odberatelia rôznym spôsobom reagujú i na aktuálnu cenu výrobku či sluţby. Pri procese 

výmeny hodnôt je rozhodujúce, či cena stanovená podnikom je zákazníkom akceptovateľná, 

a tým pádom je proces úspešný. Z hľadiska dlhodobej spolupráce je výhodné udrţiavať 

s odberateľmi dobré vzájomné vzťahy, neţ sa spoliehať na odberateľov vhodných pre 

akéhokoľvek ďalšieho konkurenta.  

 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

Je obmedzená počtom dodávateľov na trhu a ich moţnosťou uplatniť pre seba 

výhodnejšie podmienky. Podnik môţe pohroziť vyššou cenou či zhoršením kvality, no len do 

určitej miery, inak by viac stratil neţ získal. Za silného môţeme označiť takého dodávateľa, 

ktorý nie je závislý na dodávkach z iného odvetvia, dané odvetvie nie je jediným odberateľom 

jeho produktov či sluţieb alebo ponúka jedinečný produkt.  
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Rivalita medzi zúčastnenými konkurentmi na trhu 

K vzájomnému súpereniu dochádza najmä v prípadoch, keď: 

- na trhu pôsobí viac malých alebo rovnako veľkých konkurentov 

- výrobok či sluţbu nie je moţné dostatočne odlíšiť od ostatných 

- náklady na prechod sú nízke a náklady na odchod zase vysoké (Blaţková, 2007) 

 

Podnik sa kaţdý deň snaţí vyuţívať existujúce príleţitosti a vylepšovať tak svoju súčasnú 

pozíciu na trhu. Jedným z hlavných hesiel uplatňovaných v podnikoch rôznych odvetví je mať 

správny výrobok na správnom mieste, v správny čas a za správnu cenu.  

 

2.4.2. Odvodenie strategických cieľov 

Strategické ciele podniku majú niekoľko charakteristických znakov. Okrem toho, ţe 

majú dlhodobý charakter, sú z hľadiska podniku rozhodujúce, z časového hľadiska konečné 

a z hľadiska preţitia podniku ide o ciele existenčné. Podľa Mintzberga sú ciele formulované 

v dôsledku stretávania sa rôznych síl a vplyvom aktérov, pričom kaţdý z nich presadzuje 

svoje stanovisko a ostatných sa snaţí usmerniť do pozície, ktorá mu najviac vyhovuje.  

Vytyčovanie podnikových cieľov je zloţitý rozhodovací proces, pretoţe je nutné zosúladiť 

poţiadavky rôznych záujmových skupín. Z veľkého počtu potenciálnych strategických cieľov 

je potrebné vybrať tie, ktoré majú strategický význam a sú orientované na vybranú oblasť.  

Strategické ciele v jednotlivých perspektívach musia byť dostatočne určité, ovplyvniteľné 

a merateľné. Ideálne je, pre kaţdú perspektívu odporučiť tri aţ štyri strategické ciele. Ciele 

obsiahnuté v perspektívach nemajú poskytovať ucelený obraz o podnikovej činnosti, ale len 

o strategicky relevantných oblastiach, o ktoré je treba sa zvlášť zaujímať pre dosiahnutie 

zamýšľaného budúceho stavu podniku.  

 

2.4.3. Vybudovanie vzťahu príčin a dôsledkov 

Reťazce príčin a dôsledkov poukazujú na súvislosti medzi strategickými cieľmi 

určenými v konkrétnej perspektíve, ale i medzi všetkými štyrmi perspektívami navzájom. 

Objasňujú význam rôznych cieľov a identifikujú oblasti, v ktorých je potrebné spolupôsobiť, 

aby bola stratégia realizovateľná. Strategické mapy (i tak moţno reťazce nazvať) vyţadujú 

spoluprácu v rámci celého managementu, ale i medzi rôznymi funkčnými oblasťami podniku.  
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Metódy postupu pri vytvorení vzťahov príčin a dôsledkov: 

1. odvodenie reťazca na základe strategických cieľov perspektívy potenciálov 

2. tvorba vychádzajúca z jednotlivých strategických cieľov finančnej perspektívy 

(deduktívny spôsob) 

3. tvorba vychádzajúca z jednotlivých strategických cieľov finančnej perspektívy 

(induktívny spôsob) 

4. znázornenie súvislostí medzi strategickými cieľmi pomocou matíc príčin a dôsledkov  

5. tvorba vychádzajú z jednotlivých strategických cieľov zákazníckej perspektívy [24] 

 

2.4.4. Výber ukazovateľov  

Správny výber ukazovateľov je veľmi dôleţitý, pretoţe sa od neho odvíjajú ďalšie 

kroky BSC. Zvolené ukazovatele musia mať čo najväčšiu vypovedaciu schopnosť 

o sledovanom ukazovateli. Niektoré ciele môţu byť popísané i viacerými ukazovateľmi, 

z čoho vyplýva, ţe musíme stanoviť mieru dôleţitosti – váhu. Následne zoradíme ukazovatele 

podľa priority a zanedbateľné ukazovatele z ďalších krokov vylúčime.  

 

Podnik musí v tejto fáze štruktúrovane spracovať značné mnoţstvo informácií a vytvoriť 

z nich funkčný a vhodný model. Tieto funkcie dnes obstarávajú softwarové nástroje, ktoré 

ukazovateľom priradia jednoznačnú štruktúru a dokáţu popísať i tie ťaţko merateľné či 

nečíselné. Nedostupné či zatiaľ neexistujúce ukazovatele je moţné nahradiť pomocou presne 

definovaných memoránd. Sú to jedno aţ dvojstránkové správy, ktoré vyhotovujú kľúčoví 

manaţéri firiem. 

 

2.4.5. Určenie cieľových hodnôt 

 Cieľová hodnota by mala mať zodpovedajúci stupeň náročnosti. Pri nesprávnej miere 

náročnosti môţu byť cieľové hodnoty demotivujúce alebo nebudú vytvárať dostatočné snahy. 

Správnym určením cieľových hodnôt moţno vyváţiť i vzťah medzi konfliktnými cieľmi.  

Po stanovení cieľovej hodnoty je strategický cieľ kompletne popísaný a po stanovení 

strategických akcií (čo je nasledujúci krok) sa preverí, či je moţné dané ciele skutočne 

dosiahnuť.  
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2.4.6. Stanovenie strategických akcií 

 Strategické akcie vedú k splneniu strategických cieľov. Vecne a časovo sú priradené 

k týmom a jednotlivcom. Veľká pozornosť sa musí venovať plánovaniu vyuţitia zdrojov. 

Patria sem rôzne opatrenia, programy a iniciatívy, pomocou ktorých podnik dosiahne 

naplnenie cieľov jednotlivých perspektív. Musia byť realizované vo vopred určenom poradí, 

aby bola ich kvalita prevedenia na čo najvyššej úrovni.  

 

Pri návrhu a odvodení strategických akcií rozlišujeme tri fáze (Charvát, 2006): 

- prehľad súčasných projektov a s nimi spojených zdrojov 

- tvorba návrhov strategických akcií 

- usporiadanie strategických akcií 
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3. Charakteristika podniku Narex, s. r. o. 

Spoločnosť NAREX Ţdánice, spol. s r. o. sa špecializuje na výrobu závitníkov 

z výkonných a vysoko výkonných rýchlostných ocelí. Spoločnosť figuruje ako najväčší 

výrobca tohto sortimentu v Českej republike a je tieţ jedným z najväčších výrobcov v rámci 

strednej Európy.  

Vznik spoločnosti sa datuje uţ od roku 1938, kedy pôsobila pod názvom KOVODÍLNY. Jej 

zakladateľom bol umelecký klampiar a kovotepec Otakar Šmíd, ktorý sa venoval výrobe 

dekoračných predmetov z farebných kovov. Nasledujúce vojnové obdobie ho však prinútilo 

zmeniť zameranie spoločnosti na výrobu dnešných závitníkov.  

 

Výrobný program moţno rozdeliť do 7 hlavných oblastí: 

- strojné závitníky 

- tvarovacie závitníky 

- maticové závitníky 

- ručné sadové závitníky 

- závitové kruhové čeľuste 

- výrobky na zákazku 

- súpravy závitorezných nástrojov
5
 

 

NAREX ďalej ponúka moţnosť tepelného spracovania ocele, a to buď kalením vo vákuu 

alebo v ochrannej atmosfére. Okrem toho umoţňuje i popis výrobkov laserovým lúčom na 

zariadení LM 101. Toto označovanie sa povaţuje za vysoko účinný a efektívny spôsob 

bezkontaktného označovania povrchu kovových i nekovových materiálov a plastov. Ide 

o technologicky vyspelú novinku, ktorá disponuje ďalšími významnými výhodami. Pri riešení 

poţiadaviek zákazníkov v tejto oblasti NAREX poskytuje technické poradenstvo 

a konzultácie.  

 

Jedna z najaktuálnejších noviniek, ktorá bola zavedená, je rozlišovanie závitníkov farebnými 

krúţkami. Kaţdá zo siedmich farieb (bezfarebný, modrý, červený, biely, ţltý, čierny a zelený) 

predstavuje jednoduchšie a rýchlejšie rozlíšenie ich pouţiteľnosti.  

 

                                                 
5
 Zdroj: http://www.narexzd.cz/, 19. 04. 2012 

http://www.narexzd.cz/
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V spoločnosti v súčasnosti pracuje 156 zamestnancov. O tom, ţe si podnik váţi ich vernosť 

a najmä kvalitu ich práce, svedčilo napríklad aj jeho zapojenie do projektu „Vzdelávanie 

zamestnancov NAREX Ţdánice a podpora ich konkurencieschopnosti na európskom trhu“, 

ktorý bol spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom ČR. Cieľom 

projektu bolo vzdelanie nielen odborné, ale i obecnejšieho charakteru v niekoľkých 

vzdelávacích moduloch. Projekt bol realizovaný v rokoch 2007 – 2008 a náklady projektu 

presiahli 2 700 000 Kč.  

 

Vedenie spoločnosti je rozdelené do nasledujúcej hlavnej štruktúry: 

 

 

Obr. 3.1 Organizačná štruktúra spoločnosti NAREX, s. r. o. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Informácie o spoločnosti ako sú kontaktné údaje, ale i kompletný prehľadný katalóg 

produktov, nájdete na internetovej adrese http://www.narexzd.cz/. Stránka je určená nielen 

českým zákazníkom, ale i tým zahraničným, takţe je dostupná v ďalších piatich svetových 

jazykoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.narexzd.cz/


32 

 

4. Praktická aplikácia metódy Balanced Scorecard v podniku                              

Narex, s. r. o. 

4.1. Porterova analýza piatich konkurenčných síl 

Model Michaela Portera znamenal cenný prínos najmä v oblasti konkurencie, ktorá 

ovplyvňuje dve rozhodujúce oblasti podnikania: mieru zisku a atraktivitu daného odvetvia. 

Tento model, podobne ako napríklad analýza SWOT, pomáha podniku určiť jeho súčasnú 

situáciu a figuruje ako významný podklad k určeniu hlavnej podnikovej stratégie či stratégií. 

V ďalšom texte budú popísané jednotlivé konkurenčné sily tohto modelu podľa toho, ako ich 

vníma a chápe spoločnosť NAREX, s. r. o. 

 

Noví konkurenti vstupujúci do odvetvia 

Spoločnosť NAREX figuruje ako výrobca rôznych typov strojných závitníkov. Tieto 

produkty sú následne vyuţívané do rôznych strojárenských výrob. K úspešnému pôsobeniu 

v tomto obore podnikania je potrebné mať k dispozícii príslušné výrobné technológie, ktoré 

spĺňajú štandardné technické normy ČSN kategórie 22 – Nástroje – 2230 – Závitníky. Okrem 

príslušných strojov na brúsenie, frézovanie, sústruţenie či tepelné spracovanie je potrebný 

predovšetkým kvalifikovaný personál, najlepšie s niekoľkoročnou praxou v obore. Po splnení 

týchto dvoch základných predpokladov, (ktoré však nie sú jediné), nie sú ďalšie špecifické 

podmienky, ktoré by musela splniť spoločnosť, ktorá by sa rozhodla vyrábať strojné 

závitníky. Riziko vstupu nového konkurenta je v súčasnej dobe zanedbateľné, no do 

budúcnosti s ním treba aspoň okrajovo počítať.  

 

Substitučné výrobky 

 Z hľadiska technológie výroby neexistuje ţiadny produkt, ktorý by mohol nahradiť 

závitníky. Táto konkurenčná sila teda nie je pre spoločnosť nijak ohrozujúca, takţe jej nemusí 

venovať zvýšenú, resp. ţiadnu pozornosť. Za akoby substitút moţno povaţovať iné typy 

realizácie spojov, napr. zváranie, lepenie, ... Nejedná sa však o substitút v pravom slova 

zmysle. Riziko vzniku susbstitútu z hľadiska pouţívanej technológie je teda nulové.  

 

Vyjednávacia sila odberateľov 

 Odberateľmi strojných závitníkov spoločnosti NAREX s. r. o. sú prevaţne 

veľkoobchody s nástrojmi a náradím, ktoré ďalej tieto produkty predávajú koncovým 

zákazníkom alebo vo väčšej miere do rôznych typov strojárenských výrob.  
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Vzhľadom k tomu, ţe spoločnosť nemá v Českej republike výraznú konkurenciu, logicky 

z toho vyplýva, ţe českí zákazníci uspokojujú svoje poţiadavky na výrobky prevaţne u nej. 

Počtom je ich pomer k zahraničným zákazníkom zreteľne väčší. Zahraniční zákazníci však 

predstavujú výrazný podiel na celkových trţbách, konkrétne 60 – 65%.  

 

NAREX si svojich zákazníkov veľmi váţi a ich vzájomné vzťahy sú čisto predmetom 

osobných jednaní. Preto ako príklad najvýznamnejších tuzemských zákazníkov uvádzam len 

názvy dvoch spoločností: Veľkoobchod nástrojov Šitina, s. r. o. a M & V spol. s r. o. Vsetín. 

Zahraničných odberateľov, ktorí od spoločnosti nakupujú sortiment, si vedenie neţelalo 

konkrétne menovať.  

 

Spoločnosť taktieţ monitoruje aj počet nových odberateľov, s ktorými spolupracuje za dané 

obdobie. Moţno ich rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to jednorazoví, ktorí najčastejšie 

uskutočnia jeden nákup poţadovaného sortimentu a pravidelní. Prevaţne sa jedná o malé 

spoločnosti, či dokonca koncových uţívateľov a ročne ich NAREX zaznamená okolo 50 – 

150. Z tohto mnoţstva sa zhruba 10 odberateľov rozhodne so spoločnosťou pokračovať 

v spolupráci i v ďalších rokoch.  

