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1. Úvod 

Jistě nelze pochybovat o tom, že současné podnikatelské prostředí je vysoce 

konkurenčním a právě zákazníci jsou ti, kteří ve svých důsledcích diktují firmám podmínky. 

Daleko častěji se operuje s pojmy jako jsou výkonnost, kvalita a konkurenceschopnost, mezi 

nimiž lze jistě bezesporu identifikovat řadu kauzalit. Podnikatelé jsou v současném 

globalizovaném prostředí vystavováni neustále rostoucím konkurenčním tlakům a pakliže v 

něm chtějí obstát, jsou nuceni klást důraz na efektivnost. Právě zmíněná globalizace přináší 

pro podnik celou řadu důsledků, mezi něž můžeme zařadit volný pohyb kapitálu, zkracování 

výrobních cyklů produktů a v neposlední řadě rostoucí konkurenci. Mezi klíčové faktory 

úspěchu tak bývá zařazována schopnost neustálého zlepšování se a právě tato způsobilost by 

měla být přirozenou součástí systému řízení.  

Předmětem zájmu začínají být nové postupy, prostředky, metody a nástroje, které jsou 

schopny napomoci podnikatelským subjektům v jejich snahách o zvyšování výkonnosti a 

kauzálně tedy i konkurenceschopnosti. Jedním takovým nástrojem či prostředkem může být 

vhodný systém hodnocení výkonnosti podniku. Ukazuje se, že v Nové ekonomice už nestačí 

hodnotit výkonnost pouze pomocí tradičních ukazatelů, mezi něž řadíme klasické finanční 

ukazatele, ale s čím dál větší měrou se začínají prosazovat i moderní (např. EVA, MVA) či 

komplexní přístupy měření a hodnocení výkonnosti podniku, které eliminují nedostatky 

finančních měřítek a do hodnotících systémů zavádějí i nefinanční ukazatele. 

Předmětem mé práce bude právě zmíněná problematika výkonnosti podniku. V 

teoretické části se nejprve zaměřím na výkonnost jako takovou a na přístupy k jejímu měření. 

Poté se budu podrobněji věnovat některým vybraným metodám, které použiji k dosažení cíle 

své práce. Následně přijde na řadu část praktická, kde prvním bodem bude představení 

podniku zvoleného pro analýzu výkonnosti následované aplikací vybraných metod měření 

výkonnosti podniku a kvalitním závěrem. 

Cílem mé diplomové práce bude zanalyzovat výkonnost společnosti AUTEL, a.s. a 

navrhnout systém pro její měření a hodnocení využitím metody Balanced Scorecard. Protože 

mým záměrem je pojmout tuto problematiku komplexně, tak pro dosažení cíle bude využit 

nejenom tradiční přístup, který v České republice stále ještě převažuje (finanční analýza), ale i 

moderní (ekonomická přidaná hodnota) a komplexní pojetí (Balanced Scorecard). 
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2. Teoretická východiska problematiky výkonnosti podniku 

2.1 Metodologický postup  

Výběr vhodné metodiky je důležitým faktorem, který do jisté míry predikuje kvalitu 

zpracované práce. Předmětem této kapitoly je podat přehled o využitých přístupech, metodách 

a prostředcích k řešení problematiky diplomové práce tak, aby jakýkoliv odborník mohl 

přezkoumat na základě stejného metodologického postupu výsledky a závěry práce. Z důvodu 

výběru náročnějšího a komplexnějšího tématu je využita také exaktnější a rozsáhlejší 

metodologie. Prvním krokem práce je rešerše odborné literatury případně dalších pramenů se 

záměrem vybrat takové zdroje, které jsou relevantní pro vypracování teoretické části. 

Využitím syntetické klasifikační analýzy budou seskupovány poznatky o možných přístupech 

měření výkonnosti podniku a v rámci každého přístupu bude vybrána a podrobněji popsána 

metoda, která bude využita v aplikační části diplomové práce. Dále bude na základě interních 

materiálů a konzultací představen podnikatelský subjekt, v němž bude realizována diplomová 

práce. Pro zjištění finanční výkonnosti vybraného podniku bude využita finanční analýza 

(procentní rozbor, analýza trendů, poměrová analýza a model IN), z modernějšího přístupu to 

bude ekonomická přidaná hodnota. Následně bude provedeno absolutní i relativní srovnání, 

komparace s doporučenými hodnotami a oborovým průměrem. V neposlední řadě dojde ke 

srovnání hodnot z časového hlediska a mezipodnikovému porovnání. Pro návrh efektivního 

systému měření výkonnosti podniku bude použita metoda Balanced Scorecard. K vyjasnění 

strategie poslouží Porterův model. Finanční oblast bude prozkoumána využitím tradičních a 

moderních měřítek. V rámci zákaznické perspektivy budou klasifikováni odběratelé a hybné 

síly jejich spokojenosti. Perspektiva interních procesů bude prozkoumána zejména pomocí 

kvalitativních metod (rozhovory s vedením společnosti) a studii dokumentů. Sféra učení se a 

růstu bude probádána na základě nevyhodnocených výstupů z dotazníku provedeného 

společností na začátku roku. Data budou statisticky zpracována a bude provedeno jak 

nominální, tak ordinální měření. Dojde také k prozkoumání firemního informačního systému, 

motivace a fluktuace zaměstnanců, následně k odvození strategických cílů na základě 

konzultací s vedením společnosti, vytvoření strategické mapy deduktivním způsobem. 

Měřítka a strategické akce budou stanoveny na základě brainstormingu. Každému z měřítek 

budou na základě konzultací s vedením společnosti vymezeny cílové hodnoty, kterých by měl 

podnik v rozmezí tří až pěti let dosáhnout. Přehledně je zobrazen metodologický postup v 

Příloze č. 1. 



7 

2.2 Pojetí výkonnosti podniku 

Jak jsem se zmínila již v úvodu, v současném globalizovaném a vysoce konkurenčním 

prostředí se ve značné míře operuje s pojmy jako jsou výkonnost, konkurenceschopnost a 

kvalita, mezi nimiž bezesporu existuje řada kauzalit. Právě slůvko výkonnost se začalo 

používat poměrně často v běžném životě bez ohledu na to, jaké je naše odborné či zájmové 

zaměření, a proto můžeme nalézt celou řadu odpovědí na to, co vlastně znamená. V obecném 

pojetí dle Wagnera (2009) značí výkonnost „charakteristiku, která popisuje způsob, respektive 

průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s 

referenčním způsobem vykonání (průběhu) této činnosti. Interpretace této charakteristiky 

předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu z hlediska stanovené 

kriteriální škály.“ 

Podnikovou výkonností se většinou vyjadřuje schopnost firmy co nejefektivněji využít 

a zhodnotit investice vložené do podnikatelských aktivit. Toto pojetí však není zcela 

objektivní, protože je velice úzce zaměřené na dosahování dobrých hospodářských výsledků. 

Jiný zorný úhel určující uchopení tohoto pojmu souvisí s tím, kdo jsou uživatelé informací o 

výkonnosti podniku , pro jaké zájmové skupiny chceme výkonnost měřit.. Jiné stanovisko 

totiž budou zaujímat zákazníci, vlastníci a manažeři, což odpovídá  také rozdílnosti jejich 

potřeb, zájmů i cílů. Šulák a Vacík (2005) je zahrnují mezi základní hodnotitele výkonnosti 

podniku.  

Zákazník považuje za výkonnou firmu tu, která mu dokáže včas nabídnout kvalitní 

produkt předvídající jeho přání a potřeby za cenu, kterou je ochoten zaplatit. Zaměřuje se a 

hodnotí kvalitu výrobku či služby, cenu a délku dodací lhůty. Z pohledu manažera je firma 

výkonná, když prosperuje a má loajální zákazníky, stabilní podíl na trhu, nízké náklady, 

vyrovnané peněžní toky a její hospodaření je likvidní i rentabilní. Hodnotí rychlost reakce 

podniku na změny, které se odehrávají ve vnějším prostředí  a na nové podnikatelské 

příležitosti. Co se týče pojetí vlastníků, tak ti považují firmu za výkonnou, když je schopna v 

co nejkratší době a v co největší míře zhodnotit jimi vložený kapitál. Hodnotícími měřítky 

jsou návratnost investic, ekonomická přidaná hodnota či hodnota firmy (viz. Šulák a Vacík, 

2005). Je bezesporu nutné, aby došlo ke sladění a propojení cílů zmíněných hodnotitelů 

výkonnosti způsobem, kterým by bylo možné dosáhnout synergického efektu nejen pro ně, 

ale také pro celou organizaci (viz. Fibírová a Šoljaková, 2005). 



8 

2.3 Přístupy k měření výkonnosti podniku 

Šulák a Vacík (2005) ve své knize „Měření výkonnosti firem“ rozlišují tři přístupy k 

měření výkonnosti, konkrétně tradiční, moderní a komplexní. Je třeba upozornit na fakt, že 

dělení měřítek na tradiční a moderní může sice zavádět k vnímání smyslu tradičních měřítek 

jako něčeho zastaralého a moderních znamenajících něco přínosného či doporučeného, ale ve 

skutečnosti tomu tak není. Vždyť řada moderních či komplexních měřítek vychází právě z 

tradičních ukazatelů, akorát je doplňují či modifikují.  

2.3.1 Tradiční přístup 

Měřítka výkonnosti založená na tomto pojetí patří mezi nejrozšířenější a odbornou i 

laickou veřejností nejznámější, jakožto i nejpropracovanější. Je založen na finančních 

ukazatelích a zdrojem informací jsou především základní účetní výkazy jako rozvaha, výkaz 

zisku a ztrát a cash-flow. Základním nástrojem k posouzení výkonnosti podniku je zde 

finanční analýza, která hodnotí finanční zdraví firmy, určuje její slabiny, které mohou v 

budoucnu přejít až na finanční problémy, ale také nalézt její silné stránky, díky nimž může 

být lépe zhodnocen majetek podniku. (Grünwald a Holečková, 2007) 

Ukazatele využívané v rámci tohoto přístupu lze obecně rozdělit do následujících  

základních skupin. 

 

a) Absolutní ukazatele 

Ty vycházejí dle Růčkové (2010) přímo z posuzování hodnot jednotlivých položek 

účetních výkazů. Jejich analýza v sobě obsahuje především horizontální (zabývá se časovými 

změnami) a vertikální analýzu (jde o procentní rozbor vnitřní struktury komponent). 

 

b) Rozdílové a tokové ukazatele  

Jedná se zejména o položky výkazu zisku a ztrát a cash-flow, ale stranou nezůstává ani 

rozvaha, ve které se analyzují především fondy finančních prostředků (čistý pracovní kapitál). 

 

c) Poměrové ukazatele  

Růčková (2010) tvrdí, že patří k nejpoužívanějším metodám finanční analýzy a 

zařazuje do této kategorie ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidita a kapitálového 

trhu. 
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d) Pyramidová soustava poměrových ukazatelů  

Podstava spočívá v sestavení jednoduchého modelu, který zobrazuje vzájemné vazby 

mezi dílčími ukazateli vyššího řádu Cílem je vysvětlit vzájemné vazby mezi jednotlivými 

ukazateli a analyzovat složité vnitřní kauzality v rámci pyramidy. 

 

e) Souhrnné ukazatele   

Jedná se o účelově vybrané skupiny ukazatelů, jejichž cílem je pomocí jednočíselného 

vyjádření diagnostikovat finanční situaci firmy. Můžeme je dělit dle Růčkové (2010) na 

bankovní modely (zde patří např. Tafflerův model, Altmanovo Z-skóre či model IN) a bonitní 

modely (řadíme zde např. soustavu bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, Tamariho 

model, Kralickův Quicktest). 

2.3.2 Moderní přístup 

Měřítka založená na tomto pojetí vznikla zejména jako reakce na absenci nákladů 

vlastního kapitálu v tzv. účetním pojetí zisku a vychází z toho, že výsledek hospodaření 

zvyšuje hodnotu podniku jen tehdy, když jeho výše převyšuje v určitém období požadavky 

všech investorů na zhodnocení jimi svěřeného kapitálu, jak tvrdí Wagner (2009). K novým a 

v podnikové praxi využívaným ukazatelům k měření a řízení výkonnosti podniků patří 

ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota a ukazatel rentability investic stanovený 

na podkladě peněžních toků. 

 

a) Ekonomická přidaná hodnota (EVA - Economic Value Added) 

Tento ukazatel se stal velmi populárním a je mu věnována ve světě podnikání velká 

pozornost. Je rozšířeným měřítkem při aplikaci hodnotového řízení. Pavelková a Knápková 

(2005, str. 51) uvádí, že „ve své podstatě ukazuje, jakou hodnotu podnik svou činností dokázal 

vytvořit navíc, než by vložený kapitál vydělal v rámci jiné investiční příležitosti se stejným 

rizikem“. V podstatě se jedná o čistý výnos z provozní činnosti podniku snížený o kapitálové 

náklady. Zjednodušeně můžeme říci, že pokud je EVA kladná, byla vytvořena nová hodnota a 

naopak je-li záporná, dochází k úbytku hodnoty. 

 

b) Tržní přidaná hodnota (MVA - Market Value Added)  

Je rozdílem mezi tržním ohodnocením majetku vloženého do podniku, který je 

kotován na akciovém trhu, a souhrnem upravené účetní hodnoty veškerého investovaného 
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kapitálu plus závazků. Žádané jsou co nejvyšší úrovně. Čím vyšší je MVA, tím větší bohatství 

vytvořil podnik pro své akcionáře. 

 

c) Ukazatel rentability investic stanovený na podkladě peněžních toků (CFROI - 

Cash Flow Return on Investment)  

Jeho podstatou je výpočet. tzv. vnitřního výnosového procenta. Obvykle se sleduje na 

roční bázi a porovnává zdaněné budoucí cash flow upravené o inflaci s  inflačně upravenou 

hotovostní investicí. Důležité je jeho srovnání s náklady na kapitál (WACC). Hodnota pro 

akcionáře bude narůstat, pakliže je rozdíl CFROI a WACC kladný (tzn. > 0). 

2.3.3 Proč finanční ukazatele nestačí 

Synek (2008) ve svém článku „Nová ekonomika - nové ukazatele“, uvádí několik 

důvodů, proč finanční ukazatele nestačí pro hodnocení výkonnosti podniku. Za hlavní 

problémy s jejich použitím považuje: 

 

• většinu ukazatelů (ať už absolutních či poměrových) lze vyčíslit až po skončení 

účetního období a mají tedy historický charakter, 

• jsou opomíjeny dlouhodobé cíle a postrádá se jejich propojenost se strategií 

podniku, často jsou neprůhledné a nespolehlivé, 

• tím, že jsou finanční ukazatele spojeny s krátkodobými cíli a jsou založeny na 

účetních (tedy historických) datech, nemohou postihovat žádné strategicky 

významné oblasti, jež by bylo možné těmito ukazateli hodnotit, 

• pakliže jsou využity k vyjádření cílů, existuje zde nebezpečí, že management 

firmy budou manipulovat s výsledky hospodaření a data „přikrášlovat“, 

• ukazují důsledky negativních jevů, nikoli jejich příčiny a některé aspekty 

vůbec nezohledňují (např. inovace, spokojenost zákazníků či zaměstnanců 

atd.). 

2.3.4 Komplexní přístup 

Předchozí uvedené přístupy (tradiční i moderní) hodnotí výkonnost podniku poněkud 

retrospektivně a berou v úvahu spíše jednu stránku výkonnosti a to finanční. Bohužel 

nezohledňují i další aspekty výkonnosti, nefinanční ukazatele, které mohou vést k dlouhodobé 

prosperitě podniku.  
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K nejvýznamnější metodám komplexního hodnocení podniku, které ve velké míře 

využívají nefinančních ukazatelů, patří systém Balanced Scorecard (BSC) , Evropský model 

podnikatelské úspěšnosti (EFQM - European Foundation for Quality Management) či metoda 

hodnocení vitality podniků H. Pollaka. 

 

a) Balanced Scorecard (BSC) 

BSC patří k nejpropracovanějším a nejrozšířenějším metodám v rámci komplexního 

hodnocení výkonnosti podniku. Významnost nefinančních ukazatelů vyzdvihli a zabudovali 

do svého konceptu zakladatelé Kaplan a Norton. BSC vychází z vize a strategie podniku, 

kterou přetváří do cílů, stanovuje měřítka a jejich cílové hodnoty. Výkonnost podniku sleduje 

ze čtyř tzv. perspektiv: finanční, zákaznické, interních procesů, účení se a růstu. Více 

informací o této metodě je uvedeno v kap. 2.7. 

 

b) EFQM Model Excelence   

Tento model vychází z koncepce TQM (Total Quality Management) a lze říci, že 

kvalita zde tvoří integrující prvek. Důraz je kladen na výsledky podniku. Je strukturován do 

devíti základních kritérií, z nichž pět vytváří předpoklady úspěchu firmy a zbylé čtyři 

představují výsledky, jak lze názorně vidět na obr. 2.1. Každé z kategorií je přiřazeno určité 

bodové hodnocení (blíže viz. Nenadál, 2004). Model vychází z předpokladu, že excelentních 

výsledků se zřetelem na výkonnost, zákazníky, pracovníky a společnost může být dosaženo 

prostřednictvím vedení tvořícího a pohánějícího politiku a strategii, které jsou naplňovány 

pomocí pracovníků, partnerství, zdrojů a procesů (viz. Šulák a Vacík, 2005). 

 
Obr.   2.1 EFQM Model Excelence 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Nenadála (2004) 
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c) Metoda hodnocení vitality podniků H. Pollaka  

Životaschopnost podniků je dle Pollaka (2004) posuzována podle deseti kritérií, 

přičemž každému z nich se přidělují body a jejich součet vyjádřený v procentech pak udává 

právě vitalitu podniku. Hodnotícími kritérii jsou např. uspokojení zákazníků, optimální 

kapitálová struktura, výhodné stanoviště pro provozování dané činnosti, kladný postoj k 

životnímu prostředí aj. Každému z nich jsou přiděleny ukazatele (většinou nefinanční), na 

základě jejichž plnění se přidělují body (více viz. Pollak, 2004). 

2.3.5 Problémy s nefinančními ukazateli 

Zavedení nového systému hodnocení výkonnosti, který bude využívat i nefinanční 

měřítka, je náročné a jsou s ním spojeny větší nároky. Synek (2008) ve svém článku „Nová 

ekonomika - nové ukazatele“ uvádí: 

 

• vyžadují se investice do informačního systému, ten totiž musí čerpat údaje z 

různých databází, 

• jsou kladeny větší nároky na čas hodnocených i hodnotících pracovníků (ten 

může být věnován např. zákazníkům), 

• vyjádření nefinančních ukazatelů v různých měrných jednotkách (např. v čase, 

kusech, procentech) - neexistuje společný jmenovatel, 

• často nemají nefinanční měřítka příčinnou vazbu na cíle společnosti, 

vyjadřované ve finančních ukazatelích (např. růst hodnoty podniku), 

• problémem bývá i statistická spolehlivost ukazatele (tzn.zda skutečně měří vliv 

na cíl, ke kterému má směřovat, nebo zda jde o pouhou statistickou chybu. 

 

V předchozím textu byly uceleně popsány přístupy k měření výkonnosti. Cílem bylo 

ve stručnosti uvést do problematiky výkonnosti podniku a jejího měření. V následujících 

kapitolách bude pozornost zaměřena na vybrané metody v rámci všech tří existujících 

přístupů, které budou využity v praktické části diplomové práce. Předmětem snažení je mimo 

jiné komplexně obsáhnout možnosti, jak měřit firemní výkonnost a navrhnout efektivní 

systém k jejímu hodnocení. 
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2.4 Finanční analýza jako tradiční nástroj měření výkonnosti 

2.4.1 Pojetí finanční analýzy a zdroje informací 

Tuto metodu řadíme do tradičních přístupů měření výkonnosti podniku a v současnosti 

je v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou základním a stále hojně využívaným nástrojem k 

posouzení finančního zdraví společností a bezesporu patří k neoddělitelným prvkům 

podnikového řízení. 

Existuje celá řada způsobů, jak můžeme definovat pojem „finanční analýza“. Zřejmě 

nejvýstižnějším pojetím je vymezení Růčkové (2010, str.9), která říká: „Finanční analýza 

představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních 

výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek.“  Hlavním smyslem finanční analýzy je 

přichystání podkladů ke kvalitnímu podnikovému rozhodování. Jejím úkolem je identifikovat 

úroveň finančního zdraví analyzované společnosti a poskytnout informace o tom, kam podnik 

došel a kdy nastala situace, které se chtěl vyvarovat. 

Základními a nejdůležitějšími zdroji informací pro finanční analýzu jsou účetní 

výkazy (ať už finanční či vnitropodnikové) - konkrétně rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz o 

tvorbě a užití peněžních prostředků (cash-flow). Rozvaha zachycuje bilanční formou stav a 

strukturu majetku (na straně aktiv) a zdrojů jeho financování (na straně pasiv). Jedná se o 

statický výkaz, který je sestavován k určitému datu (k poslednímu dni účetního období). 

Výkaz zisku a ztrát podává přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za určité 

období, také vysvětluje proces tvorby zisku. Moderním přehledem je účetní výkaz cash-flow, 

který zachycuje bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (tzn. příjmů) s jejich 

užitím (tzv. výdaji) a je nástrojem pro posouzení skutečné finanční situace (Růčková, 2010). 

2.4.2 Uživatelé finanční analýzy 

Provedení finanční analýzy a informace o jejích výsledcích jsou důležité zejména pro 

management, vlastníky (resp. akcionáře) a věřitele. Dalšími uživateli jsou např. dodavatelé, 

veřejnost, zaměstnanci, stát či konkurenti. Volba metody bude včetně jiných aspektů záležet 

právě na tom, jaká je cílová skupina uživatelů. Ta musí před samotným zpracováním finanční 

analýzy formulovat cíl, k němuž chce jejím provedením dospět. Následně je nutné zvolit 

metodu, která odpovídá časovým i finančním možnostem (Růčková, 2010). 

Management zajímá především platební schopnost podniku, struktura zdrojů (proporce 

mezi vlastními a cizími zdroji), samozřejmě také ziskovost a likvidita. 
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Akcionáři (vlastníci) sledují a ověřují si, zda se jim zhodnocují prostředky, které do 

společnosti vložili. Zkoumají tedy ukazatele ziskovosti (např. výnosnost akcií), vývoje tržeb a 

také peněžní toky vztažené k dlouhodobým závazkům. 

Co se týče krátkodobých věřitelů, ti se chtějí ujistit o platební schopnosti podniku 

(ověřují si, zda je reálně možné plnění uzavřených smluv), zajímá je též struktura oběžných 

aktiv a krátkodobých závazků. Z hlediska dlouhodobých věřitelů jako jsou např. banky se 

sleduje především dlouhodobá likvidita, ziskovost a tvorba finančních prostředků (Růčková, 

2010). 

2.4.3 Tradiční ukazatele finanční výkonnosti 

K nejrozšířenějším typům ukazatelů pro měření finanční výkonnosti v rámci 

tradičního přístupu patří: absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, pyramidová soustava 

ukazatelů, souhrnné ukazatele. 