 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

 Medzi hlavné materiály, ktoré spoločnosť nutne potrebuje pre výrobu svojich 

produktov, patrí oceľ a brusivo. Okrem toho sa v kaţdodennom výrobnom procese vyuţíva 

veľké mnoţstvo rôznych typov olejov.  

 

Dodávky oceli zaisťuje spoločnosť ERASTEEL
6
, ktorá je predným svetovým výrobcom 

vysokorýchlostných ocelí. Vďaka dlhoročnej tradícii (viac neţ 40 rokov) získala vysoký 

štandard kvality a mnoho skúseností v oblasti spracovania ocele. Spoločnosť má dohromady 8 

výrobných závodov a obchodné zastúpenie na všetkých kontinentoch. Pre uspokojovanie 

potrieb zákazníkov investuje do najnovších technológií, aby tak neustále zlepšovala kvalitu 

i produktivitu.  

NAREX  a ERASTEEL nemajú uzatvorené ţiadne dlhodobejšie kontrakty, ktoré by obe firmy 

viazali vzájomne dohodnutými podmienkami. ERASTEEL po celom svete vyuţíva 

                                                 
6
 Zdroj: http://www.erasteel.com/, 16. 04. 2012 

http://www.erasteel.com/
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konsignačné sklady
7
, v ktorých je neustále k dispozícii potrebné mnoţstvo ocele, ktorú 

NAREX podľa potreby a objednávok vyuţíva. V prípade, ţe objednávky presiahnu beţné 

mnoţstvo, spoločnosť chýbajúcu oceľ dopraví práve zo spomínaného konsignačného skladu. 

Nevznikajú tak ţiadne vysoké stavy zásob, ktoré by zbytočne viazali finančné prostriedky. Aţ 

v momente prevzatia ocele z príslušného skladu sa realizuje aj úhrada za oceľ.  

 

Dodávky brusiva zaisťuje Winterthur Technology s. r. o.
 8

 , ktorej dcérska spoločnosť pôsobí 

v Brne od roku 1998. Spoločnosť patrí k trom vedúcim európskym výrobcom brúsnych 

kotúčov pre priemyselné aplikácie. Svoje aktivity vyvíja najmä v Európe, no i Spojených 

štátoch či ázijskom priestore. Podmienky spolupráce sú zhodné ako u predchádzajúceho 

dodávateľa, ţiadne dlhodobé kontrakty, ale vyuţívanie konsignačného skladu.  

 

Nakoniec kaţdodenný potrebný sortiment rôznych typov olejov. Tie dodáva jeden 

z najvýznamnejších dodávateľov olejov a mazív na juţnej a strednej Morave, spoločnosť HI-

OIL, s. r. o.
 9

 Okrem priemyselných a poľnohospodárskych podnikov zásobuje i čerpacie 

stanice, dopravcov a drobných odberateľov. Produkty pochádzajú z rafinérie PARAMO, a. s. , 

nemenej známa je určite i značka MOGUL.  

 

So sluţbami svojich dodávateľov je spoločnosť NAREX spokojná, najmä vďaka výhodnému 

vyuţívaniu konsignácie. Preto do budúcnosti neuvaţuje o ich zmene.  

 

Rivalita medzi zúčastnenými konkurentmi na trhu 

Rozsah rivality medzi podnikmi ovplyvňuje najmä: 

- štruktúra mikrookolia 

- výška výstupných bariér 

- dopytové podmienky (Dedouchová, 2001) 

 

Na tuzemskom trhu (trhu Českej republiky) pôsobí spoločnosť NAREX, s. r. o. vo veľmi 

vysokom nadhodnotení ako istý monopol. Neexistuje totiţto firma, ktorá by v súčasnej dobe 

                                                 
7
 Konsignačný sklad môţeme charakterizovať ako sklad u nevlastníka tovaru za účelom priblíţenia tovaru 

k zákazníkom. Do okamţiku odberu je tovar majetkom zriaďovateľa skladu. Po odbere tovaru je mu zaslaná 

konsignácia – zoznam odobraného tovaru. Zriaďovateľ na základe tohto dokumentu tovar vyúčtuje a priebeţne 

doplňuje.  

Zdroj: http://business.center.cz/business/pojmy/p1077-konsignacni-sklad.aspx, 16. 04. 2012 
8
 Zdroj: http://www.winterthurtechnology.cz/sl/czech/index.php, 16. 04. 2012 

9
 Zdroj: http://www.hi-oil.cz/, 16. 04. 2012 

http://business.center.cz/business/pojmy/p1077-konsignacni-sklad.aspx
http://www.winterthurtechnology.cz/sl/czech/index.php
http://www.hi-oil.cz/
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vyrábala strojné závitníky v takej kvalite a mnoţstve ako práve NAREX. Snahy menších 

spoločností určite boli, no nemali dlhé trvanie.  

 

 Často dochádza k zamieňaniu si produkcie NAREX – u so spoločnosťou Bučovice 

tools, a. s. Takmer 65% svojich výrobkov spoločnosť vyváţa do 25 krajín sveta. Vizuálne sú 

si totiţ závitníky týchto dvoch spoločností veľmi podobné, no hlavný rozdiel je v ich 

konečnom pouţití. Bučovice tools, a. s. vyrába ručné závitníky určené pre koncových 

uţívateľov, NAREX závitníky strojné určené pre strojárenské výroby.  

 

 Najbliţšieho výrobcu sortimentu strojných závitníkov, teda najbliţšiu konkurenciu, 

nájdeme v Poľsku (Fabryka Narzędzi FANAR S.A.), známi sú nemeckí (Völkel) či japonskí 

výrobcovia (Yamawa), alebo i výrobca z Juhoafrickej republiky. Vzhľadom k týmto 

okolnostiam sa spoločnosť nemusí obávať o svoj trţný podiel, ktorý v súčasnosti prekračuje 

hranicu 50%. Táto situácia je pre ňu veľmi pozitívna, pretoţe nemusí o potenciálnych 

zákazníkov s nikým bojovať, no neznamená to, ţe sa touto stránkou nemusí vôbec zaoberať. 

Práve spomínaní zahraniční výrobcovia závitníkov, najmä z Poľska a Nemecka nie sú 

vzdialenostne nedosiahnuteľní, takţe po zváţení nákladov na prepravu môţu potenciálni 

i súčasní zákazníci NAREX – u uvaţovať o vyuţití práve ich sluţieb a výrobkov. 

U japonských výrobcov uţ je to so vzdialenosťou náročnejšie, no cena môţe byť 

akceptovateľná vzhľadom k tomu, ţe japonský priemysel pracuje s veľmi nízkymi výrobnými 

nákladmi. Preto je dôleţité nepodceňovať tento faktor a neustále presviedčať (najmä kvalitou 

produktov) svojich zákazníkov o tom, ţe si vybrali správneho dodávateľa.  

 

4.2. Finančná perspektíva 

4.2.1. Ukazovatele rentability 

 

Ukazovatele/rok 2006 2007 2008 2009 2010 

ROA (rentabilita aktív) 2,45% 2,75% 1,70% 5,79% 5,46% 

ROE (rentabilita vlastného kap.) 6,38% 7,28% 4,63% 11,54% 9,94% 

ROCE (rentabilita investovaného kap.) 6,06% 6,77% 4,23% 10,52% 9,03% 

ROS (rentabilita trţieb) 1,74% 2,00% 1,27% 6,39% 4,37% 

ROC (rentabilita nákladov) 98,26% 98,00% 98,73% 93,61% 95,63% 

Tab. 4.1 Ukazovatele rentability 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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V tabuľke 4.1 moţno sledovať prehľad vývoja ukazovateľov, ktoré vypovedajú o výnosnosti 

podniku, čiţe jeho schopnosti dosahovať zisk a zhodnocovať vloţený kapitál.  

 

Medzi jeden z kľúčových ukazovateľov patrí rentabilita aktív – ROA. Vyjadruje sa 

v percentách a mal by mať, podobne ako všetky ukazovatele tejto skupiny, rastúcu tendenciu. 

V prípade spoločnosti NAREX sa hodnota v počiatkoch mnou sledovaného obdobia najprv 

pohybovala okolo 2,5%, výraznejšie poklesla v roku 2008 aţ na 1,7%. V ďalšom roku 

nasledovalo navýšenie o viac neţ 4% spôsobené predovšetkým zníţením celkových trţieb 

v tomto roku o 44,7% . Rok 2010 zaznamenal mierne zníţenie oproti predchádzajúcemu roku, 

ale hodnota sa neustále drţí nad hranicou 5,4%, čo je pre firmu veľmi pozitívne. Ukazovateľ 

je zaujímavý predovšetkým pre majiteľov a veriteľov. 

 

Informácie o rentabilite vlastného kapitálu – ROE sú zaujímavé pre majiteľov, ale 

najmä konkurenciu. Najvýraznejší skok zaznamenávame podobne ako u ROA medzi rokmi 

2008 a 2009, kedy došlo k nárastu zo 4,63% aţ na 11,54%. Spôsobil ho pokles poloţky 

vlastný kapitál o 18%, ale hlavne 178% nárast čistého zisku. V roku 2010 skončil ukazovateľ 

tesne pod hranicou 10%. Hodnoty ROE sú síce vyššie neţ ROA (čo by nemalo byť), no 

podnik aj napriek tomu úspešne funguje.  

 

Rentabilita tržieb – ROS dosiahla z titulu spomínaného výrazného zvýšenia zisku (z 

2 950 000 na 8 214 000 Kč) zatiaľ najvyššiu hodnotu, a to 6,39%. Na 1 Kč trţieb teda v roku 

2009 pripadlo 0,0639 Kč čistého zisku. V ďalšom roku nasledovalo mierne zníţenie zisku 

a naopak zvýšenie trţieb, takţe hodnota za rok 2010 predstavovala 4,37%. Oproti začiatku 

sledovaného obdobia, t. j. od roku 2006 do 2008 sa jedná o pozitívnu zmenu (vtedy na 1 Kč 

trţieb pripadalo priemerne len 0,015 Kč čistého zisku). Z výkazu zisku a strát moţno vyčítať, 

ţe došlo tieţ k výraznému poklesu výkonovej spotreby.  

 

Ukazovateľ ROCE – rentabilita investovaného kapitálu sa v posledných dvoch rokoch 

pohybuje medzi 9 a 10 percentami. Jeho ďalší vývin bude ovplyvňovať hospodársky 

výsledok. Pre zopakovanie, ukazovateľ predstavuje výnosnosť dlhodobých investícií a mal by 

byť vyšší neţ úroková miera z úverov a pôţičiek, ktoré podnik čerpá. 
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Posledný ukazovateľ tejto skupiny – rentabilita nákladov (ROC) sa pouţíva skôr ako 

doplnkový ukazovateľ k rentabilite trţieb. Závisí predovšetkým na tom, ktoré z veľkého 

mnoţstva nákladov do výpočtu zaradíme. Hodnoty tohto ukazovateľa by mali v čase klesať, 

čo sa podniku v porovnaní s rokmi 2006 – 2008 a 2009 – 2010 úspešne darí.  

 

4.2.2. Ukazovatele likvidity 

 

Ukazovatele/rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Beţná likvidita 1,71 1,44 1,22 1,37 1,43 

Pohotová likvidita 0,77 0,63 0,60 0,61 0,80 

Okamţitá likvidita 0,27 0,12 0,14 0,21 0,25 

Tab. 4.2 Ukazovatele likvidity 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V prípade tejto skupinky ukazovateľov sú najvyššie hodnoty tie najlepšie. Zároveň 

vypovedajú o schopnosti podniku dostáť svojim krátkodobým záväzkom.  

 

Bežná likvidita úspešného podniku by sa mala pohybovať v hraniciach 1,5 – 2,5. Táto 

hranica bola dosiahnutá u NAREX zatiaľ len v roku 2006. Keďţe sa hodnoty ostatných rokov 

nachádzajú tesne pod 1,5 môţeme povedať, ţe spoločnosť nemá problémy pri hradení 

krátkodobých záväzkov obeţnými aktívami. Najmä v posledných dvoch rokoch sú obe zloţky 

značne vyrovnané a výrazne nekolíšu. 

 

Pohotová likvidita z výpočtu vylučuje zásoby. Táto skutočnosť je najmä pre 

priemyselné odvetvia slabinou, pretoţe sú na dostatočnom mnoţstve zásob značne závislé, 

tým pádom je ich výsledok nepriaznivo ovplyvnený. Doporučená hodnota je 1 – 1,5. Tú zatiaľ 

NAREX ani v jednom zo sledovaných rokov nedosiahol, čo sa však v blízkej dobe môţe 

určite zmeniť, pretoţe mnoţstvo zásob podnik postupne zniţuje. 

 

V súvislosti s okamžitou likviditou by sa solventný podnik mal pohybovať v rozmedzí 

0,2 – 0,5.  Túto podmienku podnik v posledných troch rokoch spĺňa s rastúcou tendenciou. 

Najniţšia hodnota bola zaznamenaná v roku 2007, kedy výrazne poklesol stav finančného 

majetku o takmer 52%. Tento pokles bol spôsobený hlavne zníţenou hladinou peňaţných 

prostriedkov na beţnom účte, čo sa s pribúdajúcimi rokmi ale mení smerom k vyšším stavom.  
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4.2.3. Ukazovatele zadlženosti 

 

Ukazovatele/rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadlţenosť 52,09% 60,90% 61,60% 48,60% 43,32% 

Zadlţenosť VK 135,58% 161,40% 167,34% 96,84% 78,82% 

Úrokové krytie 1,51 1,36 0,79 3,91 6,51 

Úrokové zaťaţenie 66,06% 73,31% 126,51% 25,57% 15,36% 

Tab. 4.3 Ukazovatele zadlženosti 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Vypovedajú o tom, koľko z majetku podniku, je financované cudzím kapitálom. Tieto 

ukazovatele slúţia najmä investorom a tieţ poskytovateľom dlhodobým finančných úverov. 

 

Jeden z hlavných ukazovateľov tejto skupiny je celková zadlženosť. Hodnota by 

nemala presiahnuť 60%. To sa u NAREX stalo v rokoch 2007 a 2008, no odvtedy je hodnota 

neustále zniţovaná aţ na 43,32% v roku 2010. Pokiaľ by výsledné hodnoty klesli pod 30% 

znamenalo by to, ţe podnik realizuje investície vo vyššej miere z vlastných zdrojov, čo je 

však z dlhodobého hľadiska dosť neefektívne. 