 

a) Analýza absolutních ukazatelů 

Základní účetní výkazy obsahují údaje, které můžeme přímo využít, hovoříme o 

absolutních ukazatelích. Ty slouží obzvláště k analýze vývojových trendů nebo k rozboru 

struktury položek jednotlivých výkazů, což nám pomůže prvotně se zorientovat v hospodaření 

podniku. Zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. 

Horizontální analýzou neboli analýzou trendů rozumíme zkoumání vývoje hodnot 

absolutních ukazatelů v čase a pro relevantnost posuzování je nutné vytvořit dostatečně 

dlouhé časové řady. Můžeme sledovat změny v absolutním nebo relativním vyjádření, jak 

vidíme ve vzorcích 2.1 a 2.2, přičemž Ut je hodnota ukazatele v běžném roce a Ut-1 hodnota 

ukazatele v roce předchozím. 

 

Vzorec pro výpočet dle Kislingerové (2005): 

 absolutní změna = 1−
− tt UU       (2.1) 

 relativní změna = 
1

1

−

−
−

t

tt

U

UU
      (2.2) 

 

Vertikální analýzou neboli procentním rozborem v podstatě prozkoumáváme vnitřní 

strukturu jednotlivých komponent, prakticky to znamená, že vztahujeme jednotlivé položky 

účetních výkazů k celkové sumě (v případě položek rozvahy je touto sumou celková hodnota 
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aktiv či pasiv). Tento způsob analýzy usnadňuje srovnatelnost a ulehčuje komparaci 

zkoumaného podniku s jinými společnostmi v tomtéž oboru podnikání. Matematicky lze 

výpočet vyjádřit podle vztahu 2.3,  kde Ui je hodnota dílčího ukazatele. 

 

Vzorec pro výpočet dle Kislingerové (2005): 

 podíl na celku = 
základna

U i       (2.3) 

 

b) Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrová analýza je nejběžnějším nástrojem finanční analýzy. Její výhodou je 

redukce hrubých údajů lišících se dle velikosti firem na komparativní bázi, umožňující tedy 

srovnání (buďto s historickými daty nebo údaji firem ve stejném oboru podnikání). Dává nám 

výpověď o základních rysech společnosti. Poměrové ukazatele lze členit do několika 

základních skupin. 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilitou se v obecném smyslu rozumí výnosnost vloženého kapitálu a je měřítkem 

toho, jak podnik dokáže vytvářet nové zdroje i dosahovat zisku využitím investovaného 

kapitálu. Jsou koncipovány tak, že v čitateli se vyskytuje položka odpovídající výsledku 

hospodaření a ve jmenovateli bývá nějaký druh kapitálu, respektive tržby. Nejvíce bude tento 

ukazatel zajímat akcionáře (vlastníky) či potenciální investory a v čase by měl vykazovat 

rostoucí trend.  

 

• rentabilita aktiv (neboli rentabilita celkového vloženého kapitálu ROA) - 

odráží celkovou výnosnost kapitálu, aniž by se bral ohled na to, z jakých 

zdrojů byl financován; říká nám, jak je firma celkově efektivní a 

preferovány jsou co nejvyšší hodnoty 

 

 Vzorec pro výpočet dle Kislingerové (2005): 

   ROA = 
aktiva

EBIT
       (2.4)  
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• rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) - tento ukazatel nám 

vyjadřuje, jak se zhodnotila všechna aktiva společnosti financována jak z 

vlastních tak z cizích zdrojů 

 

Vzorec pro výpočet dle Kislingerové (2005): 

 ROCE = 
dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT

+
  (2.5) 

 

• rentabilita vlastního kapitálu (ROE) - vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

vlastníky (akcionáři) do podniku a informuje o tom, zda jim přináší dostatečný 

výnos vzhledem k rizikovosti jejich investice  

 

Vzorec pro výpočet dle Kislingerové (2005): 

 ROE = 
kapitálvlastní

EAT
     (2.6) 

 

• rentabilita tržeb (ROS) - zjednodušeně řečeno ukazuje, jaký podíl čistého zisku 

připadá na 1 Kč tržeb a udává schopnost podniku dosahovat určité výše zisku 

při dané úrovni tržeb, bývá někdy označován jako ziskové rozpětí a slouží k 

vyjádření ziskové marže 

 

Vzorec pro výpočet dle Kislingerové (2005): 

 ROS = 
tržby

ziskčistý
      (2.7) 

 

• rentabilita nákladů (ROC) - tento ukazatel je považován za doplňkový 

vzhledem k ukazateli tržeb, v obecné rovině platí, že čím nižší je jeho hodnota, 

tím lepších výsledků hospodaření firma dosahuje, protože 1 Kč tržeb dokázal 

vytvořit s menšími náklady 

 

Vzorec pro výpočet dle Růčkové (2010): 

 ROC = 1 - 
tržby

zisk
      (2.8) 
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Ukazatele aktivity 

 Dluhošová (2006, str. 83) tvrdí, že „jako ukazatele aktivity jsou souhrnně označovány 

ukazatele relativní vázanosti kapitálu v různých formách aktiv, jak krátkodobých, tak 

dlouhodobých“. Tyto indikátory hodnotí, jak je podnik schopný využívat investované finanční 

prostředky a odpovídají na otázku, jak hospodaří s aktivy a jaký to má vliv na výnosnost a 

likviditu. Jsou vyjadřovány buď jako doba obratu nebo počet obrátek. 

 

• obrátka celkových aktiv - řadíme jej k jednomu z hlavních ukazatelů 

efektivnosti a hodnotí, jak je firma efektivní, fungující a optimálně operující 

 

 Vzorec pro výpočet dle Růčkové (2010): 

 Obrátka celkových aktiv = 
aktivacelková

tržby
   (2.9) 

 

• doba obratu závazků - udává kolik dnů v průměru uplyne mezi okamžikem 

vzniku závazku (tzn. kdy podnik nakoupí zboží či služby) do doby jeho 

úhrady, měl by dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek, nesoulad 

mezi těmito dvěma ukazateli přímo ovlivňuje likviditu podniku 

 

Vzorec pro výpočet dle Růčkové (2010): 

 Doba obratu závazků = ×
tržby

závazky krátkodobé
365  (2.10) 

 

• doba obratu pohledávek -  udává průměrný počet dní, který uplyne, od 

okamžiku prodeje na obchodní úvěr do doby inkasa plateb od svých 

odběratelů, jeho vyšší hodnota znamená větší riziko dočasné platební 

neschopnosti  

 

Vzorec pro výpočet dle Růčkové (2010): 

 Doba obratu pohledávek = ×
tržby

pohledávky
365  (2.11) 
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Ukazatele zadluženosti 

Jsou indikátorem výše rizika, které podnik podstupuje při určité proporci vlastních a 

cizích zdrojů. Zadluženost v určité míře není negativní charakteristikou ba naopak. Pokud 

podnik nalezne finanční strukturu pro něj optimální, přináší mu to možnost operovat s nižšími 

náklady na kapitál. 

 

• celková zadluženost (Debt ratio) - čím je jeho hodnota vyšší, tím vyšší riziko 

věřitelé podstupují; o tento ukazatel se zajímají zejména dlouhodobí věřitelé 

(např. banky), kteří preferují jeho nižší hodnoty 

 

Vzorec pro výpočet dle Růčkové (2010) 

 Debt ratio = 
aktivacelková

kapitálcizí
     (2.12) 

 

• koeficient samofinancování (Equity ratio ) - jedná se o doplňkový ukazatel k 

výše uvedenému vzorci Debt ratia, jejich součet by měl dávat přibližně 1, 

vyjadřuje jakým podílem jsou aktiva společnosti financována právě z vlastních 

zdrojů (tzn. z peněz akcionářů) 

 

Vzorec pro výpočet dle Růčkové (2010) 

 Equity ratio = 
aktivacelková

kapitálvlastní
    (2.13) 

 

• ukazatel úrokového krytí - díky němu může podnik zjistit, zda je pro něj 

dluhové financování únosné, kritickou hodnotou je 1, což znamená, že podnik 

vydělává pouze na úroky a ostatní finanční náklady; chybí mu jakýsi 

„bezpečnostní polštář“ pro věřitele 

 

 

Vzorec pro výpočet dle Růčkové (2010) 

 Úrokové krytí = 
úrokynákladové

EBIT
    (2.14) 
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• maximální úroková míra - porovnáme-li tento ukazatel s rentabilitou aktiv, 

zjistíme, zda je možné další zadlužení, to je vhodné, je-li rentabilita vyšší než 

tato vypočtená maximální úroková míra 

  

 Vzorec pro výpočet dle Růčkové (2010) 

  Max. úrok.míra = 
( )obligaceryúvěbankkapitálvlastní

nákladynífinanč

++ .
 (2.15) 

 

Ukazatele likvidity 

V obecném pojetí znamená likvidita vlastnost dané složky majetku se přeměnit na 

peněžní hotovost rychle a bez velké ztráty hodnoty. Růčková (2010, str. 48) zdůrazňuje, že: 

„nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není schopen využít ziskových příležitostí, které 

se při podnikání objeví (což souvisí s opatrnějším postojem z hlediska rizikovosti projektů), 

nebo není schopen hradit své běžné závazky, což může vyústit v platební neschopnost a vést k 

bankrotu“. Ani příliš vysoké hodnoty míry likvidity nejsou příznivé, znamená to totiž, že 

velká část finančních prostředků je vázána v aktivech, kde se nezhodnocují. V závislosti na 

odstupňování likvidnosti položek oběžného majetku rozlišujeme tři stupně likvidity.  

 

• okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) - vyjadřuje kolikrát pokrývají 

nejlikvidnější prostředky, tedy peníze v pokladně či na bankovním účtu, 

krátkodobé závazky 

 

Vzorec pro výpočet dle Růčkové (2010): 

 Okamžitá likvidita = 
závazkykrátkodobé

ředkyprostplatebnípohotové
 (2.16) 

 

• pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) - vyjadřuje kolikrát pokrývají oběžná 

aktiva bez zásob krátkodobé závazky, vyšší hodnoty jsou příznivé pro věřitele, 

ale ne pro akcionáře a vedení podniku, protože oběžná aktiva vázaná v 

pohotových prostředcích nepřináší skoro žádný úrok a ukazuje na 

neproduktivní využívání vložených prostředků do podniku  
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Vzorec pro výpočet dle Růčkové (2010): 

 Pohotová likvidita = 
( )

závazkykrátkodobé

zásobyaktivažnáobě −
  (2.17) 

 

• běžná likvidita - nazývána též likviditou 3. stupně, vypovídá o tom, kolikrát by 

byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil všechna svá oběžná 

aktiva v daném okamžiku za hotovost 

 

Vzorec pro výpočet dle Růčkové (2010): 

 Běžná likvidita = 
závazkykrátkodobé

aktivažnáobě
   (2.18) 

 

Ukazatele tržní hodnoty  

Někdy bývají označovány jako ukazatele kapitálového trhu a vyjadřují hodnocení 

podniku pomocí burzovních ukazatelů. Jsou vhodné pro akciové společnosti, které mají akcie 

kótované na burze či jiném mimoburzovním trhu. Užitečné bývá srovnání účetní hodnoty 

akcie s její tržní hodnotou. Svou diplomovou práci budu sice zpracovávat v akciové 

společnosti, ale ta nemá veřejně obchodovatelné akcie, takže bych neměla k dispozici jejich 

tržní hodnotu a výpočet účetní hodnoty akcie by byl pouze indikativní. Nicméně alespoň 

zmíním nejdůležitější ukazatele, které se využívají, je to tedy: ukazatel P/E, účetní hodnota 

akcií, čistý zisk na akcii, dividendový výnos, dividendové krytí aj.  

 

c) Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů jsou tradičním a velice rozšířeným analytickým 

nástrojem k měření výkonnosti a pomocí aditivní (součet nebo rozdíl dvou a více ukazatelů) 

nebo multiplikativní (součin či podíl dvou a více ukazatelů) metody rozkládají vrcholový 

ukazatel. Jsou pomocníkem pro zachycení souvislostí toho, co se v podniku děje. Růčková 

(2010, str. 71) tvrdí, že „cílem pyramidových soustav je na jedné straně popsání vzájemné 

závislosti jednotlivých ukazatelů a na straně druhé analyzování složitých vnitřních vazeb v 

rámci pyramidy. Jakýkoliv zásah do jednoho ukazatele se projetí v celé vazbě.“ Existuje celá 

řada možných variant pro sestavení pyramidového rozkladu, záleží  na analytikovi, jaký 

způsob vybere. 
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d) Souhrnné ukazatele (soustavy účelově vybraných ukazatelů) 

Cílem finanční analýzy je rozhodnout, jak je na tom podnik z hlediska jeho finančního 

zdraví. Výše popsané poměrové ukazatele jsou sice velmi oblíbenými, avšak než dojdeme k 

zhodnocení, je nutné vypočítat a interpretovat hodnoty velkého množství z nich. Proto byly 

zkonstruovány souhrnné ukazatele, které nám vyjádří celkovou výkonnost podniku jedním 

číslem. Je nutné upozornit na fakt, že jejich vypovídací schopnost je nižší a můžeme je využít 

jako podklad k rychlé orientaci o zdraví podniku. Růčková (2010) dělí tyto souhrnné 

ukazatele na bankrotní a bonitní. 

 

Bankrotní modely 

Jsou schopny odpovědět na otázku, zda podnik může do určité doby zbankrotovat. Do 

této skupiny patří např.: Altmanovo Z-skóre, Tafflerův model či model IN 

(Index důvěryhodnosti). 

 

Bonitní modely  

Snaží se na základě bodového hodnocení určit bonitu analyzovaného podnikatelského 

subjektu. Do této skupiny můžeme zařadit např. soustavu bilančních analýz podle Rudolfa 

Douchy, Tamariho model, Kralickův Quicktest nebo modifikovaný Quicktest. 

 

V rámci praktické části  diplomové práce bude využit k rychlému posouzení 

finančního zdraví Model IN - Index důvěryhodnosti, protože respektuje podnikatelské 

podmínky České republiky. Proto o něm bude nyní uvedeno několik důležitých informací. 

 

Model IN - Index důvěryhodnosti 

Zpracovateli tohoto modelu jsou manželé Neumaierovi, kteří postupem času vyvinuli 

řadu indexů IN respektujících české podnikatelské prostředí. V roce 1995 vznikl první index 

IN95, který zohledňoval nároky věřitelů z hlediska likvidity. V roce 1999 chtěli manželé 

postihnout vazbu na tvorbu hodnoty a proto vznikl index IN99. Oba pohledy, tzn. nároky jak 

věřitelů tak vlastníků spojili v jeden index IN01, jehož aktualizovanou verzí testovanou na 

datech z roku 2004 je index IN05 (Neumaier a Neumaierová, 2005). 
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Vzorec pro výpočet dle manželů Neumaierových (2005):    

 

 1IN05 = 
KBÚKZ

OA

A

VÝN

A

EBIT

Ú

EBIT

CZ

A

+
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ 09,021,097,304,013,0   (2.19) 

 

Co se týče vyhodnocení výsledků, hranice pro zařazení podniků lze názorně vidět v 

obr. 2.2. Manželé Neumaierovi na základě své výzkumné činnosti, ve které využívali 

především diskriminační analýzu zjistili, že pokud se podnik dostane pod dolní hranici indexu 

(pod 0,9) lze o něm říci, že z 97% spěje k bankrotu a ze 76% nebude tvořit hodnotu. Podniky, 

které budou mít hodnoty nad horní hranicí (nad 1,6) s 92% pravděpodobností nezbankrotují a 

navíc je 95% pravděpodobnost, že budou tvořit hodnotu.  

  

Obr.   2.2 Hodnocení výsledků IN05 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle manželů Neumaierových (2005) 

 

Index IN je možné použít na ohodnocení výkonnosti podniku, může být kritériem pro 

srovnání kvality fungování firem a taktéž ho lze využít jakožto indikátor včasné výstrahy 

(Neumaier a Neumaierová, 2005). 

 

2.5 EVA jako moderní nástroj měření výkonnosti 

2.5.1 Co je to EVA 

Toto měřítko vzniklo ve Spojených státech a je produktem poradenské firmy Stern, 

Stewart & Co, která jej zpracovala a publikovala v roce 1991. Autoři definují ekonomickou 

přidanou hodnotu (Economic Value Added) jako „operating profits less the cost of all capital 

employed to produce those earnings“ (Stewart, 1991), tj. jako operativní zisk snížený o 

                                                 
1 A – aktiva; CZ – cizí zdroje; EBIT - zisk před úroky a zdaněním, Ú – nákladové úroky; VÝN - celkové výnosy; 
OA – oběžná aktiva; KZ – krátkodobé závazky; KBÚ – krátkodobé.bankovní úvěry 
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náklady na veškerý kapitál použitý k produkci tohoto zisku. EVA v podstatě představuje 

ekonomický zisk, který podnik vytvoří po úhradě všech nákladů (včetně nákladů na cizí a 

vlastní kapitál). Tento ukazatel byl primárně vytvořen pro hodnocení podnikové výkonnosti 

jako celku z pozice jeho investorů a zaměřuje se na výkonnost v hlavní výdělečné činnosti 

podniku (tedy provozní a operativní). Tím, že operuje s náklady kapitálu, tak v sobě zahrnuje 

i určité srovnání s referenční úrovní, kterou jsou minimální požadavky investorů na 

zhodnocení jimi vloženého kapitálu (Wagner, 2009). 

Koncept ekonomické přidané hodnoty umožňuje hodnotit výkonnost, výnosnost, ale 

také slouží jako nástroj k ocenění podniku. I přes některá úskalí, přináší řadu výhod. Hlavní z 

nich je to, že kombinuje hospodářský výsledek s velikostí rizika, jež je spojeno právě s jeho 

dosahováním a stává se tak určitým pojítkem účetních veličin s pohledy kapitálového trhu a 

na něm působících investorů. Další výhoda je spatřována v možnosti využití účetního 

hospodářského výsledku přímo k ocenění podniku. Základní podoba vzorce pro výpočet EVA 

je dle Maříka (2001) následující: 

 

   2 EVA = CWACCNOPAT ⋅−     (2.20) 

     

Zjednodušeně můžeme pak říci, že pokud je EVA kladná, byla vytvořena nová 

hodnota, naopak je-li záporná, dochází k úbytku hodnoty. 

2.5.2 EVA jako systém řízení podniku 

Pavelková a Knápková (2005, str. 48) tvrdí, že“EVA je takový systém řízení podniku, 

který zajišťuje společnou řeč na všech úrovních řízení a umožňuje managementu rozhodovat 

za jediné podmínky - ekonomické přidané hodnoty, jako měřítka zvýšení hodnoty prostředků 

vložených vlastníky podniku.“ Ekonomická přidaná hodnota je měřítkem výkonnosti, lze ji 

použít i k realizaci strategického procesu řízení hodnoty a její maximalizaci je možné mít jako 

základní cíl podnikatelské činnosti. Může být i kritériem hodnocení investičních projektů, 

přičemž pro přijetí projektu je nutné, aby tvořily hodnotu a tím přispívaly k tvorbě EVA.  

V neposlední řadě nesmím opomenout zmínit možnost využití tohoto konceptu k 

odměňování manažerů, které je nedílnou součástí řízení každého podniku. V praxi se 

setkáváme s tím, že cíle vlastníků a manažerů se liší a ideální prostředek k možnému sladění 

                                                 
2 NOPAT(Net Operating Profit After Taxes) - jedná se o zisk z hlavní (operativní) činnosti po zdanění,  
  WACC (Weighted Average Costs of Capital) - průměrné vážené  náklady kapitálu 
  C (Capital) - kapitál vázaný v aktivech, která jsou využívána v hlavní (operativní) činnosti 
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je, když manažer má prospěch ze zvyšování hodnoty pro vlastníky. Jen tehdy je možné 

očekávat, že jeho rozhodnutí budou v souladu s cíli vlastníka (Pavelková a Knápková, 2005). 

2.5.3 Úprava vstupních účetních dat 

Pro výpočet některých variant ukazatele EVA je nezbytné upravit vstupní účetní data 

takovým způsobem, aby co nejvíce odpovídala ekonomické realitě podniku. V každém 

podniku je tedy nutné se rozhodnout, jaké konkrétní úpravy se budou zohledňovat a metodika 

by měla být nejméně po dobu tří let zachována. Tvůrci konceptu EVA identifikovali 164 

eventuálních úprav účetních údajů, ale určitě není relevantní snažit se provést všechny, jak 

jsem se zmínila, je jen na podniku a analytikovi, které z nich si vybere. Je i možné ponechat 

účetní výkazy neupravené, jak to například dělá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR při 

sestavování statistických přehledů a hodnocení vývoje průmyslu nebo i externí analytici, kteří 

nemají dostatek informací. Pakliže se podnik rozhodne, že bude účetní data upravovat, tak by 

se měl při jejich identifikaci zaměřit jak tvrdí Pavelková a Knápková (2005, str. 53) na: 

 

• „úpravu položek rozvahy o aktiva, která nejsou v rozvaze uváděna, ale 

představují majetek (kapitál) potřebný k podnikání a k produkci operativního 

zisku, 

• úpravu položek rozvahy o aktiva, která jsou v rozvaze uváděna, ale nepodílejí 

se na produkci operativního zisku, 

• úpravu výsledku hospodaření na operativní zisk, který se vztahuje k hlavní 

činnosti podniku tak, aby bylo dosaženo symetrie mezi upravenou rozvahou a 

výkazem zisku a ztráty pro účely výpočtu EVA“. 

 

Jak jsem uváděla výše, Stern a Stewart identifikovali na 164 možných úprav účetních 

výkazů, ty jsou však jejich obchodním tajemstvím. To určitě nevadí, protože ani v samotné 

praxi není nutné provádět tolik úprav, postačí vybrat ty, které jsou srozumitelné a ovlivní 

schopnost ukazatele EVA vysvětlit výnosnost a tržní hodnotu podniku. Burger a Schellberg 

(1995) shrnují čtyři základní kroky při provádění úprav: 

 

• konverze na operativní aktiva - operativní hospodářský výsledek a kapitál musí 

být očištěny od všech neoperativních nákladů a výnosů, které neslouží k 

dosažení a udržení příjmů z hlavní (operativní) podnikatelské činnosti, 
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• konverze finančních zdrojů - smysl spočítá v úpravě zdrojů financování, aby 

vyjadřovaly úplný a reálný obraz o financování v podniku, problémem je 

leasing a pronájem, 

• konverze daňová - smyslem je odstranění daňových efektů financování cizími 

zdroji, zjišťuje se rozdíl mezi ziskem před zdaněním a skutečným ziskem se 

zohledněním daňového štítu, 

• konverze akcionářská - do operativních aktiv bývávají připočítávány položky, 

které nefigurují v účetnictví, jde zejména o zvyšování vlastního, ty je nutné 

vykázav v upravené rozvaze jako tzv. ekvivalenty vlastního kapitálu; dále 

může být provedeno přecenění aktiv na tržní hodnoty. 

2.5.4 Výpočet EVA 

Existují v zásadě dva základní koncepty či přístupy k výpočtu ekonomické přidané 

hodnoty: koncept založený na bázi provozního zisku a druhým přístupem je vzorec založený 

na hodnotovém rozpětí. 