 

Pri zadlženosti vlastného kapitálu je pre podnik nepriaznivé, ak presiahne hodnotu 

150%. To sa v NAREX stalo v rokoch 2007 a 2008. Nasledovalo výrazné zlepšenie tohto 

ukazovateľa a hodnota najprv klesla o 42%, v roku 2010 sa pohybuje pod hranicou 80%.  

 

Významný je i ďalší ukazovateľ – úrokové krytie. Informuje o tom, koľkokrát zisk 

prevyšuje nákladové úroky. Ak sa rovná jednej, znamená to, ţe je k uhradeniu úrokov 

potrebný celý zisk, čo nie je pre podnik výhodné. V ideálnom prípade by hodnota mala byť 

minimálne 3. To NAREX v roku 2009 dosiahol a o rok neskôr dokonca výrazne prevýšil. 

 

Nakoniec úrokové zaťaženie – počíta sa ako prevrátená hodnota predchádzajúceho 

ukazovateľa. Znova „rieši“ úrokové náklady, konkrétne, akú časť úroky zo zisku odčerpávajú. 

Pri presiahnutí hodnoty 40% je evidentné, ţe má podnik problémy so splácaním úverov. To sa 

v NAREX dialo v rokoch 2006 – 2008, kedy úrokové zaťaţenie 126,51% nebolo pre podnik 

vôbec optimálne. Rok 2009 však priniesol obrovský pokles, ktorý pretrváva dodnes. 

Problémy so získaním ďalšieho úveru sú preto s posledným aktuálnym 15,36% úrokovým 

zaťaţením minimálne.  



39 

 

4.2.4. Ukazovatele aktivity 

 

Ukazovatele/rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat aktív 1,41 1,38 1,34 0,91 1,25 

Obrat zásob 4,64 5,27 5,62 3,88 6,22 

Doba obratu zásob 78,7 69,2 65,0 94,1 58,7 

Doba obratu pohľadávok 41,64 43,11 47,61 49,76 50,66 

Doba obratu záväzkov 83,31 85,25 104,13 124,93 92,70 

Tab. 4.4 Ukazovatele aktivity 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami popisujú ukazovatele aktivity, u ktorých sa 

sleduje obrat a doba obratu.  

 

Spoločnosť NAREX premieňa aktíva na trţby v priemere asi 1,3 krát za rok. Túto 

skutočnosť vyjadruje ukazovateľ obrat aktív. Pokles je výrazný v roku 2009, kedy hodnota 

nedosiahla ani jednu celú. Spôsobil ho predovšetkým uţ spomínaný výrazný pokles trţieb 

o 44,7%, ale i mierny pokles aktív.  

 

Zásoby sú pre kaţdý podnik pôsobiaci najmä v priemyselnej sfére veľmi dôleţité. 

Preto musí zvoliť správny spôsob ich riadenia. Obrat zásob dosiahol v roku 2010 zatiaľ svoju 

najvyššiu hodnotu a to 6,22. Spoločnosť od roku 2008 stav zásob síce neustále zniţuje, 

hodnota sa ale navýšila kvôli vyšším trţbám.  

 

Doba obratu zásob je v porovnaní s obratom zásob v roku 2010 naopak najniţšia, a to 

58,7 dňa. Hodnota výrazne poklesla oproti predchádzajúcemu roku, kedy dosiahla aţ 94,1 

dňa. Tento ukazovateľ by mal byť čo najniţší, aby podnik nemusel zbytočne viazať finančné 

prostriedky, ktoré by sa dali vhodnejšie investovať.  

 

Doba obratu záväzkov by mala byť väčšia neţ doba obratu pohľadávok. NAREX túto 

teoretickú poţiadavku splňuje. Stav pohľadávok výrazne poklesol v roku 2009 aţ o 42,2%, 

ukazovateľ doby obratu má však kaţdým rokom zvyšujúcu sa hodnotu. Rastúca tendencia 

posledného ukazovateľa sa v roku 2010 zníţila na 92,7 dňa, čo spôsobilo zníţenie stavu 

krátkodobých záväzkov od roku 2009. Firma poskytuje odberateľom moţnosť uhradiť svoje 
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záväzky v priemere za 47 dní, naopak ona sama uhrádza svoje záväzky v lehote prekračujúcej 

dvojnásobok, presnejšie priemerne za 98 dní.  

 

4.2.5. Ukazovatele produktivity 

 

Ukazovateľ/rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Trţby na zamestnanca 984,47 1081,35 1168,53 779,06 1165,71 

Zisk na zamestnanca 24,19 29,48 20,69 58,89 65,74 

Tab. 4-1 Ukazovatele produktivity 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ukazovateľ tržby na zamestnanca by mal mať rastúcu tendenciu, čo je u spoločnosti 

NAREX dodrţané. Aţ na rok 2009, kedy hodnota poklesla z viac neţ 1 100 v roku 2008 na 

necelých 780. Pokles mohlo spôsobiť aj zníţenie počtu zamestnancov na 165 oproti 

predchádzajúcim 199.  

 

V rokoch 2009 a 2010 spoločnosť zaznamenala výrazný nárast poloţky zisk pred 

zdanením, konkrétne na 9 716 a 9 598. To sa prejavilo vo výsledných hodnotách ukazovateľa 

zisk na zamestnanca, ktorý v tomto období sa najprv priblíţil hranici 60 a následne ju aj 

prekonal.  

 

Ukazovatele vypovedajúce o jednotlivých schopnostiach podniku prešli v mnou sledovanom 

období zhruba tromi akoby vývojovými stupňami. V rokoch 2006 – 2008 sa pohybovali 

v akceptovateľných hodnotách a mali rastúcu tendenciu. Nastalo však prelomové obdobie, rok 

2009, rok ekonomickej krízy. Vo väčšine podnikov, vrátane NAREX, s. r. o. došlo doslova zo 

dňa na deň k výraznému poklesu trţieb, takmer na polovicu. Vedenie muselo začať túto 

nepríjemnú situáciu okamţite riešiť tak, aby nedošlo k významným stratám. „Priškrtenie“ 

väčšiny druhov nákladov, predovšetkým mzdových, (ktoré tvoria druhú najväčšiu skupinu 

podnikových nákladov) však nezabránilo nutnosti prepustiť i určitý počet zamestnancov (o 34 

menej oproti roku 2008). Budúcnosť bola nejasná a nikto nevedel, čo bude nasledovať. 

Ekonomická kríza je však podľa mnohých odborníkov a analytikov za nami, takţe sa podniky 

všemoţnými prostriedkami snaţia akoby vrátiť do minulosti, t. j. naviazať na úspešnú rastúcu 

úroveň podnikových hodnôt roku 2008 a naďalej ich do budúcnosti vylepšovať.  
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4.3. Zákaznícka perspektíva 

Za zákazníka moţno obecne povaţovať kaţdého jednotlivca či väčšiu skupinu 

odberateľov, ktorí sú príjemcami nami vyrábaného produktu či poskytovanej sluţby. 

Hovoríme teda o spotrebiteľovi, ktorý je schopný a ochotný u nás nakupovať nielen 

z finančného hľadiska.  

 

4.3.1. Segmentácia trhu 

Zákazníci spoločnosti NAREX sú prevaţne veľkoobchody, ktoré fungujú ako 

medzičlánok medzi spoločnosťou a koncovým zákazníkom. Produkty spoločnosti, 

najčastejšie strojné závitníky, nie sú určené pre tzv. domácich kutilov či automechanikov. Tí 

svoj dopyt uspokoja nákupom ručných závitníkov, ktoré ale nepatria do sortimentu 

spoločnosti. S príslušnými veľkoobchodmi nemá spoločnosť uzatvorené dlhodobé kontrakty 

s presne stanoveným objemom produkcie, ktoré musia za dané obdobie nakúpiť či stanovenou 

čiastkou, za ktorú musia nákup realizovať. Spoločnosť sa zameriava na čo najrýchlejšie 

dodávky, čo by predznamenávalo značné zásoby na skladoch, ktoré zbytočne viaţu finančné 

prostriedky. Túto problematiku však výhodne rieši pomocou konsignačných skladov (bliţšie 

popísané v kapitole 4.1).  

 

Zákazníkov je ďalej moţné rozdeliť na tuzemských a zahraničných. Čo sa týka počtu, 

prevaţujú zákazníci z Českej republiky, objemom trţieb (60 – 65%) sú na prvom mieste 

zahraničné spoločnosti. Spoločnosť vďaka programu APS monitoruje a má k dispozícii údaje 

o zákazníkoch do tak komplexnej miery, ţe je moţné ich rozdeliť napríklad podľa produktov, 

ktoré najčastejšie nakupujú alebo si vytvoriť prehľad o zákazníkových nákupoch za sledované 

obdobie. Faktorom, ktorí rozdeľuje zákazníkov na nasledujúce dve skupiny, je cenové 

rozpätie. Odberatelia väčšieho objemu produktov majú moţnosť vyuţiť výraznejšie zľavy neţ 

odberatelia menšieho či jednorazového objemu produktov. Spoločnosť ponúka 

veľkoobchodom svoj sortiment za brutto cenu a určitý rabat. Cena pre konečného zákazníka 

je teda niekde medzi nimi. Veľkoobchod má tak moţnosť dosiahnuť určitý zisk, no nie všetci 

si túto skutočnosť uvedomujú a vyuţívajú ju. Na trhu funguje i úplne opačný efekt, kedy 

veľkoobchody tlačia ceny veľmi nízko, čím spôsobujú nevyrovnaný a zmätočný stav.  

 

 

 



42 

 

4.3.2. Udržiavanie si súčasných zákazníkov 

Pre udrţanie si súčasných zákazníkov musí kaţdá firma poznať ich potreby. 

Konkurencia na výrazne globálnom trhu je pre kaţdú spoločnosť hrozbou, takţe ju musí 

priebeţne monitorovať. NAREX pri udrţiavaní súčasnej klientely vyuţíva beţné, no overené 

nástroje, ktorými sú najmä kvalita výrobkov a sluţieb a tieţ spätná väzba. Tá však neprebieha 

na úrovni, s akou by bola spoločnosť spokojná, takţe je jednou z hlavných priorít, ktorú rieši, 

a preto tieţ figuruje ako jeden zo strategických cieľov zákazníckej perspektívy.  

 

Monitorovanie spokojnosti zákazníkov 

Zisťovať spokojnosť zákazníkov môţe podnik rozsiahlou škálou moţností. Spoločnosť 

NAREX k tomuto monitorovaniu vyuţíva jeden z preferovaných spôsobov, a to dotazník. 

Pravidlá pre výber zákazníkov sú vloţené do programu APS – Marketing, ktorý následne 

vygeneruje databázu zodpovedajúcich zákazníkov a dotazník sa im rozošle. Rozoslanie 

i evidenciu vrátených dotazníkov má na starosti oddelenie MaR. Ak niektorí zákazníci na 

zaslaný dotazník nereagujú, ich spokojnosť či nespokojnosť sa zisťuje pri prípadných 

osobných jednaniach.  

 

Pripomienky zákazníkov týkajúce sa obchodného styku so spoločnosťou sú zaznamenávané 

na tlačovinu „Pripomienka zákazníka“ a udalosť je vloţená do programu CRM. Konkrétnu 

pripomienku potom rieši skupina zainteresovaných pracovníkov. Z tohto jednania sa vystaví 

zápis a zákazník je informovaný o výsledku riešenia svojej pripomienky.  

 

Spoločnosť si tieţ vedie evidenciu nerealizovaných dopytov. Zodpovedný pracovník raz 

ročne vykoná analýzu týchto dopytov vrátane dôvodov nerealizácie a analýzu predá do 

oddelenia MaR. Analýza spokojnosti zákazníkov s výrobkami a sluţbami, ktorú oddelenie 

MaR spracuje, sa stáva súčasťou správy k preskúmaniu systému kvality vedením organizácie 

(rovnako ako u reklamačného riadenia).  

 

4.3.3. Získavanie nových zákazníkov 

K získavaniu nových zákazníkov v tuzemsku i zahraničí spoločnosť vyuţíva najmä 

jednu z najčastejších obchodných aktivít, a to kontaktovanie. Dnes veľmi vyuţívaná forma 

masovej komunikácie – reklama – nepatrí vôbec medzi spôsoby, pomocou ktorých by 

NAREX chcel propagovať svoje produkty. Hlavným dôvodom je, ţe takáto marketingová 

kampaň je síce zameraná na to, aby oslovila obrovskú skupinu potenciálnych zákazníkov, no 
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zákazníkmi spoločnosti nie sú jednotlivci, ale špecifické veľkoobchody, ktoré produkty 

vyuţívajú ďalej do strojárenských výrob. Pomer týchto veľkoobchodov k ostatným skupinám 

zákazníkov by bol preto zanedbateľný a reklama by nedosahovala poţadovaný efekt.  

 

Jedným z hlavných spôsobov, ako si spoločnosť získava nových zákazníkov, je účasť 

na výstavách a veľtrhoch. K týmto činnostiam je vo firme vyčlenený vlastný predajný tým. 

Zúčastňujú sa ich v pravidelných intervaloch po celej Európe (Sibír, Štokholm, Nemecko, 

Francúzsko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko,...). V roku 2012 sa zúčastnili zatiaľ na dvoch 

takýchto akciách, konkrétne v Düsseldorfe na Medzinárodnom veľtrhu výrobnej techniky 

a automatizácie. Tejto najvýznamnejšej nemeckej výstavy sa zúčastnilo viac neţ 40 000 

návštevníkov z viac neţ 30 rôznych krajín celého sveta. Českú republiku zastupovalo okrem 

NAREX ešte ďalších 6 firiem.
10

 Veľtrh poskytuje značný priestor pre prezentáciu a jednanie 

na regionálnej úrovni, čo predstavuje významnú šancu pre český priemysel, takţe sa ho 

spoločnosť NAREX samozrejme zúčastní aj v ďalších rokoch, najbliţšie v roku 2014. Druhý 

zo spomínaných je prestíţny kaţdoročne sa opakujúci ruský veľtrh v St. Petersburgu. Viac 

neţ 700 vystavovateľov poskytlo návštevníkom, ktorých počet presiahol 15 000, informácie 

o najnovších trendoch z oblasti metalurgie, spracovania kovov, vývoja technológií 

a ďalších.
11

 Do konca roku čaká spoločnosť účasť ešte na ďalších šiestich podobných akciách, 

napríklad v Moskve, Štutgarde či Istanbule.  

 

4.4. Perspektíva interných procesov 

4.4.1. Inovačný proces 

Inovácia všeobecne je určité obnovenie, zdokonalenie či zavedenie niečoho nového. 

Pre podnik však predstavuje i významnú konkurenčnú výhodu.  

 

Z vecného hľadiska moţno inovácie rozdeliť na: 

- produktové (zavedenie nových alebo zlepšených výrobkov) 

- procesné (zavedenie novej alebo zlepšenej produkcie, dodávateľských metód) 

- marketingové (zavedenie novej marketingovej metódy) 

- organizačné (zavedenie novej organizačnej metódy v podnikových praktikách) 

 

                                                 
10

 Zdroj: http://www.metav.com/, 16. 04. 2012 
11

 Zdroj: http://www.ptfair.ru/sections.en.html, 16. 04. 2012 

http://www.metav.com/
http://www.ptfair.ru/sections.en.html
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K inováciám v rámci technológií, ktoré spoločnosť vyuţíva vo výrobnom procese, 

nedochádza aţ tak často, takţe príslušné stroje, na ktorých zamestnanci upravujú materiál na 

výsledné produkty, po zakúpení a uvedení do prevádzky vyuţívajú v takmer nezmenenej 

podobe niekoľko rokov. Trendy však pôsobia aj v tejto oblasti, no týkajú sa najmä 

jednotlivých nástrojov na brúsenie (rôzne kotúče – brúsne, rezné, lamelové či dokonca 

diamantové) alebo spôsobov chladenia. Pre spoločnosť je veľmi dôleţité dosahovať vysokú 

kvalitu produktov, ktorá súvisí s pouţívaním nových, modernejších technológií, no ešte 

dôleţitejšie je dosiahnuť stabilitu kvality.  

 

V posledných rokoch sa NAREX zameral predovšetkým na modernizáciu budov, v ktorých sa 

realizujú spomínané výrobné procesy. Ako konkrétny príklad uvediem inštaláciu 

teplovzdušného kúrenia spoločnosti ROBUR s. r. o. do všetkých výrobných hál, ktoré 

nahradilo starú centrálnu kotolňu. Kvalitné pracovné prostredie totiţto predstavuje jeden 

z najvýznamnejších prvkov, ktoré dokáţu v značnej miere ovplyvniť výkon zamestnancov. 

Poţadované vybavenie a usporiadanie pracoviska, ktoré poskytne potrebné osvetlenie na 

správnych miestach a pouţitím osobných ochranných prostriedkov či vyuţitím 

zvukoizolačných prvkov reguluje úroveň hluku, s ktorým zamestnanci prichádzajú 

kaţdodenne do kontaktu, je v spoločnosti riešené veľmi zodpovedne a prikladá sa mu veľký 

význam. 

 

Sortiment, ktorý spoločnosť ponúka, je rozsiahly a zodpovedá takmer kompletnému dopytu, 

ktorý v odvetví vzniká. V budúcnosti by ho však mohol doplniť závitník typu M1, ktorý je 

v súčasnej dobe moţné zakúpiť len od zahraničných výrobcov, no bolo by potrebné zváţiť 

všetky finančné náklady spojené s realizáciou výroby a tieţ zistiť, či by o tento produkt 

prejavili záujem súčasní či budúci klienti.  

 

Veľmi dôleţitá pre kaţdú spoločnosť je i informačná technológia a jej úroveň. NAREX 

vyuţíva niekoľko takýchto systémov (bliţšie popísané v kapitole 4.5.2) vrátane intranetu 

vlastnej výroby, pomocou ktorých dochádza k horizontálnemu i vertikálnemu predávaniu 

podnikových informácií . Tieto systémy sú „obsluhované“ kvalifikovanými osobami, 

najčastejšie programátormi, ktorí sú zodpovední za ich správnu implementáciu a tieţ údrţbu.  
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4.4.2. Prevádzkový proces 

Spoločnosť NAREX vyuţíva pri výrobe svojich výrobkov technológie, ktoré sú 

charakteristické pre dané odvetvie. 

Sústruženie má všestranné pouţitie a zároveň ho moţno pokladať za základný spôsob 

obrábania vonkajších a vnútorných povrchov, pri ktorom obrobok
12

 koná hlavný otáčavý 

pohyb a nástroj koná posuv.  

Frézovanie je spôsob mechanického obrábania materiálu frézami na frézovačke. 

Brúsenie predstavuje technológiu obrábania, pri ktorej sa materiál odoberá pomocou 

klinov brúsneho kotúča, ktoré oddeľujú častice povrchových vrstiev obrobkov brúsnymi 

zrnami uloţenými voľne, v spojive alebo na nosnom nástroji.  

Pri tepelnom spracovaní dochádza k úprave vlastností materiálu, najčastejšie ocele, 

pôsobením vysokej teploty, ktorá musí mať presne regulovanú hodnotu a časový priebeh. 

 

Druh pouţitej technológie závisí od poţiadavky na konkrétny produkt – závitník, ktorý 

zákazník poţaduje vo svojej objednávke. Tú môţe realizovať tromi spôsobmi: listom, faxom 

alebo elektronickou poštou. Vzhľadom k nutnosti dokumentácie, prvotnou úlohou pracovníka 

predaja, je objednávku prekopírovať (ak bola zaslaná faxom) alebo vytlačiť (ak bola poslaná 

elektronickou poštou). Súčasťou zákazníkovej objednávky môţe byť vzhľadom 

k podnikovému sortimentu i technická dokumentácia, ktorá sa v tom prípade stáva súčasťou 

objednávky a slúţi tieţ k technickému preskúmaniu vyrobiteľnosti poţadovaného produktu.  

Objednávky sú evidované v „Knihe dopytov a objednávok“. Ďalej pracovník predaja preverí 

zhodu objednávky s dopytom a ak k zhode došlo, vytvorí sa v programe, ktorý podnik pre 

tieto účely pouţíva, príslušná objednávka. Ak nebola zaznamenaná zhoda, pracovník podľa 

aktuálnych prospektov, katalógov a dopytových listov skontroluje objednávku s výrobným 

programom. Ak uvedený výrobok spoločnosť nevyrába, spätne o tom zákazníka informuje.  

 

Pre realizáciu ďalších krokov je nutné, aby objednávka bola kompletná a úplná, to znamená, 

ţe okrem údajov o zákazníkovi obsahuje aj údaje o kvalite, druhu či mnoţstve produktu a tieţ 

termín dodania. V prípade, ţe niektoré z daných údajov chýbajú, zákazník je poţiadaný o ich 

doplnenie. Po splnení týchto poţiadaviek sa následne určuje, či ide o vlastný výrobok alebo 

obchodný tovar.  

                                                 
12

 Obrobok je obrábaný alebo uţ obrobený predmet či polovýrobok, ktorý mení svoje rozmery, tvar a postupne 

sa z neho stáva súčiastka.  

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Obrobok, 14. 04. 2012 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Obrobok
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Vlastný výrobok moţno rozdeliť do dvoch podskupín: štandardný a neštandardný. 

V prípade štandardného vlastného výrobku je objednávka zaradená do PS. Ak sa jedná 

o neštandardný výrobok, pracovník predaja vystaví „Dopytový dotazník“ KD 125, ktorý 

predá na BT2. Nasleduje činnosť pod názvom „Realizácia návrhu a vývoja“.  

Ak je predmetom kúpnej zmluvy obchodný tovar, preverí sa jeho zavedenie 

v príslušnom cenníku. Ak je jeho súčasťou, zavedie sa do PS a určí sa zamestnanec 

zodpovedný za daný obchodný prípad. Pokiaľ nie je súčasťou cenníku, podklady sú predané 

oddeleniu MaR a obchodný tovar sa do PS zavedie.  

 

Medzi jeden z posledných úkonov patrí disponibilnosť. Ak je moţné výrobok dodať 

v poţadovanom termíne a mnoţstve, potvrdená objednávka sa zašle zákazníkovi. Ak 

poţiadavke termínu a mnoţstva nie je moţné vyhovieť, nasleduje činnosť „Plánovanie 

a riadenie výroby“.  

Kúpna zmluva medzi NAREX a zákazníkom je teda vystavená v prípade, ţe si obe strany 

vyhovujú svojimi poţiadavkami. Ak zákazník kúpnu zmluvu odoslanú vedúcim predaja 

nepotvrdí alebo ju stornuje, vyhotoví sa o tejto akcii záznam.  

 

4.4.3. Popredajný servis 

Reklamačné riadenie je v NAREX riešené veľmi zodpovedne a podrobne. Súčasťou 

vnútropodnikovej dokumentácie sú dve dôleţité časti:  postupový diagram, v ktorom sú 

zakreslené všetky činnosti nasledujúce po prijatí reklamácie; a matica zodpovednosti, v ktorej 

sú určené konkrétne osoby zodpovedné za jednotlivé niţšie popísané činnosti.  

 

Zákazník o svojej nespokojnosti informuje spoločnosť spôsobmi, ktoré moţno uplatniť 

i u objednávky tovaru, t. j. listom, faxom alebo elektronickou formou. Zákazník obvykle 

zasiela i reklamovaný výrobok.  

Reklamácia sa zaeviduje do „Knihy evidencie reklamácií – predaj“ a je jej pridelené 

reklamačné číslo. Ako prvá sa rieši oprávnenosť reklamácie. Prešetrenie z obchodne právneho 

hľadiska zahŕňa kontrolu pravého dodávateľa a tieţ kontrolu obsahu uzatvorenej kúpnej 

zmluvy. V prípade neoprávnenej reklamácie dostane zákazník zamietavý list. U oprávnenej 

reklamácie sa vystaví „Postup riešenia reklamácie“ a obe z opisovaných činností sa opäť 

zaevidujú.  
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Reklamácia sa môţe týkať množstva, zámeny či kvality.  

Ak ide o reklamáciu kvality, poţiada  pracovník zákazníka o vyplneniu tlačoviny 

„Informácie o nástroji“ a reklamáciu postúpi útvaru ŘKJ. Pracovník tohto útvaru ju zaeviduje 

do „Knihy evidencie reklamácií – ŘKJ“. Podľa charakteru reklamácie pracovník overuje, či 

výrobok súhlasí s výkresovou dokumentáciou a môţe si i od iných odborných útvarov 

vyţiadať príslušné podklady.  

Ak je predmetom reklamácie množstvo či zámena, vystaví pracovník reţijnú výdavku 

pre novú dodávku či jej doplnenie, opravený výrobok putuje do expedície.  

 

Ďalšou fázou je zvolanie riešiteľského týmu. Jeho členmi sú najčastejšie vedúci toho strediska, 

kde nezhoda vznikla, kontrolný technik, konštruktér a ďalší pracovníci. Na základe 

predchádzajúcich podkladov a oprávnenosti reklamácie, tým stanoví príčinu nezhody 

reklamovaného výrobku a rozhodne o návrhu riešenia. Ak si reklamácia vyţaduje 

komplexnejší rozbor a je nad rámec moţností podnikom vytvoreného týmu, stanoví sa 

nápravné opatrenie podľa „Opatrenia k náprave a prevencii“. O uznaní reklamácie (na základe 

stanoviska týmu) rozhodne vedúci TuP alebo ZaP.  

Riešiteľský tým môţe rozhodnúť o oprave výrobku. Postup opravy prebieha na základe 

procesu „Riadenie nezhodného výrobku“. O všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou tohto 

procesu, sa priebeţne vyhotovujú záznamy. Ak má dôjsť podľa rozhodnutia riešiteľského 

týmu k likvidácií produktu, prebieha podľa „Likvidácie pokazených výrobkov 

a technologicky nutného lomu“. Následne sa overuje disponibilnosť. Po uzatvorení 

reklamácie dochádza k vyčíslenie nákladov na tento proces. 

 

Pre čo najlepšie výsledky v tejto oblasti spoločnosť NAREX, konkrétne vedúci oddelenia 

MaR, polročne vyhodnocuje kvantitatívne a kvalitatívne reklamácie z hľadiska príčin 

a nákladov, a tie sú porovnávané s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Toto 

vyhodnotenie sa realizuje na základe „Preskúmania systému kvality vedením organizácie“. 

Pretoţe si NAREX svojich zákazníkov váţi a chce s nimi udrţiavať dlhodobé pozitívne 

obchodné vzťahy, v liste s potvrdením oprávnenosti reklamácie, ktorý je zákazníkovi 

zasielaný, nikdy nechýba ospravedlnenie za dodanie pokazeného výrobku. Pre niekoho 

moţno samozrejmosť, pre iných podstatný detail.  

 

 Okrem reklamačného riadenia moţno do tejto perspektívy ešte zaradiť vzhľadom 

k výrobnému odvetviu,  v ktorom podnik pôsobí, i problematiku technickej údrţby. 
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Poruchovosť strojov, respektíve kaţdá činnosť, ktorá spôsobí zastavenie plynulého chodu 

výroby, so sebou prináša určité problémy, najčastejšie napríklad nedodrţanie lehoty dodania 

produktov. Pri opakovanej a zvyšujúcej sa poruchovosti je nutné urobiť komplexnú údrţbu 

daného zariadenia, aby sa zistila hlavná príčina problému. NAREX si preto za kaţdý mesiac 

vedie kompletnú evidenciu poruchovosti jednotlivých zariadení, ktoré porovnáva 

s povolenými limitmi.  

 

 

Graf 4.1 Ukazovatele údržby – porovnanie nastavených limitov a skutočných porúch 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Nasledujúci graf zobrazuje skutočnú poruchovosť zariadení, na ktorých pracujú zamestnanci 

kategórie THP (modrá línia „Poruchy“) v porovnaní k limitom akceptovateľným pre daný rok 

(červená línia – „Limity“). Hodnoty sú vypočítané za obdobie rokov 2008 – 2011. Prvé dva 

roky vyhovujú podmienke, kedy sú poruchy pod hranicou prednastavených limitov. 

Nasledujúce dva roky však uţ túto podmienku nesplňujú. V roku 2010 je poruchovosť 

dokonca o 359 vyššia neţ v danom roku nastavený limit. I z tohto dôvodu je zníţenie 

prestojov  jeden z dôleţitých strategických cieľov spoločnosti v tejto oblasti.  