 

a) Výpočet EVA na bázi provozního zisku („Capital Charge“) 

Toto základní koncipování výpočtu ekonomické přidané hodnoty je konkretizací 

obecné podoby propočtu ekonomického zisku, který je počítán jako rozdíl mezi zdaněným 

ziskem z operativní (tzn. hlavní) činnosti a kapitálovými náklady, které je možno vypočítat 

součinem čistých operativních aktiv NOA a vážených průměrných nákladů kapitálu WACC 

(viz. vzorec 2.21) 

 

Vzorec pro výpočet dle Wagnera (2009): 

 3EVA (entity) = WACCCAPITALNOPAT ⋅−    (2.21) 

    

b) Výpočet EVA na bázi hodnotového rozpětí („Value Spread“) 

Podstatou této metody je pochopit vztah mezi ekonomickou přidanou hodnotou a 

rentabilitou aktiv. Wagner (2009, str. 182) tvrdí: „hodnotové rozpětí totiž vyjadřuje rozdíl 

mezi (specificky vymezenou) rentabilitou aktiv a průměrnými náklady kapitálu. Ukazuje, zda 

míra zhodnocení aktiv převýšila požadovanou míru zhodnocení kapitálu, a ziskové rozpětí 

                                                 
3 NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) = zisk z hlavní činnosti po odpočtu daní; Capital = kapitál, 
představuje souhrn všech finančních zdrojů vložených investory do podniku; WACC(Weighted Average Costs of 
Capital) = průměrné vážené náklady kapitálu; NOA = čistá aktiva vázaná v hlavní výdělečné činnosti 
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tudíž nabývá kladné hodnoty, nebo zda nikoli, a ziskové rozpětí je tak záporné.“ V rámci 

tohoto přístupu se berou v úvahu pouze náklady vlastního kapitálu. Vynásobíme-li hodnotové 

rozpětí (Value Spread) vlastním kapitálem, získáme ukazatel EVA, jak vidíme ze vzorce 2.22. 

 

Vzorec pro výpočet dle Wagnera (2009) 

 NOAWACC
NOA

NOPAT
EVA ⋅








−=      (2.22) 

Vzhledem ke složitostem úprav účetních výkazů, které jsou potřebné v rámci 

předchozího přístupu, existují i jednodušší výpočty ukazatele EVA. 

 

Vzorec pro výpočet dle Pavelkové (2005): 

 

 4 EVA (equity) = ( ) VKrROE e ⋅−      (2.23) 

      

Modifikace výpočtu EVA dle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR  Ministerstvo 

využívá k jejímu výpočtu místo rentability vlastního kapitálu čistý zisk, jinak jsou údaje ve 

vzorci totožné. Podniky jsou pak rozdělovány dle ekonomické přidané hodnoty do 

následujících kategorií (dle  Pavelkové, 2005, str. 60): 

 

• „podniky, které tvoří ekonomickou přidanou hodnotu, tj. jejich rentabilita 

vlastního kapitálu je větší než alternativní náklad na kapitál, 

• podniky netvoří ekonomickou přidanou hodnotu, ale jejich rentabilita vlastního 

kapitálu je větší než bezriziková sazba, 

• podniky mají kladnou hodnota rentability vlastního kapitálu, ale ta je menší 

než bezriziková sazba, 

• podniky ztrátové, jejich rentabilita vlastního kapitálu je menší než 0“ 

 

c) Určování nákladů kapitálu 

Výpočet WACC není jednoduchou záležitostí a s ohledem na jeho důležitost, je 

správné stanovení těchto nákladů klíčovým problémem. Proto si myslím, že je na místě 

nastínit tuto problematiku. 

                                                 
4 ROE je výnosnost vlastního kapitálu, re jsou náklady vlastního kapitálu, VK je vlastní 
kapitál. 
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Náklady na cizí kapitál 

Jejich stanovení je poměrně jednoduchou záležitostí, neboť platby (úroky) plynoucí z 

využití cizích zdrojů financování jsou většinou dohodnuty smluvně. Nákladem cizího kapitálu 

jsou úroky, které podnik platí svým věřitelům, snížené o tzv. daňový štít (což je úrok daňově 

uznatelný). Co se týče dalších forem financování, tak v případě emise dluhopisů se jedná o 

kupónové platby a nákladem leasingu je implicitní úroková míra. Vypočteme je jako vážený 

průměr z úrokových sazeb, které platíme za nejrůznější formy cizího kapitálu.  

 

Náklady na vlastní kapitál 

Vyčíslení jejich výše je obtížnější než u nákladů na cizí kapitál. U této kategorie totiž 

nejsou dohodnuty pevné platby a jsou dány určitými výnosovými očekáváními příslušných 

investorů. Jejich výše je určitě vyšší, což souvisí z vyšším rizikem vlastníka vkládajícího do 

podniku prostředky na neomezeně dlouho dobu a s neurčitým výnosem. Náklady vlastního 

kapitálu můžeme určit různými způsoby, avšak je vždy nutné zdůraznit, že se jedná pouze o 

jakési odhady. K základním metodám pro odhad nákladů na vlastní kapitál řadíme: arbitrážní 

model oceňování (APM), model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), dividendový růstový 

model a stavebnicové modely. Právě u stavebnicových modelů bych se ráda zastavila, protože 

je budu ve své praktické části využívat pro výpočet nákladů na vlastní kapitál. 

 

Stavebnicový model   

Dá se říci, že jeho podstava je relativně jednoduchá, k bezrizikové úrokové míře se 

připočítá určitá přirážka za riziko. Zohledňuje nejen systematická, ale také nesystematická 

rizika a příkladem takovéhoto modelu může být stavebnicový model INFA manželů 

Neumaierových, který využívá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ke statistickým účelům.  

Při výpočtu alternativního nákladu na vlastní kapitál se nejdříve vychází ze vzorce 

2.24, který abstrahuje od financování cizím kapitálem. 

 

Vzorec pro výpočet dle Pavelkové (2005): 

 

 FinStabsképodnikatelLAf rrrrWACC +++=     (2.24) 

 



28 

• bezriziková úroková míra rf - pro zjištění bezrizikové úrokové míry je 

používána výnosnost státních dluhopisů s dobou splatnosti 10 let a to z toho 

důvodu, že se tato doba přibližuje životnosti podnikových aktiv 

 

• riziková přirážka za velikost firmy rLA - je závislá na velikosti úplatných zdrojů, 

které jsou součtem vlastního kapitálu a bankovních úvěrů 

 

 je-li UZ > 3 mld. Kč            → rLA = 0% 

 je-li UZ < 100 mil. Kč        → rLA = 5% 

 je-li 100 mil. Kč <  UZ < 3 mld. Kč   → rLA =(3 mld. Kč - UZ) 2 / 168,2 (2.25) 

 

• riziková přirážka za obchodní podnikatelské riziko rpodnik - je závislá na 

ukazateli EBIT/aktiva, ten se porovnává s ukazatelem X1, který vyjadřuje 

nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním jměním 

 

 Vzorec pro výpočet dle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR:  
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 je-li EBIT/aktiva > X1    → rpodnik = 0% 

 je-li EBIT/aktiva < 0    → rpodnik = 10% 

 je-li 0 ≤ EBIT/aktiva ≤ X1  → rpodnik = (X1 - EBIT/aktiva) 2 / (10 x X1 2) (2.27) 

 

• riziková přirážka za finanční stabilitu rFinStab - vychází se z ukazatele celkové 

likvidity L3, který se porovnává s průměrnou hodnotou průmyslu tohoto 

ukazatele, přičemž pokud je  průměr průmyslu < 1,25, pak XL = 1,25, pokud je 

však průměr průmyslu > 1,25, pak XL = průměr průmyslu 

 

 je-li L3 > XL → rFinStab =  0% 

 je-li  L3 < 1  → rFinStab =  10% 

 je-li 1 ≤ L3 ≤ XL → rFinStab =  (XL - celková likvidita) 2 / 10 x (XL - 1) 2 (2.28) 

 

                                                 
5 A = aktiva; VK = vlastní kapitál; BU = bankovní úvěry; O = obligace; Ú = nákladové úroky 
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Takto vypočtené WACC se dosadí do vzorce 2.29, pomocí něhož již můžeme spočítat 

náklady vlastního kapitálu re. 

 

Vzorec pro výpočet dle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: 
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2.6 Mezipodnikové srovnání 

Při hodnocení výkonnosti podniku si ve většině situací nevystačíme s pouhým 

zanalyzováním vývoje absolutních či poměrových ukazatelů a jejich porovnáním s 

doporučenými či průměrnými hodnotami v oboru. V některých případech může být srovnání s 

těmito údaji irelevantní a nemusí zohledňovat specifičnost předmětu podnikání. Je tedy 

vhodné provést komparaci zjištěného stavu přímo s odvětvím, v němž podnik operuje nebo s 

konkurencí. Provádíme-li takovéto mezipodnikové srovnání, je důležité si v prvé řadě 

vymezit  kritéria, podle nichž budou podnikatelské subjekty hodnoceny. Dále je zapotřebí 

vybrat vhodné podniky pro porovnání, tzn. musí se nějakým způsobem podobat (Kislingerová 

a Hnilica, 2008). 

2.6.1 Jednorozměrné metody 

Jedná se o nejtriviálnější způsob, kdy se podniky porovnávají podle jednoho ukazatele 

a výsledkem je uspořádaná řada organizací. Kritérii, pomocí něchž se podniky srovnávají 

mohou být například bilanční suma, provozní výsledek hospodaření, zisk po zdanění, počet 

zaměstnanců, jednotlivé poměrové ukazatele, ekonomická přidaná hodnota aj.  

2.6.2 Vícerozměrné metody 

V některých situacích je zapotřebí zohlednit při porovnávání více kritérií najednou tak, 

abychom získali komplexnější pořadí podnikatelských subjektů. Nejprve je vhodné sestavit si 

matici, do níž jsou zaneseny zjištěné hodnoty vybraných ukazatelů pro každý hodnocený 

objekt, přičemž do sloupců se zapisují hodnotící ukazatele, do řádků vypočtené údaje. Taktéž 

                                                 
6 rE = alternativní náklad na vlastní kapitál; WACC = vážený náklad na kapitál; UZ = úplatné zdroje (VK + BU + 
O);  A = aktiva;  VK = vlastní kapitál; BU = bankovní úvěry;  O = obligace;  t = daňová sazba 
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se uvádí typ u každého z indikátoru, tzn. zda jsou příznivé vyšší hodnoty (+1) nebo nižší 

hodnoty (-1).  

Existuje celá řada metod vícekriteriálního srovnávání: metoda pořadí, bodovací 

metoda, metoda normované proměnné, metoda vzdálenosti od fiktivního objektu, faktorová 

analýza, shluková analýza aj. V diplomové práci bude využita metoda normované proměnné, 

a proto ji nyní věnujme pozornost. 

 

Metoda normované proměnné 

Tato metoda je založena na využití praktik některých statistických postupů. Hodnoty 

ukazatelů se transformují tzv. normalizací na srovnatelný tvar, kterým je bezrozměrné číslo. 

Aplikuje se tehdy, když je nezbytné porovnat subjekty podle kritérií, jež jsou vyjádřené v 

různých měrných jednotkách. Normalizace nám pomáhá odstranit nedostatek v podobě 

přílišné variability dat uvnitř souboru, čímž pak nedochází ke zkreslení konečných výsledků.  

Postupuje se tím způsobem, že se nejprve u každého ukazatele vypočítá směrodatná 

odchylka a aritmetický průměr. Dále se spočítá normovaná proměnná, přičemž vzorec se liší 

podle toho, zda jsou příznivé vyšší či nižší hodnoty. Pro každý objekt se pak sečtou 

normované hodnoty a podle jejich velikosti se určí pořadí subjektů, přičemž nejlepším je ten, 

který dosáhl nejvyšší kladnou hodnotu. V případě různého počtu ukazatelů se vykalkuluje 

průměrná hodnota (Kislingerová a Hnilica, 2008). 

 

Vzorec pro výpočet při maximalizaci ukazatele dle Kislingerové (2008): 

 

 7normovaný tvar 
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=      (2.30)  

 

Vzorec pro výpočet při minimalizaci ukazatele dle Kislingerové (2008): 
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7 uij - normovaný tvar j-tého ukazatele i-tého podniku; xij - hodnota j-tého ukazatele i-tého podniku; x̄i - průměr j-
tého ukazatele; sxj - směrodatná odchylka j-tého ukazatele 
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2.7 Balanced Scorecard 

Jedním z nástrojů v rámci komplexního přístupu k hodnocení a měření výkonnosti 

podniku je metoda Balanced Scorecard (dále jen BSC), která patří bezesporu k 

nejpropracovanějším a nejznámějším, proto byla v rámci tohoto pojetí vybrána pro aplikační 

část diplomové práce.  

Tento koncept byl vytvořen na počátku devadesátých let 20. století americkým 

profesorem a konzultantem Robertem S. Kaplanem a ředitelem jedné americké poradenské 

firmy Davidem P. Nortonem. BSC není jen systémem měřítek, ale lze jej považovat za 

koncepční nástroj řízení podniku na všech třech úrovních - strategické, taktické i operativní. 

Jedná se o integrovaný systém řízení skládající se ze tří složek: systém strategického řízení, 

komunikační nástroj a měřící systém (Niven, 2006). Zachovává tradiční finanční měřítka, 

která vypovídají o minulé výkonnosti a doplňuje je o nové ukazatele hybných sil budoucí 

výkonnosti. BSC slouží k vyjasnění vize a strategie podniku, které převádí do konkrétních 

cílů a měřítek, ale lze ji použít i jako komunikační platformu, nástroj k plánování a 

zdokonalení zpětné vazby a procesu učení se. Úspěšné vytvoření a následné zavedení BSC 

umožňuje manažerům utvořit si jasnou představu o tom, jak svým řízením přispívají k 

naplnění podnikové vize.  

2.7.1 Perspektivy Balanced Scorecard 

Metoda BSC měří výkonnost podniku ze čtyř perspektiv: finanční, zákaznické, 

interních procesů, učení se a růstu. Tyto perspektivy pak tvoří rámec BSC, jak můžeme vidět 

na obr. 2.3.           

Obr.   2.3 Perspektivy Balanced Scorecard 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Kaplana a Nortona (2007) 
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a) Finanční perspektiva 

Ve finanční perspektivě jde o sledování spokojenosti vlastníků s cílem uspokojit jejich 

zájmy v podobě adekvátního zhodnocení jimi vložených prostředků do podniku. BSC 

zachovává finanční měřítka, protože ta jsou důležitá při sumarizaci snadno měřitelných 

ekonomických důsledků již provedených akcí. Kaplan a Norton (2000, str. 48) tvrdí, že 

„finanční cíle jsou „ohniskem“, do něhož směřují cíle a měřítka ostatních perspektiv BSC.“ 

Toto propojení explicitně vystihuje dlouhodobý cíl podniku, čímž je tvorba hodnoty a 

uspokojení vlastníků. Cíle ve finanční perspektivě se obvykle vztahují k ziskovosti a může 

jimi být např. provozní zisk, ROE, ROCE, ekonomická přidaná hodnota (EVA) aj, přičemž 

právě ekonomická přidaná hodnota se osvědčuje jako velmi výhodný ukazatel, protože 

zohledňuje náklady na kapitál a prostřednictvím identifikace generátorů hodnoty ji můžeme 

využít na všech úrovních podnikového řízení. 

V jednotlivých fázích životního cyklu podniku se mohou finanční cíle lišit. Kaplan a 

Norton (2007) uvádí tři fáze, ve kterých se firma může ocitnout a k nim náležející finanční 

cíle: 

• růst - jedná se o ranou fázi životního cyklu; finančním cílem v této fázi může 

být percentuální míra růstu obratu, míra růstu prodejů v cílových segmentech, 

zákaznických skupinách a regionech, 

• udržení - v této fázi se nachází většina podnikatelských jednotek, používanými 

finančními měřítky jsou návratnost investic (ROI), výnosnost vloženého 

kapitálu (ROCE) či ekonomická přidaná hodnota (EVA), 

• největší výnosy (sklizeň) - některé podniky dospějí do fáze zralosti, ve které 

chtějí sklízet „plody“ investic uskutečněných v předchozích dvou fázích; 

obecnými ukazateli bývají provozní cash flow (před odpisy) nebo snižování 

požadavků na pracovní kapitál. 

 

b) Zákaznická perspektiva 

V rámci této perspektivy se zaměřuje pozornost na zákazníka a tržní segmenty, ve 

kterých chtějí firmy podnikat a představují pro ně zdroj obratů. Zákaznická perspektiva 

zahrnuje klíčová zákaznická měřítka jako jsou např. spokojenost a loajalita zákazníků, 

ziskovost zákazníků, získávání nových zákazníků nebo udržení si stávajících aj. Mohou se též 

určit a měřit hodnotové výhody, které jsou poskytované významným zákazníkům či 

segmentům a ty pak představují hybné síly. Důležitou roli zde sehrává segmentace trhu, tzn. 

podniky musí jasně stanovit, ve kterých segmentech chtějí konkurovat a také jaké hodnotové 
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výhody budou poskytovat svým cílovým segmentům. Takovýmto způsobem tedy převádí 

zákaznická perspektiva BSC poslání a strategii do specifických cílů zaměřených na zákazníky 

a tržní segmenty. Základní skupinu měřítek, aplikovatelných na jakýkoliv typ podniku tvoří 

dle Kaplana a Nortona (2000, str. 64) tyto: 

 

• „podíl na trhu - odráží podíl obchodu na daném trhu (vyjádřeno v počtu 

zákazníků, utracených finančních prostředků nebo v objemu prodaných 

položek), 

• udržení zákazníků - měří absolutně nebo relativně míru, jakou podnikatelská 

jednotka získává nové zákazníky nebo zakázky, 

• získávání nových zákazníků - sleduje v absolutních nebo relativních číslech 

míru, s jakou si podnikatelská jednotka uchovává mimořádné vztahy se 

zákazníky a pečuje o ně, 

• spokojenost zákazníků - stanovuje úroveň spokojenosti podle konkrétních 

kritérií výkonnosti pomocí hodnotové výhody, 

• ziskovost zákazníků - měří čistý zisk, který zákazník nebo tržní segment 

přinášejí po odečtení zvláštních výdajů na podporu zákazníka.“ 

 

Základem úspěšnosti v rámci této perspektivy bývá považováno měření hodnotových 

výhod zákazníka, které zastupují ty vlastnosti výrobků či služeb, na jejichž základě si buduje 

podnik loajalitu a spokojenost svých zákazníků. Jsou klíčem k pochopení hybných sil 

základních výstupů a lze je rozdělit do těchto kategorií: 

 

• vlastnosti výrobku/služby - určují funkčnost, cenu a jakost výrobku či služby, 

• vztahy se zákazníky - zahrnuje dodání zboží zákazníkovi, včetně doby odezvy, 

dodávky a spokojenosti zákazníka, 

• image a pověst podniku - jsou faktory, které přitahují zákazníky a umožňují 

podnikům, aby se vůči nim aktivně profilovaly. 

 

Kaplan a Norton (2007) zjistili, že téměř všechny hodnotové výhody jsou směřovány 

na dobu odezvy, kvalitu a cenu ve vztahu k zákazníkům. 

 

 



34 

c) Perspektiva interních podnikových procesů 

Interní podnikové procesy je potřeba řídit a organizovat takovým způsobem, aby měl 

výstup parametry, které požaduje zákazník a zároveň byl proveden co nejhospodárněji. V 

rámci této perspektivy je nutné určit kritické interní procesy, ve kterých musí být podnik 

vynikající, aby splnil představy akcionářů a cílových zákaznických skupin.  

Autoři konceptu BSC doporučují soustředit se na definování úplného interního 

hodnotového řetězce, který sestává z inovačního, provozního a poprodejního procesu. 

 

Obr.   2.4 Hodnotový řetězec 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Kaplana a Nortona (2000) 

 

Za velmi důležitou součást perspektivy interních procesů je považován inovační 

proces, který pokládá za prvořadou záležitost nejprve označit tržní segmenty, jež chce podnik 

uspokojit nabídkou výrobků či služeb a dalším krokem je jejich navrhnutí a vyvinutí. Inovační 

proces znamená hledání příležitostí a má odpovědět na to, co zákazník ocení u budoucího 

produktu a zda jeho uvedením na trh může podnik předběhnout konkurenci. Využívání 

výzkumu a vývoje je v současné době velice důležitou záležitostí, protože umožňuje 

podnikům díky uvádění nových inovovaných výrobků na trh získat obrovskou konkurenční 

výhodu. Provozní proces je představován krátkodobým vytvářením hodnoty. Začíná 

zákaznickou objednávkou a končí dodáním výrobku či služby. Podniky, aby mohly 

poskytnout hodnotovou výhodu svým cílovým zákazníkům, by měly zjišťovat výši nákladů, 

jakost a dobu trvání provozních procesů. Poslední součástí hodnotového řetězce je poprodejní 

servis, který umožňuje odhalit nedostatky dodávaného výrobku či služby. Zahrnuje záruční a 

nezáruční opravy, příjem nefunkčních produktů aj. 
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d) Perspektiva učení se a růstu 

Poslední perspektiva BSC se zaměřuje na zaměstnance. Cíle v této oblasti umožňují 

dosažení stanovených cílů v ostatních třech perspektivách a jsou jejich hybnými silami. K 

nejdůležitějším třem oblastem této perspektivy řadí autoři Kaplan a Norton (2007): 

 

• schopnosti zaměstnanců - požadavky na schopnosti zaměstnanců se v 

posledních letech změnily, vyžadují se zcela nové znalosti, schopnosti a 

kompetence, za klíčová měřítka jsou považována spokojenost zaměstnanců 

(ztotožnění s cíli podniku, jejich iniciativa a aktiva), udržení zaměstnanců 

(může být docíleno dlouhodobými investicemi do pracovníků) a produktivita 

zaměstnanců; k dosažení výše uvedených cílů jsou potřebné hybné síly, k nimž 

řadíme kompetence zaměstnanců, technologickou infrastrukturu a klima v 

interních kapacitách, 

• schopnosti informačního systému - zaměstnanci k efektivnímu vykonávání své 

práce potřebují relevantní informace, liší se však podle jednotlivých linií 

pracovníků, např. obchodní a technické složky potřebují informace o 

zákaznících a jejich potřebách; technické složky zajímají informace o 

produktech a technologiích konkurence;  provozní pracovníci žádají informace 

o statistice vlastních nedostatků při realizaci produktu a jeho kvalitě, 

• motivace, delegování pravomocí a angažovanost - jen motivovaní zaměstnanci 

odvádí svou práci kvalitně a přispívají k úspěchu podniku, proto je důležité 

vytvořit prostředí, které takovou motivaci zajišťuje např. zveřejnění podnětů 

zaměstnanců, zavedení osobní angažovanosti. 

2.7.2 Tvorba Balanced Scorecard 

Zavedení systému BSC není rozhodně jednoduchou záležitostí a pro jeho 

implementaci v podniku neexistuje přesná šablona. Každý podnik je totiž jedinečný a je 

nutné, aby upravil tvorbu BSC podle jeho možností. Lze však popsat typické kroky, podle 

kterých je možné postupovat, což znázorňuje obr. 2.5. 
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Obr.   2.5 Tvorba Balanced Scorecard 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Vysušila (2004) 

 

a) Vyjasnění strategie 

Prvním krokem implementace BSC je vyjasnění a také pochopení dříve vytvořené 

strategie. Vhodným nástrojem je Porterův model pěti konkurenčních sil, který vychází z toho, 

že strategická pozice podniku působícího na určitém trhu je ovlivňována působením pěti 

základních faktorů: vyjednávací silou kupujících, vyjednávací silou dodavatelů, hrozbou 

substitučních výrobků, rivalitou firem působících v daném prostředí, ohrožením ze strany 

nově vstupujících firem. 