 

4.5. Perspektíva učenia sa a rastu 

4.5.1. Schopnosti zamestnancov 

Spoločnosť NAREX v súčasnosti zamestnáva 156 zamestnancov. Tento počet je 

dostačujúci pre naplňovanie súčasného dopytu. V prípade, ţe je potrebné ich počet zvýšiť, 

spoločnosť vyuţije buďto umiestnenie inzerátu v regionálnej tlači, no viac vyuţívané je určite 

prijatie zamestnanca na základe vzájomných kontaktov medzi zamestnancami, ktorý môţu 

odporučiť „známeho“, ktorý uţ má poţadovanú často i niekoľkoročnú prax v danom obore. 
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Vzhľadom k tomu, ţe počet zamestnancov nepresahuje hodnotu 200 a tvoria ich väčšinou 

miestni obyvatelia, nie je nutné vyuţívať napr. sluţby personálnej agentúry. Tak ako v kaţdej 

spoločnosti, i tu dochádza k určitej fluktuácii, ktorá sa ročne pohybuje od 10 do 20 

zamestnancov. Pre spoločnosť sú tieto hodnoty prijateľné, pretoţe ako sa hovorí, vţdy ak 

niekto odíde, iný príde, takţe sa nestáva, ţe by bol počet zamestnancov nedostačujúci.  

 

Vzdelávanie zamestnancov prebieha na základe záväzného dokumentu, ktorého 

súčasťou je plán školenia a výcviku pracovníkov. Ako vo väčšine firiem i v NAREX sa môţe 

realizovať internými pracovníkmi či externými subjektmi. Povinnosťou kaţdého zamestnanca 

je zúčastniť sa plánovaných školení alebo svoju neúčasť ospravedlniť, inak z jeho strany 

dochádza k hrubému porušenie pracovnej kázne, z ktorého firma vyvodí príslušné následky.  

 

Pracovníkov spoločnosti NAREX moţno rozdeliť do 3 hlavných skupín:  

- vedúci pracovníci (pre správny výkon ich profesie sú rozvíjané predovšetkým 

manaţérske a odborné predpoklady pre pochopenie systému kvality) 

- technickí pracovníci, špecialisti a ostatní THP (príprava sa vzťahuje na všetky 

podnikové oblasti a vedie k zvýšeniu odbornosti týchto pracovníkov) 

- majstri a robotníci (sú školení v metódach a schopnostiach nevyhnutných pre plnenie 

ich práce) 

 

Školenie a výcvik pracovníkov je v NAREX rozčlenené do 3 kategórií: 

1. nástupné školenie a zácvik pracovníkov 

2. školenie podľa právnych noriem a predpisov 

3. školenie podľa poţiadaviek pracovísk 

 

S prijatím nových pracovníkov súvisí kategória č.1, t.j. absolvovanie školenia z oblasti BOZP 

a poţiarnej ochrany, zoznámenie sa s kolektívnou zmluvou, mzdovým predpisom, pracovným 

a organizačných poriadkom. Pracovníci THP (technicko – hospodárski pracovníci) sa 

zoznamujú s pracovnými činnosťami v rámci svojho funkčného miesta po dobu 3 mesiacov. 

Zoznámenie prebieha v útvare, kde bude pracovník pôsobiť, ale i v úsekoch, ktoré s jeho 

zameraním súvisia. V spoločnosti sa stretneme i so zaškoľovacou praxou určenou pre 

absolventov a pracovníkov s menšou praxou.  
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Kategória č.2 zahrňuje prípravu pracovníkov v oblasti BOZP, poţiarnej ochrany a tieţ 

periodické preskúšanie pracovníkov, ktorí sú poverení vykonávaním konkrétnych činností. 

Napr. vodiči z povolania, zvárači, pracovníci obsluhujúci pracovné plošiny a ďalší.  

Kategória č. 3 je zo všetkých uvedených najrozsiahlejšia. Jej súčasťou je jednorazová 

i pravidelne sa opakujúca príprava pracovníkov v prípade zmien pracovných postupov, 

zhoršenia kvality produkcie, výskytu poţiarov, pracovných úrazov či zoznámenie s platnými 

predpismi, normami, legislatívou,... V druhej časti získava pracovník teoretickou či 

praktickou prípravou nové znalosti a schopnosti. Pod touto definíciou rozumieme 

rekvalifikačné školenie pracovníkov. Prebieha na základe písomnej dohody medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom a okrem obsahu rekvalifikácie je nutné vopred poznať 

i spôsob a dobu jej zaistenia a hmotné zabezpečenie. Treťou časťou je proces získavania, 

prehlbovania a zvyšovania odborných znalostí. Jej súčasťou sú prevaţne kurzy rôznych 

druhov. Pracovníci sa vďaka nim stávajú kvalifikovanejší a ich vyuţitie je samozrejme väčšie. 

Túto kategóriu školenia nakoniec uzatvára príprava pracovníkov „Q“. Jedná sa 

o pracovníkov, ktorí výrazne ovplyvňujú kvalitu výrobkov v ktorejkoľvek fáze ich vzniku na 

všetkých úrovniach riadenia a sluţieb. 

 

Zamestnanec má povinnosť predať záznam o absolvovanom školení na personálne oddelenie, 

kde je tento záznam vloţený do zamestnancovej osobnej zloţky. Za jednotlivé typy školení je 

najčastejšie zodpovedný priamy nadriadený, no môţu to byť i externé subjekty a vţdy je 

vyhotovená príslušná dokumentácia.  

 

Aby mohla spoločnosť správne školiť správnych zamestnancov, je nutné priebeţne zisťovať 

potreby pre výkon danej pracovnej funkcie. Potreby sa zisťujú z popisu pracovnej funkcie 

a z poţiadaviek na výkon tejto funkcie. Na základe takto zistených potrieb zostaví 

personalista v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi „Plán školenia a výcviku pracovníkov“ na 

nasledujúci rok a tento návrh sa odovzdá na personálne oddelenie vţdy do 15.12. príslušného 

roku. Schválenie tohto návrhu má v kompetencii výkonný riaditeľ, ktorý tak učiní do 31.1. 

nasledujúceho roku.  

 

Vysoko kvalifikovaný personál je neoddeliteľnou súčasťou kaţdého úspešne 

fungujúceho podniku. Pravidelné školenia a kurzy, ktorých sa zamestnanci zúčastňujú, však 

znamenajú i potrebu finančných prostriedkov pre ich realizáciu. Okrem vlastných zdrojov 

môţe podnik poţiadať o príspevok z Európskeho sociálneho fondu. Túto moţnosť vyuţila 
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spoločnosť v rokoch 2007 – 2008, kedy operačný program Rozvoj ľudských zdrojov pomohol 

vďaka vzdelávacím modulom zvýšiť adaptabilitu a konkurencieschopnosť zamestnancov na 

českom i európskom trhu.  Celkové náklady projektu predstavovali sumu 2 711 098 Kč.  

 

4.5.2. Schopnosti informačného systému 

ERP systém Altec je informačný systém určený primárne pre malé a stredné 

spoločnosti, ktoré zamestnávajú od 20 do maximálne 1 000 zamestnancov. Systém umoţňuje 

efektívne a komfortné spracovávanie podnikových údajov a plné zapojenie uţívateľov 

kooperačných väzieb a dodávateľských reťazcov. Vyuţíva tieţ koncept „otvoreného 

podniku“, ktorý prináša zvyšovanie efektivity a konkurencieschopnosti. Súbor softwarových 

modulov pre riadenie podniku vyvíja spoločnosť Altec a. s. od roku 1991 s certifikáciou ISO 

9001. 
13

 Spoločnosť vyuţíva tento systém vo všetkých hlavných oblastiach, konkrétne pre 

sklad, technickú prípravu výroby, plánovanie a riadenie výroby, obchod, nákup, účtovníctvo, 

controlling a evidenciu hmotného a nehmotného majetku.  

 

U spoločnosti Altec ešte chvíľku zostanem, pretoţe NAREX vyuţíva i ďalší z jeho 

programov, a to PERMIS. Ide o moderný a komfortný nástroj pre riadenie ľudských zdrojov. 

Jeho súčasťou sú výpočtové algoritmy pre výpočet takmer všetkých druhov miezd. Mzdová 

časť programu vychádza z pôvodného produktu PaM, ktorá však bola v roku 2004 

prispôsobená legislatívnym zmenám i náročnejším poţiadavkám uţívateľov. 
14

 

 

Pre kaţdý podnik sú veľmi dôleţité i nástroje pre dátovú analýzu a prezentáciu dát. 

U spoločnosti NAREX túto funkciu plní MIS systém Speedware Media. Tento špičkový 

a ľahko pouţiteľný nástroj umoţňuje vizualizovať informácie uloţené v podnikových 

databázach. Systém je nápomocný pri vývoji trendov v oblasti hospodárenia, predaja či iných 

kľúčových oblastiach dôleţitých pre podnik. Tento software výrazne podporuje manaţérske 

rozhodovanie, kedy uţívateľ môţe priebeţne meniť a upravovať pohľady na údaje z rôznych 

uhlov. 
15

 V súčasnosti nie je príliš pouţívaný, pretoţe jeho príprava, samotná implementácia 

a údrţba je veľmi náročná a vyţaduje vysoko kvalifikovaných zamestnancov – 

programátorov. Slúţi teda najmä pre potreby vedenia spoločnosti, no niektoré jednoduchšie 

časti zvládne pouţívať i primerane schopný koncový uţívateľ pomocou uţívateľského panelu. 

                                                 
13

 http://www.altec.cz/podnikove-informacni-systemy/altec-aplikace-1/, 06. 04. 2012 
14

 http://www.altec.cz/podnikove-informacni-systemy/permis-mzdy-a-personalistika/, 14. 04. 2012 
15

 http://www.datasw.cz/index.php/produkty-a-sluzby/25, 06. 04. 2012 

http://www.altec.cz/podnikove-informacni-systemy/altec-aplikace-1/
http://www.altec.cz/podnikove-informacni-systemy/permis-mzdy-a-personalistika/
http://www.datasw.cz/index.php/produkty-a-sluzby/25
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Pre podporu predaja spoločnosť vyuţíva manaţérsky informačný systém APS 

Marketing, ktorý ponúka spoločnosť SKIL spol. s r. o. pôsobiaca v Olomouci. Pomocou neho 

NAREX analyzuje údaje pochádzajúce z oblastí, ako predaj, nákup, financie... teda fakturácie. 

Systém je dosť podobný ALTEC – u, no je jednostranne zameraný. Beţný uţívateľ pomocou 

neho zistí napríklad, ako sa vyvíjajú nákupy jednotlivých odberateľov, aká je ich platobná 

morálka, ktorí zákazníci nakupujú konkrétne produkty a ďalšie. 
16

 

 

Intranet vlastnej výroby slúţi pre vykonávanie špecifických úloh. Konkrétnym 

príkladom môţe byť vytvorenie modulu pre plánovanie výroby, pomocou ktorého odchádza 

k transformácii obchodných poţiadaviek do výrobného plánu. Treba však podotknúť, ţe tento 

model je zo všetkých stránok značne náročný.  

 

4.5.3. Motivácia, delegovanie právomocí a angažovanosť 

Mzda jednotlivých pracovníkov je tvorená pevnou i pohyblivou zložkou. Medzi 

pohyblivé zloţky mzdy patrí základná prémia, individuálna prémia, prémia viazaná na výkon 

kolektívu a odmeny z fondu vedúceho. [11] Výška pohyblivej zloţky je v značnej miere 

ovplyvnená výkonom samotných zamestnancov. V spoločnosti NAREX sú jej súčasťou tieto 

tri prvky. Bonus, ktorý predstavuje 20% hodnoty pevnej zloţky. Pre jeho dosiahnutie je však 

potrebné splnenie konkrétnych podmienok, t. j. dosiahnutie poţadovaných hodnôt určitých 

ukazovateľov. Pri ich dosiahnutí má zamestnanec nárok na bonus vo výške spomínaných 

20%, pri presiahnutí sa percentá zvyšujú, naopak pri nedosiahnutí zniţujú. Ďalšou zloţkou je 

tzv. mimoriadna odmena. Jednotliví riaditelia spoločnosti (výkonný, obchodný, finančný,...) 

majú k dispozícií konkrétny objem finančných prostriedkov, ktoré po subjektívnom zváţení 

medzi zamestnancov rozdelia. Jedná sa prevaţne o vyššie sumy (v tisícoch korún), takţe 

motivácia zamestnancov je u tejto zloţky mzdy dosť vysoká, pretoţe ide o výrazne 

hmatateľný podnet. Posledný, no asi najdôleţitejší je však podmieňujúci ukazovateľ, 

najčastejšie ním bývajú trţby. Tento ukazovateľ modifikuje všetky ostatné a funguje tieţ ako 

určitý regulátor. Hodnotí sa mesačne a sleduje sa jeho plnenie, ktoré je nastavené na hodnoty 

100%, 90% a 80%. Jeho dodrţiavanie je veľmi dôleţité, pretoţe ak je niţšia neţ 100%, 

dochádza i k zniţovaniu všetkých ostatných poloţiek.  

 

                                                 
16

 http://www.skil.cz/index.asp?id=7, 14. 04. 2012 

http://www.skil.cz/index.asp?id=7
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Pracovníci majú taktieţ k svojej práci moţnosť vyuţívať firemný automobil, mobil či 

notebook a ich dochádzka je zaznamenávaná pomocou čipových kariet.  

 

V prípade, ţe zamestnanec má nejakú pripomienku alebo nie je s niečím spokojný, 

rieši tento problém väčšinou so svojím priamym nadriadeným, ktorý jeho poţiadavku 

akceptuje, premyslí a podá príslušné rozhodnutie. Proces komunikácie vedenia so 

zamestnancami by podľa samotného vedenia spoločnosti však určite mohol prebiehať na 

lepšej úrovni, takţe bude figurovať ako jeden z cieľov perspektívy učenia sa a rastu.  

 

4.6. Odvodenie strategických cieľov 

Formulovanie podnikových cieľov je jeden z najdôleţitejších rozhodovacích procesov. 

Nie je vôbec nutné a ani vyhovujúce, aby ich bolo väčšie mnoţstvo, práve naopak.  

 

V súvislosti s implementáciou metódy Balanced scorecard som na základe konzultácií 

s finančným riaditeľom spoločnosti NAREX, s. r. o. stanovila v kaţdej zo štyroch perspektív 

strategické ciele, ktoré vypovedajú o súčasnej situácii, ktorá v podniku prevláda a nachádza sa 

na úrovni, ktorú je moţné zlepšovať. Spoločnosť si ako svoj hlavný cieľ kladie zachovanie 

priazne svojich zákazníkov a posilnenie dôvery vo výrobky značky NAREX. I strategické 

ciele jednotlivých perspektív by tomu mali napomôcť.  