 

b) Identifikace perspektiv 

Neméně důležitým krokem je provedení identifikace perspektiv, ty totiž umožňují 

stanovit jakousi rovnováhu nejenom mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, ale taktéž mezi 

požadovanými výstupy a jejich hybnými silami. Pro většinu podniků a odvětví postačují čtyři 

základní: finanční, zákaznická, interních procesů, učení se a růstu, ale toto vymezení není 

striktní. Každý podnik při zavádění systému BSC si může upravit model dle jeho uvážení. 

Více informací k perspektivám bylo uvedeno v kapitole 2.7.1. 

 

c) Odvození strategických cílů 

Je bezesporu zřejmé, že potenciálních cílů může být nespočet. Účelem v tomto kroku 

je vybrat z tak vysokého počtu jen ty, které jsou skutečně významné pro podnik.  

Pro vyjádření strategických cílů je důležité dodržet určitá pravidla, jak tvrdí Horváth 

(2002): každá perspektiva by měla obsahovat čtyři až pět cílů z důvodu zachování 

přehlednosti, cíle by měly být maximálně konkrétní, popsány krátkou větou a mělo by se 

soustředit jen na ty pro podnik strategicky nejvýznamnější. 
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Horváth (2002) tvrdí, že odvození strategických cílů probíhá v několika po sobě 

následujících krocích: 

 

• tvorba strategických cílů - podílejí se na ni vedoucí pracovníci a i přes jejich 

rozdílné priority je třeba jejich názory konzultovat, aby se došlo ke konsenzu a 

dostalo jednoznačný a víceméně všemi akceptovaný systém cílů, ty mohou být 

tvořeny různými postupy, např. odvozováním návrhů cílů ze stávají 

dokumentace, v rámci workshopů, pomocí brainstormingu aj., 

• výběr strategických cílů - přes velký počet cílů je důležité vybrat a zaměřit se 

právě na ty nejdůležitější, což není jednoduchou záležitostí; přestože se jedná o 

náročný úkol, je možné naleznout jen málo praktických návodů, jak při něm 

konkrétně postupovat, 

• dokumentace strategických cílů - podstatné je objasnit význam jednotlivých 

vybraných cílů, tzn. je vhodné vytvořit krátký komentář ke každému z cílů se 

zdůvodněním jeho strategické důležitosti, obsahem dokumentace by mělo být 

dle Horvátha (2002): cíl, jeho definice a vysvětlení, odpovědnost za splnění 

cíle a termín jeho dosažení. 

 

d) Vybudování vztahů příčin a následků 

Po tom, co si podnik vyjasní strategii, provede identifikaci perspektiv a vybere pro něj 

vhodné strategické cíle, je možné přejít k dalšímu kroku - k sestavení schématu vztahů příčin 

a následků. Ten vyjadřuje příčinné souvislosti, tzn. ukazuje, co následuje potom, když něco 

nastane, přičemž příčiny tvoří jakési hybné síly a následky jsou výstupní měřítka. Vhodným 

prostředkem pro znázornění řetězce příčin jsou strategické mapy, ty by měly podle Pavelkové 

a Knápkové (2005) obsahovat: strategické cíle minimálně v jednotlivých perspektivách, 

strategická výstupní měřítka pro všechny strategické cíle a jejich hybné síly, vyvážení 

strategických výstupních měřítek a hybných sil pomocí diagnostických měřítek, jež 

monitorují, zda není strategických měřítek dosahováno nežádoucím způsobem, definování 

řetězce příčinných vazeb, tzn. propojení cílů, ukazatelů a jejich hybatelů. 

Vrcholem strategické mapy je vždy finanční perspektiva a její cíle, na kterou navazují 

perspektivy zákaznická, interních procesů a učení se a růstu. Singulární cíle jsou propojeny 

šipkami, což ukazuje jejich vzájemné působení a vazby. Niven (2006) ve své knize „Balanced 

Scorecard: Step-by-Step:Maximizing Performance and Maintaining Results“ velice přehledně 

popisuje postup, jak vytvořit právě zmíněnou strategickou mapu. Kaplan a Norton (2007) 
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uvádí, že strategická mapa vychází z několika principů: strategie vyvažuje protichůdné síly, je 

nutné jasně definovat cílové zákaznické segmenty a odlišit tak hodnotu pro zákazníka, 

hodnota bývá vytvořena prostřednictvím interních podnikových procesů, strategie se skládá 

ze současných a  vzájemně se doplňujících témat.  

 

e) Výběr měřítek a stanovení cílových hodnot 

Správný Balanced Scorecard by měl být tvořen nejen souborem měřítek výstupů, ale 

taktéž by měl obsahovat hybné síly výkonnosti, které vypovídají o tom, jak má být výstupů 

dosaženo. Pro jeden strategický cíl se doporučuje mít co nejméně měřítek (jedno, maximálně 

dvě).  

K hlavním zásadám pro volbu měřítek patří dle Maříka (2005, str. 58): „formalizace - 

matematický vztah, finanční ukazatel, návod k výpočtu měřítka, odpovědnost, dostupnost - 

zdroj dat, frekvence měření, plánované údaje, srovnání s konkurencí, odpovědnost a 

posouzení účelnosti - náklady na provedení, plán zavedení (čas, rozpočet).“ 

Každý strategický cíl by měl mít stanovenu hodnotu, k jejímuž splnění směřuje. Ta by 

měla být náročná, ctižádostivá, věrohodná a rovněž dosažitelná.  

 

f) Určení strategických akcí 

Posledním krokem v rámci implementace systému Balanced Scorecard je stanovení 

akcí, pomocí nichž je možné splnit strategické cíle. Jsou časově i věcně asociovány k týmům 

a jednotlivcům, jejich organizace probíhá přes interní procesy. Strategické akce se většinou 

plánují v nižších perspektivách - tzn. pod úrovní finanční oblasti. Je potřeba zamezit vzniku 

redundancí v jednotlivých akcích plánu a jednotlivé strategické aktivity dokumentovat.  

Vysušil (2004) doporučuje využít k určení strategických akcí brainstorming, logicky 

přiřadit získané nápady příslušným strategickým cílům a sestavit tzv. iniciační matici 

strategických akcí podávající přehled o naplánovaných strategických akcích. 

Proces vývoje a zavedení BSC není rozhodně jednoduchou záležitostí. Závisí na 

charakteru organizace a prostředí, v němž působí. Společnost musí znát své silné a slabé 

stránky a přesná pravidla BSC (Michalska, 2005). Pokud se podnik rozhodne pro jeho 

implementaci a ta bude úspěšná, umožní mu to řídit podnikové činnosti tak, aby byla 

dlouhodobě zajištěna jeho efektivní existence. 
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3. Charakteristika podniku zvoleného pro analýzu 

výkonnosti 

3.1 Historie a předmět podnikání společnosti AUTEL, a.s. 

Společnost AUTEL byla založena před 19 lety, konkrétně tedy v roce 1993, jako 

společnost s ručením omezeným. V roce následujícím založila svou dceřinou společnost 

AUTEL-montáže, s.r.o., která se začala zabývat montážní činností v oblasti měření, řídících 

systémů a výroby rozvaděčů. Rok 1996 byl obdobím transformace, kdy se AUTEL jakožto 

společnost s ručením omezeným přeměnil na akciovou společnost.  Společnost AUTEL, a.s. 

byla založena bez výzvy k upsání akcií, její základní jmění činilo v té době 1 739 560 Kč a 

bylo složeno ze zaměstnaneckých akcií na jméno. Výjimečným pro společnost AUTEL, a.s. 

byl rok 2008, kdy společnost nejenže dosáhla nejvyšších výkonů v rámci její historii, ale také 

učinila největší investici. Rovněž v průběhu tohoto období došlo k založení další dceřiné 

společnosti AUTEL Sp. z o. o.,  tentokrát na území Polské republiky.  

AUTEL, a.s. je integrovaná inženýrská a dodavatelská společnost, jejímž hlavním 

předmětem podnikání je implementace automatizačních a elektronických systémů v 

průmyslu. Nelze opomenout též nezanedbatelný doplněk podnikání a to prodej zboží, 

pronájem a účetní služby.  

3.2 Profil společnosti 

AUTEL, a.s. zajišťuje spolehlivé a flexibilní služby, dodávky nejmodernějších 

technologií na klíč a také nabízí široký rozsah inženýringových produktů jako např.: 

poskytování software, montáž a opravy měřící a regulační techniky, projektování elektrických 

zařízení, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, koupě zboží za účelem 

dalšího prodeje a prodej, poradenství v oboru programování, automatizace, revize 

elektrických zařízení. 

3.2.1 Projektování 

Společnost AUTEL je inženýrskou organizací disponující určitou profesionalizací a 

know-how v projektování a vlastnící oprávnění vydané Obvodním báňským úřadem v 

Ostravě k projektování elektrických instalací. Veškeré činnosti provádí za podpory 

autorizovaných inženýrů, kteří jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků.  
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3.2.2 Programování 

Inženýři společnosti AUTEL vyvíjí aplikační programové vybavení, jež je jádrem 

moderního systému automatizace realizovaného na bázi počítačů s vizualizací, 

distribuovaných systémů řízení, programovatelných logických automatů a komunikačních sítí. 

3.2.3 Výrobní informační systémy 

Výrobní informační systémy vyvíjené a implementované společností AUTEL 

pomáhají zvyšovat produkci, snižovat náklady, zajistit kvalitu a uspokojit individuální 

požadavky zákazníků. Jedná se o integrované počítačové systémy, které dávají dohromady 

metody a nástroje pro zdokonalování výroby. Společnost AUTEL se zaměřuje zejména na 

řízení výroby v hutnictví, bilanční a plánovací systémy v energetice, plánování a 

monitorování spotřeby elektrické energie. 

3.2.4 Dodávky a realizace 

Společnost AUTEL zajišťuje kromě zmíněných inženýringových služeb také dodávky 

a montážní práce od mnohých prověřených dodavatelů. Jedná se např. o zajišťování 

naprojektovaných zařízení, rozvaděčů, montážních prací na stavbě, vedení obchodní 

dokumentace.  

3.3 Tržní segmenty 

Společnost AUTEL, a.s. se svými rozsáhlými praktickými zkušenostmi působí ve 

světě průmyslu, kde má velice pevně zapuštěny své kořeny v mnoha tržních segmentech:  

 

• hutní průmysl (koksovny, aglomerace, vysoké pece, ocelárny, válcovny), 

• energetika (kotelní systémy, úpravny vod, turbosoustrojí), 

• ekologické stavby (čistírny odpadních vod, odsíření spalin, spalovny), 

• zpracovatelský průmysl surovin (dopravníky, drtírny, třídírny, zásobníky), 

• petrochemie, chemický průmysl, celulóza a papír.  

 

AUTEL, a.s. působí nejenom na českém trhu, ale jeho zákazníky jsou i zahraniční 

subjekty. Mezi země, které jsou cílem exportu této společnosti patří např. Čína, Polsko, 

Chille, Taiwan, Litva, Slovensko, Slovinsko, Německo, Indie, Rusko, Korea, Turkmenistán 

aj.  
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3.4 Konkurenční výhody 

Ke konkurenčním výhodám akciové společnosti AUTEL bezesporu patří její 

devatnáctiletá historie, během níž získala mnoho zkušeností, což dokládá více než 500 

úspěšně zrealizovanými projekty. Jedná se o ryze českou společnost s vysoce kvalifikovanými 

pracovníky, disponující špičkovým technologickým zázemím, k jejímž předním vlastnostem 

patří spolehlivost, flexibilita a inovativnost. Nespornou výhodou jsou četné zkušenosti s 

realizací projektů v zahraničí. 