 

4.6.1. Strategické ciele finančnej perspektívy: 

 Rast zisku 

 Rast obratu 

 Zvýšenie likvidity 

 

Ciele finančnej perspektívy je moţné dosiahnuť po vhodnom zvolení a naplnení cieľov 

ostatných perspektív. Rast zisku a obratu patria medzi ciele, o ktorých neustále zvyšovanie 

usiluje kaţdý subjekt pôsobiaci v podnikateľskom prostredí. Dosahovanie zisku predstavuje 

hlavný dôvod podnikania. Obrat moţno nahradiť slovom trţby. A práve tie sú pre majiteľa 

podniku a jeho vedenie dôleţitejšie neţ pojem zisk, pretoţe sú v hmatateľnej podobe. 

Likvidita ako schopnosť podniku hradiť svoje splatné záväzky vypovedá najmä o 

solventnosti. Podnik s takýmto prívlastkom následne nemá problémy i vo veľmi krátkom čase 

uhradiť pomocou finančných prostriedkov v hotovosti akúkoľvek nečakanú „investíciu“. 
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4.6.2. Strategické ciele zákazníckej perspektívy: 

 Zvýšenie spokojnosti zákazníkov 

 Zavedenie nového výrobku 

 

Spokojný zákazník je synonymum úspešnosti podniku. Ak dokáţe správne predvídať ich 

poţiadavky a tie uspokojovať príslušne vhodnou formou, získava si natrvalo nielen ich 

vernosť a lojalitu, ale i tú najlepšiu reklamu. V dnešnom konkurenčnom prostredí je tieţ 

dôleţité sledovať neustále sa vyvíjajúce trendy najmä v oblastiach, ktoré bezprostredne 

súvisia s predmetom nášho podnikania. Ponúkať štandard uţ bohuţiaľ nestačí. Nové produkty 

či sluţby môţu podniku výrazne pomôcť k získaniu nových zákazníkov. 

 

4.6.3. Strategické ciele perspektívy interných podnikových procesov: 

 Zníţenie prestojov 

 Skrátiť dobu reakcie na dopyt 

 

Ţiadne zariadenie, rovnako ako ľudský faktor, nefunguje na 100%. Preto je potrebné sa pre 

plynulý chod výroby zamerať hlavne na oblasť údrţby a kontroly zariadení, ktoré sú 

nevyhnutné k výrobe poţadovaného mnoţstva sortimentu, a tým uspokojeniu poţiadaviek 

zákazníkov. V boji o zákazníka je veľmi dôleţitá i rýchlosť. Prvé hodnotenie si zákazník 

o podniku vytvára uţ na počiatku zadania svojej poţiadavky. Za ako dlho je podnik schopný 

reagovať na dopyt svojou ponukou je často rozhodujúci moment uzatvorenia budúceho 

obchodného kontraktu.  

 

4.6.4. Strategické ciele perspektívy učenia sa a rastu: 

 Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 

 Zlepšenie komunikácie medzi zamestnancami a vedením 

 Podpora nových technológií 

 

Pri poskytovaní sluţieb a výrobe výrobkov je nevyhnutné, aby zariadenia niekto obsluhoval a 

a sluţby niekto poskytoval. Tým niekto sú samozrejme zamestnanci – jeden z najdôleţitejších 

článkov kaţdého podniku. Úroveň jednania zamestnancov so zákazníkmi sa odvíja nielen od 

ich osobnostných predpokladov, ale tieţ od vedomostí a znalostí, ktoré získavajú práve vďaka 

absolvovaniu rôznych kurzov či seminárov, kde dochádza k zvyšovaniu ich kvalifikácie. Aby 
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existovali spokojní zákazníci, a tým spokojný majiteľ či vedenie podniku, je nutné, aby 

spokojnosť bola i na strane zamestnancov. Zisťovanie ich potrieb a poţiadaviek je podstatnou 

súčasťou fungovania podniku, preto by komunikácia medzi nimi a vedením nemala byť 

podceňovaná. Vďaka podpore a vyuţívaniu nových technológií skrz celý podnik dochádza 

k skvalitneniu a zrýchleniu mnohých aktivít. 

 

4.7. Vybudovanie vzťahov príčin a následkov 

Pre spoločnosť NAREX, s. r. o. som na základe údajov v jednotlivých perspektívach 

stanovila 10 strategických cieľov. Následne som vypracovala strategickú mapu, v ktorej sú 

znázornené väzby medzi jednotlivými cieľmi a ich vzájomné pôsobenie. Ciele sú usporiadané 

v poradí, ako sú uvedené v predchádzajúcej kapitole, t. j. ciele finančnej perspektívy ako prvé, 

ciele perspektívy učenia sa a rastu ako posledné. Strategická mapa sa nachádza v prílohe č. 4.   

 

4.8. Výber ukazovateľov 

 Ukazovatele priradené k jednotlivým strategickým cieľom sú vyjadrené buďto 

číselnou alebo slovnou formou. Niektoré ciele totiţto nemoţno sledovať a hodnotiť pomocou 

ţelaných čísel či percentuálnych hodnôt. Slovné vyjadrenie ukazovateľa je však 

komplikovanejšie pre proces kontroly dosiahnutia poţadovaných výsledkov. V tomto smere 

sú číselne vyjadrené ukazovatele jednotlivých strategických cieľov výhodnejšie.  

 

4.8.1. Ukazovatele finančnej perspektívy 

 

Strategické ciele Ukazovateľ 

Rast zisku ROA – rentabilita aktív 

ROE – rentabilita vlastného kapitálu 

Rast obratu Trţby z predaja výrobkov v tis. Kč 

Zvýšenie likvidity Pohotová likvidita 

Tab. 4.6 Ukazovatele finančnej perspektívy 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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4.8.2. Ukazovatele zákazníckej perspektívy 

 

Strategické ciele Ukazovateľ 

Zvýšenie spokojnosti zákazníkov Počet reklamácií 

Zavedenie nového výrobku Osoby so záujmom o výrobok  

Tab. 4.7 Ukazovatele zákazníckej perspektívy 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4.8.3. Ukazovatele perspektívy interných podnikových procesov 

 

Strategické ciele Ukazovateľ 

Zníţenie prestojov Ukazovatele údrţby  

Skrátiť dobu reakcie na dopyt Počet dní na reakciu 

Tab. 4.8 Ukazovatele perspektivy interných podnikových procesov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4.8.4. Ukazovatele perspektívy učenia sa a rastu 

 

Strategické ciele Ukazovateľ 

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov Náklady na školenie 

Podpora nových technológií Financie do nových technológií 

Zlepšenie komunikácie medzi 

zamestnancami a vedením  

Stretnutia zamestnancov s kompetentnými 

osobami 

Tab. 4.9 Ukazovatele perspektivy učenia sa a rastu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4.9. Určenie cieľových hodnôt 

Cieľové hodnoty jednotlivých ukazovateľov výkonnosti som spoločne s finančným 

riaditeľom NAREX, s. r. o. stanovila predovšetkým na základe súčasných hodnôt týchto 

ukazovateľov. Časový horizont potrebný k naplneniu cieľových hodnôt je nastavený na 

obdobie 3 – 5 rokov. Tieto hodnoty sa môţu s prihliadnutím na dlhšie časové obdobie meniť 

i vzhľadom k aktuálnej situácii, ktorá bude pretrvávať v podniku a jeho širšom a uţšom okolí.  
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4.9.1. Cieľové hodnoty finančnej perspektívy 

 

Ukazovatele strategických cieľov Súčasná hodnota Cieľová hodnota 

ROA 5 – 6% 8 – 10% 

ROE 9 – 10% 15 – 17% 

Trţby z predaja výrobkov  150 000 tis. Kč 200 000 tis. Kč 

Pohotová likvidita 0,8 1 – 1,2 

Tab. 4.10 Súčasné a cieľové hodnoty finančnej perspektívy  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Cieľové hodnoty ukazovateľov ROA a ROE sú nastavené tak, aby sa čo najviac priblíţili 

doporučeným hodnotám.  

Podobne i u pohotovej likvidity by hodnota mala presiahnuť kritickú jednu celú a v ďalších 

rokoch sa udrţovať na tomto limite, v tom lepšom prípade rásť.  

Trţby z predaja výrobkov poklesli najmä v roku 2009 na svoju takmer polovičnú hodnotu (na 

cca 120 000 tis. Kč) kvôli uţ spomínanej ekonomickej kríze. Po prekonaní tohto obdobia je 

podnik schopný ďalej produkovať svoje výrobky a nimi uspokojovať potreby svojich 

súčasných i budúcich zákazníkov. Hodnota je nastavená tak, aby sa vyrovnala hodnotám 

dosahovaným pred rokom 2009, t. j. priemerne 200 000 tis. Kč.  

 

4.9.2. Cieľové hodnoty zákazníckej perspektívy 

 

Ukazovatele strategických cieľov Súčasná hodnota Cieľová hodnota 

Počet reklamácií  10 7 

Osoby so záujmom o produkt X Podľa zistenia záujmu 

Tab. 4.11 Súčasné a cieľové hodnoty zákazníckej perspektívy 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Počet uznaných reklamácií sa v podniku ročne pohybuje okolo hodnoty 10. Toto číslo 

vzhľadom k predaným výrobkom je dosť nízke, no vţdy je čo zlepšovať. Preto bola cieľová 

hodnota na ďalšie časové obdobie nastavená na 7.  

Sortiment spoločnosti NAREX, s. r. o. je značne rozsiahly. Do budúcnosti moţno uvaţovať 

o zavedení produktu strojný závitník typu M1, ktorý sa momentálne vyrába len 

u zahraničných výrobcov. Pouţitím vhodnej metódy by podnik zistil záujem zákazníkov 

o tento produkt. Cieľová hodnota je preto zatiaľ neurčitá.  
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4.9.3. Cieľové hodnoty perspektívy interných podnikových procesov 

 

Ukazovatele strategických cieľov Súčasná hodnota Cieľová hodnota 

Ukazovatele údrţby Mesačný limit 10% pod limit 

Počet dní na reakciu 95% za 3 dni 90% za 2 dni 

Tab. 4.12 Súčasné a cieľové hodnoty perspektivy interných podnikových procesov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Podnik si vedie záznamy o poruchovosti zariadení či dôvodoch týchto porúch. Či uţ porucha 

vznikla z opotrebovania daného zariadenia, jeho nesprávnym nastavením alebo dobou čakania 

na prísun materiálu do výroby, vţdy ide o prestoj. Pre jednotlivé mesiace sú nastavené 

mesačné limity, ktoré by nemali byť prekračované. Úspešnosť je závislá od viacerých 

faktorov. Preto je cieľová hodnota stanovená všeobecnejšie, a to 10% pod limit.  

Pred uzatvorením obchodného kontraktu zákazník potrebuje nevyhnutné informácie, na 

základe ktorých sa potom rozhodne. V NAREX je rýchlosť odpovede na prvotnú zákazníkovu 

poţiadavku v súčasnosti 3 dni. Za toto obdobie sú schopní odpovedať na 95% všetkých 

dotazov. U stanovenia cieľovej hodnoty teda bolo moţné zvýšiť mnoţstvo takto vybavených 

dotazov alebo zníţiť počet dní potrebných na odpoveď. Druhá moţnosť je reálnejšia.  

 

4.9.4. Cieľové hodnoty perspektívy učenia sa a rastu 

 

Ukazovatele strategických cieľov Súčasná hodnota Cieľová hodnota 

Náklady na školenie 300 000 Kč Udrţovať 

Počet stretnutí s riaditeľom X 3 – 4 krát za rok 

Rozvojové investície 10 – 15 mil. Kč Udrţovať 

Tab. 4.13 Súčasné a cieľové hodnoty perspektívy učenia sa a rastu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Spoločnosť vo vysokej miere dbá na kvalifikáciu svojich zamestnancov. V rokoch 2007 – 

2009 bolo na tieto účely vyčlenených kaţdý rok takmer 1 000 000 Kč, najviac v roku 2009 

(1 508 000 Kč). Hodnoty boli vysoké z titulu zapojenia sa do operačných programov 

Podnikanie a inovácie (OPPI), ktorý bol pod hlavičkou Ministerstva priemyslu a obchodu 

(vyuţitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európske únie) a tieţ programu „Vzdělávejte 

se“, ktorý v rámci Európskeho sociálneho fondu a Ministerstva práce a sociálnych vecí 
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podporil podniky v nepriaznivej ekonomickej situácii. Inak sa hodnoty beţne pohybujú okolo 

300 000 Kč za rok, čo je hodnota dostačujúca, preto ju stačí udrţovať.  

Pre zlepšenie komunikácie medzi vedením a zamestnancami navrhujem podniku 3 – 4 krát do 

roka zrealizovať spoločné stretnutie zamestnancov s riaditeľom príslušnej problematiky, ktorá 

by sa riešila. Podľa potreby by sa mohol počet stretnutí zvýšiť alebo zníţiť.  

Ţiadny podnik sa neobíde bez neustáleho sledovania aktuálnych trendov, ktoré musí následne 

uplatňovať vo svojom podnikaní. K tomu sú nutné finančné prostriedky, ktorých návratnosť je 

moţné z časového hľadiska sledovať. V súčasnosti sa tieto investície pohybujú medzi 10 – 15 

mil. Kč, čo je dostačujúce, preto do budúcnosti navrhujem len ich udrţovanie.  

 

4.10. Určenie strategických akcií 

Aţ samotným určením a realizáciou strategických akcií dochádza k uplatneniu metódy 

Balanced scorecard v konkrétnom podniku. Strategické akcie totiţ majú viesť k naplneniu 

cieľových hodnôt strategických cieľov určených v jednotlivých perspektívach. Nastavenie 

týchto cieľov je síce dôleţité, no len popis cieľa nestačí. Aktivita, ktorá pomôţe podniku tento 

cieľ dosiahnuť, je kľúčová.  

 

4.10.1. Strategické akcie finančnej perspektívy 

 

Strategické ciele Strategické akcie 

Rast zisku K naplneniu tohto cieľa budú smerovať 

strategické akcie ostatných perspektív 

Rast obratu K naplneniu tohto cieľa budú smerovať 

strategické akcie ostatných perspektív 

Zvýšenie likvidity K naplneniu tohto cieľa budú smerovať 

strategické akcie ostatných perspektív 

Tab. 4.14 Strategické akcie finančnej perspektívy 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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4.10.2. Strategické akcie zákazníckej perspektívy 

 

Strategické ciele Strategické akcie 

Zvýšenie spokojnosti zákazníkov Zlepšenie spätnej väzby 

Zavedenie nového výrobku Marketingový prieskum (dotazník), 

prospekty rozoslané súčasným klientom 

Tab. 4.15 Strategické akcie zákazníckej perspektívy 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Zvýšiť spokojnosť zákazníkov je moţné dosiahnuť i zníţením počtu reklamácií. Tento proces 

sa ale skladá z viacerých častí. Za prvé je nutné zistiť všetky okolnosti súvisiace s dôvodom 

reklamácie, t. j. spôsob pouţitia výrobku, doba pouţívania, ... Chyba však nemusí byť zásadne 

u zákazníka. Výrobok mohol byť vyrobený nesprávnym spôsobom či pouţitím nevhodného 

materiálu, preto došlo k jeho znehodnoteniu a zákazník ho ďalej nemôţe pouţívať. Toto 

všetko zisťuje a posudzuje riešiteľský tím spoločnosti NAREX, s. r. o. po prijatí 

reklamovaného produktu a príslušných dokumentov. A práve informácie obsiahnuté v týchto 

dokumentoch sú rozhodujúce pre ďalšie konanie. Vzhľadom k tomu, ţe spoločnosť vyrába 

strojné závitníky určené do konkrétnych strojárenských výrob, sú predávané prevaţne 

veľkoobchodom nielen v tuzemsku, ale i zahraničí. Veľkoobchod teda figuruje ako určitý 

medzičlánok medzi výrobcom a koncovým uţívateľom. A práve spätná väzba, ktorá by 

pomocou vzájomnej informovanosti umoţnila efektívnejšie riešiť túto problematiku, 

neprebieha na poţadovanej úrovni. Veľkoobchod ako kaţdý iný podnik si chráni svojich 

klientov a usiluje sa udrţať si ich priazeň, a preto o nich nepodáva informácie svojim 

dodávateľom. Táto situácia je dosť problematická a riešenie vyţaduje najmä spoločné 

konzultácie. 

Presvedčenie o tom, ţe zavedenie nového výrobku do podnikového sortimentu je správne 

a vhodné, musí byť podporené predchádzajúcimi aktivitami. Tými môţe byť veľmi rozšírená 

forma marketingového prieskumu (pomocou dotazníku) alebo (čo by malo asi väčšiu 

vypovedaciu schopnosť) zistiť záujem o tento produkt u svojich súčasných zákazníkov. 

Podnik by samozrejme musel zaistiť vhodnú technológiu a preškolenie zamestnancov na tento 

typ výroby, čo by znamenalo nutnosť finančných prostriedkov, no pri záujme zo strany 

klientov by ich návratnosť nemusela trvať príliš dlho. 
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4.10.3. Strategické akcie perspektívy interných podnikových procesov 

 

Strategické ciele Strategické akcie 

Zníţenie prestojov Kontrolné systémy, pravidelné údrţby a 

opravy, modernizácia 

Skrátenie doby reakcie na dopyt Preškolenie zamestnancov, informačný 

systém 

Tab. 4.16 Strategické akcie perspektívy interných podnikových procesov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Kaţdý prestoj, čiţe prekáţka vo vykonávaní práce, spôsobuje v podniku komplikácie. 

Pomocou vhodných kontrolných systémov, modernizáciou zariadení a pravidelnou údrţbou 

môţu byť hodnoty v únosnej miere podľa potreby podniku.  

K tomu, aby mohol zamestnanec poskytnúť zákazníkovi vţdy presné a kvalitné informácie 

v čo najrýchlejšom čase, je nutné zaistiť prísun týchto informácií v poţadovanej dobe 

a kvalite práve jemu. To umoţňuje príslušný informačný systém. Rýchlosť poskytovania 

informácií závisí tieţ od znalostí, ktoré zamestnanci získavajú na školeniach.  

 

4.10.4. Strategické akcie perspektívy učenia sa a rastu 

 

Strategické ciele Strategické akcie 

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov Vzdelávacie kurzy, semináre, školenia 

Podpora nových technológií Rozvojové investície 

Zlepšenie komunikácie medzi 

zamestnancami a vedením 

Nový systém firemnej komunikácie 

(pravidelné stretnutia zamestnancov 

s vedením) 

Tab. 4.17 Strategické akcie perspektívy učenia sa a rastu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Kvalifikovaní zamestnanci sa stávajú atraktívnym, často nedostatkovým „tovarom“ na trhu 

práce. Preto sú vzdelávacie kurzy, semináre a školenia dôleţité nielen pre nich, ale i pre ich 

zamestnávateľov, pretoţe ich absolvovaním sa zvyšujú ich znalosti, schopnosti či skúsenosti, 

a tak poskytujú podniku vyššiu hodnotu. 
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Ponúkať štandard v dnešnom trendovom svete nestačí. Preto musí podnik vyčleňovať financie 

pre podporu nových technológií. Nemusí sa vţdy jednať o vysoké sumy, hlavne aby boli viac 

menej pravidelné a pouţité vo vhodnej dobe a do vhodnej investície.  

Kaţdý jedinec má svoje subjektívne poţiadavky, ktoré sa snaţí čo najlepšie uspokojovať. 

Rovnako je to aj vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ. Aby mohli byť poţiadavky oboch 

strán uspokojované, musí sa o nich vedieť. Vhodná forma firemnej komunikácia je preto 

nevyhnutná. Pravidelné stretnutia zainteresovaných strán s moţnosťou vyjadriť osobne svoj 

názor na konkrétnu situáciu, sú uskutočniteľné a náleţité. Zamestnanci by na stretnutiach 

vyjadrili svoje pripomienky i prípadné spôsoby vyriešenia určitého problému, príslušný 

riaditeľ (podľa riešenej problematiky) by tieto návrhy následne prediskutoval so širším 

vedením. Priebeh stretnutia by sa písomne zaznamenal a jeho efekt by bol sledovaný.  

 

Určenie osôb zodpovedných za jednotlivé strategické ciele a akcie 

Do implementácie metódy Balanced scorecard musí byť zainteresovaný celý podnik. 

Kaţdý musí poznať svoju úlohu a byť zodpovedný za svoj individuálny prínos. 

I v jednotlivých perspektívach by za realizáciu strategických akcií a plnenie strategických 

cieľov boli zodpovedné nasledujúce osoby:  

 

 Ciele finančnej perspektívy – finančný riaditeľ 

 Ciele zákazníckej perspektívy – obchodný riaditeľ 

 Ciele perspektívy interných podnikových procesov – výrobný riaditeľ 

 Ciele perspektívy učenia sa a rastu – výkonný riaditeľ 
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5. Záver 

 Vo svojej diplomovej práci som implementovala metódu Balanced scorecard v jednej 

z najvýznamnejších priemyselných spoločností v Českej republike – v NAREX, spol. s. r. o. 

Pomocou danej metódy som v kaţdej zo štyroch perspektív určila strategické ciele, ktoré sú 

pre podnik dôleţité a tieţ strategické akcie, ktoré by mali napomôcť ich dosiahnutiu, čo bolo  

zároveň cieľom diplomovej práce. Tento cieľ bol splnený.  

 

 Teoretická časť práce bola zamerané predovšetkým na objasnenie pojmu výkonnosť. 

Ďalej som poskytla prehľad o prístupoch jej merania a pokračovala som podrobným 

vysvetlením všetkých oblastí, ktoré je nutné poznať pre správnu implementáciu metódy 

Balanced scorecard.  

 

 Praktickú časť som spracovávala hlavne na základe údajov, ktoré mi poskytol 

finančný riaditeľ spoločnosti NAREX. Pomocou finančnej analýzy som sledovala všetky 

ukazovatele vypovedajúce o základných podnikových schopnostiach (likvidita, rentabilita, 

zadlţenosť,...). Porterova analýza piatich konkurenčných síl zasa pomohla vyjasniť hlavnú 

podnikovú stratégiu. Z hlavnej podnikovej stratégie boli vyčlenené jednotlivé strategické ciele 

a ukazovatele, pomocou ktorých moţno sledovať ich plnenie. Strategické ciele musia 

vypovedať o súčasnej podnikovej situácii a musia fungovať na základe vzťahu príčin 

a následkov. Nakoniec som stanovila kľúčové strategické akcie, ktorých realizácia prispeje 

k naplneniu jednotlivých strategických cieľov i hlavnej podnikovej stratégie.  

 

 Spoločnosť NAREX, s. r. o. je firma s viac neţ 70 ročnou tradíciou na trhu. Vo výrobe 

strojných závitníkov nemá v Českej republike takmer ţiadnu konkurenciu. Kritický „krízový“ 

rok 2009 sa jej podarilo i vďaka rýchlym a správnym rozhodnutiam vedenia spoločnosti 

veľmi úspešne prekonať a pomaly, ale s istotou, sa vracia do zabehnutých koľají, ktoré 

predznamenávajú do budúcnosti úspech a prosperitu. 

 

 Balanced scorecard ako jeden z najkomplexnejších prístupov v oblasti merania 

výkonnosti umoţnil nahliadnuť na túto problematiku z nového uhla pohľadu. Vnímam ho ako 

veľmi pozitívny a rozhodnutie o jeho implementácii do svojho podnikania by mal zváţiť 

kaţdý subjekt, ktorý dlhodobé schopnosti a vzťahy so zákazníkmi povaţuje za kritické 

faktory úspechu.  
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Zoznam skratiek 

a. s. – akciová spoločnosť  

BSC – Balanced Scorecard 

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

CFROI – ukazovateľ výnosnosti investícií 

CPR – okamţitá likvidita 

CR – beţná likvidita 

č. – číslo  

EAT – zisk po zdanení 

EBIT – zisk pred úrokmi a zdanením 

EFQM – model európskej ceny za kvalitu 

EVA – ekonomicky pridaná hodnota 

MaR – meranie a regulácia 

MIS – manaţérsky informačný systém 

MVA – trţná pridaná hodnota 

PaM – personálne a mzdové  

QAR – pohotová likvidita 

ROA – rentabilita aktív 

ROC – rentabilita nákladov 

ROCE – rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE – rentabilita vlastného kapitálu 

ROS – rentabilita trţieb 

ŘKJ – riadenie a kontrola kvality 

spol. s r. o. -  spoločnosť s ručením obmedzeným  

TIE – úrokové krytie 

t. j. -  to jest 

TuP – tuzemský predaj 

ZaP – zahraničný predaj 

 



67 

 

Prehlásenie o využití výsledkov diplomovej práce 

 

Prehlasujem, ţe 

 

- som bola zoznámená s tým, ţe na moju diplomovú prácu sa plne vzťahuje zákon č. 

121/2000 Zb. – autorský zákon, najmä § 35 – vyuţitie diela v rámci občianskych 

a náboţenských obradov, v rámci školských predstavení a vyuţitie diela školského a § 

60 – školské dielo  

- beriem na vedomie, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (ďalej len 

VŠB TUO) má právo nezárobkové, k svojej vnútornej potrebe, diplomovú prácu 

vyuţiť (§ 35 odst. 3) 

- súhlasím s tým, ţe diplomová práca bude v elektronickej podobe archivovaná 

v Ústrednej kniţnici VŠB TUO a jeden výtlačok bude uloţený u vedúceho diplomovej 

práce. Súhlasím s tým, ţe bibliografické údaje o diplomovej práci budú zverejnené 

v informačnom systéme VŠB TUO; 

- bolo zjednané, ţe s VŠB TUO, v prípade záujmu z jej strany, uzavriem licenčnú 

zmluvu s oprávnením vyuţiť dielo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona 

- bolo zjednané, ţe vyuţiť svoje dielo, diplomovú prácu, alebo poskytnúť licenciu k jej 

vyuţitiu môţem len so súhlasom VŠB TUO, ktorá je oprávnená v takom prípade odo 

mňa poţadovať primeraný príspevok na úhradu nákladov, ktoré boli VŠB TUO na 

vytvorenie diela vynaloţené (aţ do ich skutočnej výšky).  

 

 

 

V Ostrave dňa 26. 04. 2012 

 

 

        ........................................................ 

              meno a priezvisko študenta 

 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu študenta: 

Rázusova 1261, 022 01 Čadca (SK) 

 

 

 

 



68 

 

Zoznam príloh 

Príloha č. 1 – Súvaha NAREX, spol. s r. o. v rokoch 2006 - 2010 

Príloha č. 2 – Výkaz zisku a strát NAREX, spol. s r. o. v rokoch 2006 - 2010 

Príloha č. 3 – Výpočty pomerových ukazovateľov 

Príloha č. 4 – Strategická mapa príčin a následkov  

Príloha č. 5 – Grafy jednotlivých oblastí pomerových ukazovateľov 



69 

 

Príloha č. 1 

Súvaha NAREX, s. r. o. 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

AKTIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 153 984 169 106 173 218 141 834 136 104 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 67 531 89 361 90 734 79 046 73 632 

Dlouhodobý nehmotný majetek 106 36 274 158 52 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

Software 106 36 274 158 52 

Ocenitelné práva 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 

0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 67 425 87 333 88 480 78 888 73 580 

Pozemky 1 318 1 318 1 318 1 318 1 331 

Stavby 22 558 22 478 22 352 21 089 18 926 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 39 995 63 241 63 957 55 756 53 323 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

Základní stádo a taţná zvířata 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 554 296 853 725 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 1 992 1 980 0 0 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem 

0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 1 992 1 980 0 0 

Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný 

vliv 

0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
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Príloha č. 1 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Oběžná aktiva 85 137 78 042 81 127 60 095 61 805 

Zásoby 46 914 44 090 41 410 33 148 27 380 

Materiál 3 252 4 630 5 296 3 866 2 551 

Nedokončená výroba a polotovary 7 842 9 273 8 697 5 231 5 485 

Výrobky 32 033 26 876 24 689 21 787 17 213 

Zvířata 0 0 0 0 0 

Zboţí 3 787 3 311 2 728 2 264 2 131 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 101 95 95 95 95 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

Pohledávky – ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 

účastníky sdruţení 

0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 101 95 95 95 95 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

Odloţená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 24 818 27 457 30 332 17 526 23 622 

Pohledávky z obchodních vztahů 22 079 23 864 28 790 17 142 23 077 

Pohledávky – ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za 

účastníky sdruţení 

0 0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

Stát – daňové pohledávky 1 108 2 262 409 330 160 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 862 634 564 1 370 

Dohadné účty aktivní 0 0 6 0 0 

Jiné pohledávky 769 697 563 53 15 

Krátkodobý finanční majetek 13 304 6 400 9 290 9 326 10 708 

Peníze 439 426 577 412 280 

Účty v bankách 11 065 5 974 8 713 8 914 10 428 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 1 800 0 0 0 0 

Časové rozlišení 1 316 1 703 1 357 2 693 667 

Náklady příštích období 573 390 985 792 671 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 743 1 313 372 1 901 -4 
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Príloha č. 1 

 

PASIVA 2006 2007 2008 2009 2010 

PASIVA CELKEM 153 984 169 106 173 218 141 834 136 104 

Vlastní kapitál 59 166 63 811 63 761 71 175 74 813 

Základní kapitál 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Základní kapitál 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 

Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Emisní áţio 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

ze zisku 

0 188 420 567 977 

Zákonný rezervný fond / Nedělitelný fond 0 188 420 567 977 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let -4 611 -1 022 391 2 394 6 399 

Nerozdělený zisk minulých let 0 0 391 2 394 6 399 

Neuhrazená ztráta minulých let -4 611 -1 022 0 0 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 777 4 645 2 950 8 214 7 437 

Cizí zdroje 90 275 102 990 106 700 68 925 58 964 

Rezervy 10 055 0 0 0 0 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 3 141 0 6 001 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 4 833 0 6 920 7 545 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

Závazky – ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Závazky ke společníkům, členům druţstva 

a k účastníkům sdruţení 

0 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

Jiné závazky 0 0 0 0 0 

Odloţený daňový závazek 3 141 4 833 6 001 6 920 7 545 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Krátkodobé závazky 39 450 39 206 46 917 27 727 32 208 

Závazky z obchodních vztahů 26 672 27 492 33 512 17 590 22 049 

Závazky – ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 

Závazky – podstatný vliv 0 0 0 0 0 

Závazky ke společníkům, členům druţstva 

a k účastníkům sdruţení 

4 000 1 012 0 0 0 

Závazky k zaměstnancům 6 711 8 614 11 182 8 256 6 674 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

1 622 1 621 1 754 979 1 525 

Stát – daňové závazky a dotace 342 429 374 766 1 586 

Krátkodobé přijaté zálohy 53 0 8 8 337 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 12 0 5 0 0 

Jiné závazky 38 38 82 128 37 

Bankovní úvěry a výpomoci 37 629 58 951 53 782 34 278 19 211 

Bankovní úvěry dlouhodobé 27 420 43 856 34 358 18 009 8 195 

Krátkodobé bankovní úvěry 10 209 15 095 19 424 16 269 11 016 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 4 543 2 305 2 757 1 734 2 327 

Výdaje příštích období 3 842 2 262 2 710 1 684 2 280 

Výnosy příštích období 701 43 47 50 47 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Príloha č. 2 

Výkaz zisku a strát NAREX, s. r. o. 2006 – 2010 (v tis. Kč) 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Trţby za prodej zboţí 44 656 35 269 16 327 5 853 6 043 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 34 927 29 796 13 191 4 039 4 218 

Obchodní marže 9 729 5 473 3 136 1 814 1 825 

Výkony 174 455 197 529 214 283 117 195 164 569 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 170 005 194 954 214 460 121 989 161 863 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 259 1 492 -849 -5 206 2 245 

Aktivace 1 191 1 083 672 503 461 

Výkonová spotřeba 109 160 111 519 125 805 52 719 87 732 

Spotřeba materiálu a energie 59 659 69 598 71 866 32 312 57 436 

Sluţby 49 501 41 921 53 939 20 407 30 296 

Přidaná hodnota 75 024 91 483 91 614 66 290 78 662 

Osobní náklady 61 407 67 062 68 308 45 958 53 912 

Mzdové náklady 44 217 48 143 48 526 32 890 37 585 

Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 24 444 864 708 1 170 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

15 428 16 776 17 036 10 107 12 914 

Sociální náklady 1 738 1 699 1 882 2 253 2 243 

Daně a poplatky 275 266 288 298 485 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 

7 108 8 867 10 519 10 358 10 181 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 

2 907 2 268 1 750 793 2 287 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 753 499 301 380 1 310 

Trţby z prodeje materiálu 2 154 1 769 1 449 413 977 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 

959 1 092 847 3741 449 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 236 339 147 0 

Prodaný materiál 959 856 508 224 449 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek 

v provozní oblastní a komplexních nákladů příštích 

období 

51 -1 243 -194 33 88 

Ostatní provozní výnosy 3 480 3 137 2 036 6 092 4 566 

Ostatní provozní náklady 1 106 8 355 3 445 3 195 6 960 

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 10 505 12 489 12 187 12 962 13 440 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 1 980 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 1 980 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 2 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 

a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 

0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 

a podílů 

0 0 2 0 0 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 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 cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve 

finanční oblasti 

0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 33 25 25 5 6 

Nákladové úroky 2 495 3 405 3 732 2 100 1 142 

Ostatní finanční výnosy 788 1 336 3 411 2 507 1 666 

Ostatní finanční náklady 3 485 4 108 7 775 3 658 4 372 

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření -5 159 -6 152 -8 069 -3 246 -3 842 

Daň z příjmů za běžnou činnost 1 569 1 692 1 168 1 502 2 161 

- splatná 0 0 0 583 1 536 

- odloţená 1 569 1 692 1 168 919 625 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3 777 4 645 2 950 8 214 7 437 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

- splatná 0 0 0 0 0 

- odloţená 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům 

0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 3 777 4 645 2 950 8 214 7 437 

Výsledek hospodaření před zdaněním 5 346 6 337 4 118 9 716 9 598 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Výpočty pomerových ukazovateľov 

Ukazovatele rentability 

ROA (2006) = (3 777 / 153 984) * 100 = 2,45% 

ROA (2007) = (4 645 / 169 106) * 100 = 2,75% 

ROA (2008) = (2 950 / 173 218) * 100 = 1,7% 

ROA (2009) = (8 214 / 141 834) * 100 = 5,79% 

ROA (2010) = (7 437 / 136 104) * 100 = 5,46% 

 

ROE (2006) = (3 777 / 59 166) * 100 = 6,38% 

ROE (2007) = (4 645 / 63 811) * 100 = 7,28% 

ROE (2008) = (2 950 / 63 761) * 100 = 4,63% 

ROE (2009) = (8 214 / 71 175) * 100 = 11,54% 

ROE (2010) = (7 437 / 74 813) * 100 = 9,94% 

 

ROCE (2006) = (3 777 / 62 307) * 100 = 6,06% 

ROCE (2007) = (4 645 / 68 644) * 100 = 6,77% 

ROCE (2008) = (2 950 / 69 762) * 100 = 4,23% 

ROCE (2009) = (8 214 / 78 095) * 100 = 10,52% 

ROCE (2010) = (7 437 / 82 358) * 100 = 9,03% 

 

ROS (2006) = (3 777 / 217 568) * 100 = 1,74% 

ROS (2007) = (4 645 / 232 491) * 100 = 2% 

ROS (2008) = (2 950 / 232 537) * 100 = 1,27% 

ROS (2009) = (8 214 / 128 544) * 100 = 6,39% 

ROS (2010) = (7 437 / 170 193) * 100 = 4,37% 

 

ROI (2006) = (1 – 0,174) * 100 = 98,26% 

ROI (2007) = (1 – 0,2) * 100 = 98% 

ROI (2008) = (1 – 0,127) * 100 = 98,73% 

ROI (2009) = (1 – 0,639) * 100 = 93,61% 

ROI (2010) = (1 – 0,437) * 100 = 95,63% 
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Ukazovatele likvidity 

CR (2006) = 85 137 / 49 659 = 1,71 

CR (2007) = 78 042 / 54 301 = 1,44 

CR (2008) = 81 127 / 66 341 = 1,22 

CR (2009) = 60 095 / 43 996 = 1,37 

CR (2010) = 61 805 / 43 224 = 1,43 

 

QAR (2006) = 38 223 / 49 659 = 0,77 

QAR (2007) = 33 952 / 54 301 = 0,63 

QAR (2008) = 39 717 / 66 341 = 0,6 

QAR (2009) = 26 947 / 43 996 = 0,61 

QAR (2010) = 34 432 / 43 224 = 0,8 

 

CPR (2006) = 13 304 / 49 659 = 0,27 

CPR (2007) = 6 400 / 54 301 = 0,12 

CPR (2008) = 9 290 / 66 341 = 0,14 

CPR (2009) = 9 326 / 43 996 = 0,21 

CPR (2010) = 10 708 / 43 224 = 0,25 

 

Ukazovatele zadlženosti 

Celková zadlţenosť (2006) = (80 220 / 153 984) * 100 = 52,1% 

Celková zadlţenosť (2007) = (102 990 / 169 106) * 100 = 60,9% 

Celková zadlţenosť (2008) = (106 700 / 173 218) * 100 = 61,6% 

Celková zadlţenosť (2009) = (68 925 / 141 834) * 100 = 48,6% 

Celková zadlţenosť (2010) = (58 964 / 136 104) * 100 = 43,32% 

 

Zadlţenosť VK (2006) = (80 220 / 59 166) * 100 = 135,58% 

Zadlţenosť VK (2007) = (102 990 / 63 811) * 100 = 161,4% 

Zadlţenosť VK (2008) = (106 700 / 63 761) * 100 = 167,34% 

Zadlţenosť VK (2009) = (68 925 / 71 175) * 100 = 96,84% 

Zadlţenosť VK (2010) = (58 964 / 74 813) * 100 = 78,82% 
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TIE (2006) = 3 777 / 2 495 = 1,51 

TIE (2007) = 4 645 / 3 405 = 1,36 

TIE (2008) = 2 950 / 3 732 = 0,79 

TIE (2009) = 8 214 / 2 100 = 3,91 

TIE (2010) = 7 437 / 1 142 = 6,51 

 

Úrokové zaťaţenie (2006) = (2 495 / 3 777) * 100 = 66,06% 

Úrokové zaťaţenie (2007) = (3 405 / 4 645) * 100 = 73,3% 

Úrokové zaťaţenie (2008) = (3 732 / 2 950) * 100 = 126,51% 

Úrokové zaťaţenie (2009) = (2 100 / 8 214) * 100 = 25,57% 

Úrokové zaťaţenie (2010) = (1 142 / 7 437) * 100 = 15,36% 

 

Ukazovatele aktivity 

Obrat aktív (2006) = 217 568 / 153 984 = 1,41 

Obrat aktív (2007) = 232 491 / 169 106 = 1,38 

Obrat aktív (2008) = 232 537 / 173 218 = 1,34 

Obrat aktív (2009) = 128 544 / 141 834 = 0,906 

Obrat aktív (2010) = 170 193 / 136 104 = 1,25 

 

Obrat zásob (2006) = 217 568 / 46 914 = 4,64 

Obrat zásob (2007) = 232 491 / 44 090 = 5,27 

Obrat zásob (2008) = 232 537 / 41 410 = 5,62 

Obrat zásob (2009) = 128 544 / 33 148 = 3,88 

Obrat zásob (2010) = 170 193 / 27 380 = 6,22 

 

Doba obratu zásob (2006) = 46 914 / 596 = 78,7 

Doba obratu zásob (2007) = 44 090 / 637 = 69,2 

Doba obratu zásob (2008) = 41 410 / 638 = 65 

Doba obratu zásob (2009) = 33 148 / 352 = 94,1 

Doba obratu zásob (2010) = 27 380 / 466 = 58,7 

 

Doba obratu pohľadávok (2006) = 24 818 / 596 = 41,64 

Doba obratu pohľadávok (2007) = 27 457 / 637 = 43,1 
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Doba obratu pohľadávok (2008) = 30 332 / 638 = 47,61 

Doba obratu pohľadávok (2009) = 17 526 / 352 = 49,76 

Doba obratu pohľadávok (2010) = 23 622 / 466 = 50,66 

 

Doba obratu záväzkov (2006) = 49 659 / 596 = 83,3 

Doba obratu záväzkov (2007) = 54 301 / 637 = 85,25 

Doba obratu záväzkov (2008) = 66 341 / 638 = 104,13 

Doba obratu záväzkov (2009) = 43 996 / 352 = 124,93 

Doba obratu záväzkov (2010) = 43 224 / 466 = 92,7 

 

Ukazovatele produktivity 

Trţby na zamestnanca (2006) = 217 568 / 221 = 984,47 

Trţby na zamestnanca (2007) = 232 491 / 215 = 1 081,35 

Trţby na zamestnanca (2008) = 232 537 / 199 = 1 168,53 

Trţby na zamestnanca (2009) = 128 544 / 165 = 779,06 

Trţby na zamestnanca (2010) = 170 193 / 146 = 1 165,71 

 

Zisk na zamestnanca (2006) = 5 346 / 221 = 24,19 

Zisk na zamestnanca (2007) = 6 337 / 215 = 29,48 

Zisk na zamestnanca (2008) = 4 118 / 199 = 20,69 

Zisk na zamestnanca (2009) = 9 716 / 165 = 58,89 

Zisk na zamestnanca (2010) = 9 598 / 146 = 65,74 
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Strategická mapa príčin a následkov 

 

 

 

Finančná perspektíva 

 

 

 

 

 

Zákaznícka perspektíva 

 

 

 

Perspektíva interných 

podnikových procesov 

 

 

 

 

 

Perspektíva učenia sa 

a rastu 

 

 

 

Rast obratu 

Rast zisku Zvyšovanie likvidity 

Zvyšovanie spokojnosti 

zákazníkov 

Zavedenie nového 

výrobku 

Znižovanie prestojov Skrátenie doby reakcie 

na dopyt 

Zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov 

Zlepšenie komunikácie 

medzi zamestnancami 

a vedením 

Podpora nových 

technológií 
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Grafy jednotlivých oblastí pomerových ukazovateľov 

 

Graf 4.1 Ukazovatele rentability 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Graf 4.2 Ukazovatele likvidity 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Graf 4.3 Ukazovatele zadlženosti  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 4.4 Ukazovateľ zadlženosti    Graf 4.5 Ukazovateľ zadlženosti 

Zdroj: vlastné spracovanie     Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Graf 4.6 Ukazovatele aktivity 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Graf 4.7 Ukazovatele aktivity 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 4.8 Ukazovateľ produktivity   Graf 4.9 Ukazovateľ produktivity 

Zdroj: vlastné spracovanie     Zdroj: vlastné spracovanie 