3.5 Sponzoring 

Akciová společnost AUTEL si je vědoma toho, jakou sílu může mít právě sponzorství 

a využíváním tohoto nástroje dává najevo, že si uvědomuje společenské odpovědnosti vůči 

svému okolí. Cíleně podporuje nejenom školství, ale také mimoškolní aktivity mládeže i 

různé společenské akce. Rovněž nezapomíná na ty typy subjektů, které bezesporu potřebují 

podporu ze strany veřejnosti, konkrétně sponzoruje Nemocnici Třinec, Nadační fond Krtek, 

Rehabilitační stacionář Třinec aj. K dalším subvencovaným organizacím patří Dům dětí a 

mládeže Třinec, Český Těšín, ELÁN Třinec, Farní sbor Slezské církve evangelické v Návsí, 

Masarykova základní škola a mateřská škola Hnojník, PZKO, Tělovýchovná jednota 

Oldřichovice, TRISIA, Tenisový klub Třinec aj. 

3.6 Úspěchy společnosti 

Společnost AUTEL, a.s. se může pyšnit řadou ocenění, která jí byla udělena za dobu 

působení na trhu. Díky čím dál větší realizaci projektů v zahraničí, získala v prestižní soutěži 

Exportér roku za nárůst vývozu během období 2009 - 2010 v kategorii střední exportéři 4. 

místo. V roce 2009 obsadila dokonce místo první. Podnik se stal v roce 2006 vítězem 

Exportní ceny DHL v kategorii středně velká společnost a exportér regionu, v téže soutěži se v 

roce 2009 umístil na 3. místě. Společnost každoročně obsazuje pěkná místa v rámci vyhlášení 

Českých 100 nejlepších, konkrétně v kategorii dynamicky se rozvíjející firma a získala cenu 

města Třince za přínos o rozvoj regionu. 
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Vývoj počtu zaměstnanců za období 2005 - 2011
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3.7 Organizační struktura  

Organizační struktura tvoří ve firmě jakýsi základní skelet, který definuje funkční role 

a vztahy v podnikových procesech a umožňuje plnit cíle, které si organizace stanovila.  

Ve společnosti AUTEL, a.s. je organizační uspořádání založeno na maticovém 

přístupu, který kombinuje prvky funkcionální a divizionální organizační struktury. Mimo 

tento typ uspořádání funguje v ní ještě další struktura složená ze třech na sobě vzájemně 

nezávislých oddělení: obchodu, marketingu a prodeje, účetnictví a financování. Protože je 

společnost AUTEL projektově orientovanou organizací, je zřejmé a nezbytné využití právě 

maticové organizační struktury. V tomto podniku to funguje tak, že každá zakázka má 

přiděleného vedoucího projektu, který je zodpovědný za vedení a koordinaci všech jejich 

implementačních fází. Vedoucí projektu pak vytváří projektový tým, dohlíží a zajišťuje, aby 

byl složen z pracovníků různých profesních skupin. Každá profesní skupina má svého 

vedoucího. Ten zodpovídá za to, aby byli jeho podřízení patřičně vybaveni schopnostmi, 

vyškoleni, certifikováni, má přehled o tom, který ze specialistů na jaké zakázce dělá a ke 

kterým technologiím má blíže. Může se zdát, že takto zavedené organizační uspořádání je 

komplikované a že přináší řadu nedostatků jako např. možný mocenský boj, rozpory mezi 

vedoucími aj., ale i přes svá negativa funguje ve společnosti AUTEL od počátku její existence 

a umožňuje plně využívat specialisty, kterých má podnik nespočet. Vývoj počtu zaměstnanců 

zobrazuje graf 3.1. Schéma organizační struktury je součástí Přílohy č. 2. 

 

Graf  3.1 Vývoj počtu zaměstnanců za období 2005 - 2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti 

 



43 

4. Analýza výkonnosti podniku s následnými závěry a 

vyhodnoceními stavu 

 

V předchozích kapitolách byly nastíněny různé pohledy a k nim příslušné metody, jak 

je možné analyzovat a následně i hodnotit výkonnost podnikatelského subjektu. Dále byl v 

krátkosti představen podnik, který je v následujících pasážích terčem hodnocení. Součástí této 

kapitoly, jak již z jejího názvu vyplývá, bude aplikace vybraných metod analýzy výkonnosti 

podniku, konkrétně tedy dojde k provedení finanční analýzy za roky 2007 - 2011 včetně 

komparace časové, s oborovým průměrem i mezipodnikové, výpočtu ekonomické přidané 

hodnoty za léta 2008 - 2010 a v neposlední řadě navržení systému měřítek pomocí metody 

Balanced Scorecard.  

4.1 Finanční analýza 

V této podkapitole bude zkoumáno finanční zdraví společnosti AUTEL, a.s. pomocí 

vybraných ukazatelů. Nejprve je pozornost zaměřena na procentní rozbor aktiv a horizontální 

analýzu pasiv, poté je proveden výpočet poměrových ukazatelů. Výsledky jsou následně 

porovnány s doporučenými hodnotami, oborovým průměrem a mezipodnikově srovnány. 

Podkladem pro výpočty jsou základní účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztrát) za léta 

2007 - 2011, které obsahuje Příloha č.3 a Příloha č. 4. Výkazy za rok 2011 jsou svým 

charakterem prozatímní a některé hodnoty se mohou nepatrně lišit, neboť účetní závěrka 

nebyla do data zpracování diplomové práce oficiálně uzavřena a ověřena auditorem. 

4.1.1 Analýza rozvahy 

Nejčastějším způsobem, jak zanalyzovat rozvahu, je provést její procentní rozbor. Ten 

nám umožní zjistit, v jaké míře se jednotlivé položky tohoto výkazu podílí na celkové 

bilanční sumě. Jako základna byla použita suma aktiv resp. pasiv. Pozornost bude v 

následující části věnována interpretaci nejdůležitějších kategorií, kompletní vertikální analýzu 

rozvahy je možné nalézt v Příloze č. 5, kde je taktéž k dispozici v Příloze č. 3 rozvaha za 

jednotlivé roky 2007 - 2011. 

Z hlediska celkového majetku společnosti AUTEL, a.s. můžeme pozorovat od roku 

2010 mírně klesající hodnotu bilanční sumy aktiv, což bylo způsobeno poklesem oběžných 

aktiv, konkrétně krátkodobých pohledávek a zásob. Co se týká majetkové struktury, je možné 

říci, že odpovídá příslušnému oboru podnikání. Převažující položkou jsou již zmiňovaná 
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oběžná aktiva, jejichž procentuální podíl na celkové bilanční sumě dosahoval v roce 2011 

65%, v předchozích letech nepatrně více (přehledně zobrazuje graf 4.1) 

 

Graf  4.1 Vývoj struktury aktiv v letech 2009 - 2011 
 

 

 

 

Podíváme-li se blíže na strukturu oběžného majetku, nelze si nevšimnout poměrně 

vysokého zastoupení krátkodobých pohledávek, konkrétně těch z obchodních vztahů, 

tvořících více než 50% z celkových aktiv. Krátkodobé pohledávky sice patří k likvidnějším 

aktivům, která lze relativně rychle přeměnit na peněžní prostředky, ale na druhou stranu jsou 

málo výnosná a v případě jejich tak velkého procentuálního podílu se nabízí dvě otázky, zda 

by takto vázané finance nebylo lepší jinak efektivněji využít a zda má firma dostatek 

peněžních prostředků pro případ prodlení zákazníka se splacením či dokonce nezaplacením 

faktury.  Z tohoto pohledu bude důležité v následné poměrové analýze ověřit, jestli firma 

disponuje dostatečným bezpečnostním polštářem ve formě dodavatelského úvěru, tedy zda-li 

odběratelé hradí faktury dříve, než je společnost zaplatí svým dodavatelům. U analyzované 

firmy si můžeme povšimnout opravdu nízkého procentuálního podílu krátkodobého 

finančního majetku, který tvořil v roce 2010 zhruba 3% bilanční sumy a v roce 2011 přes 4%. 

Protože se jedná o nejlikvidnější aktivum, bylo by v dalších analýzách potřebné prozkoumat, 

zda takto nízké hodnoty neovlivňují likviditu společnosti. Co se týká stálých aktiv, tak 

největší část tvoří dlouhodobý hmotný majetek, v roce 2011 to bylo zhruba 29%, který je 

podpoložkou stálých aktiv, jejíž hodnoty sice v čase klesají, ale jejich procentuální zastoupení 

k celkové bilanční sumě mírně roste. Podíl dalších složek dlouhodobého majetku se v čase 

nijak razantně nemění. Největší nárůst byl zpozorován v roce 2008 u dlouhodobého hmotného 

majetku, který byl způsoben nákupem pozemků jakožto prozatím největší investicí v historii 

společnosti.  
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Z hlediska kapitálové struktury, tedy toho z jakých zdrojů je majetek společnosti 

financován, můžeme konstatovat, že analyzovaný podnikatelský subjekt se ve všech 

sledovaných obdobích přiklání k využití cizích zdrojů (viz. graf 4.2), což odpovídá tendencím 

v tomto oboru podnikání.  

 

Graf  4.2 Vývoj struktury pasiv v letech 2009 - 2011 
 

 

Od roku 2010 klesá potřeba financování cizím kapitálem rychlejším tempem než 

kapitálem vlastním. Tato skutečnost může mít v konečném důsledku pozitivní vliv na oblast 

rentability, neboť obecně nákladnější jsou vlastní zdroje financování, samozřejmě v případě 

neměnného čistého zisku. V rámci další analýzy by bylo vhodné se zaměřit na ukazatel 

rentability vlastního kapitálu, ve kterém se bezesporu nějakým způsobem tyto záležitosti 

projeví. Dále můžeme říci, že zkoumaný podnikatelský subjekt ponechává vydělané zisky ve 

společnosti zřejmě pro její další rozvoj, patrné to je ze stále rostoucího nerozděleného zisku 

minulých let. Zajímavý je i vývoj rezerv. V roce 2009 byly vytvořeny ostatní rezervy ve výši 

přes 5 mil. Kč. V předchozích letech podnik žádnými rezervami nedisponoval. Účetní 

jednotka se tímto krokem chtěla zřejmě zabezpečit proti budoucím rizikům či případným 

ztrátám souvisejícím s propuknutou celosvětovou hospodářskou krizí. Tento typ rezerv je sice 

daňově neuznatelný, tzn. že si firma nesníží výslednou daňovou povinnost, ale zato takto 

uložené finanční prostředky může čerpat k pokrytí budoucích závazků nebo ztrát z podnikání, 

na které je účelově tvoří. Je zřejmé, že rezervy prozatím čerpány nebyly. Nelze si nevšimnout 

jejich dalšího nárůstu v roce 2011 o více než 90%. Co se týče cizích zdrojů financování, tak 

jsou upřednostňovány krátkodobé závazky z obchodních vztahů a krátkodobé bankovní 

úvěry. Společnost v žádném sledovaném roce nedisponovala dlouhodobými úvěry, což je 

pozitivní, protože přeci jen se jedná o dražší zdroj financování, než když jsou využívány 

úvěry krátkodobé a podnik tak není zatížen zbytečně vysokými nákladovými úroky. Také to 

svědčí o faktu, že firma je schopna do 1 roku splatit vše, co si půjčila.  
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4.1.2 Analýza výkazu zisku a ztrát 

V rámci zkoumání výkazu zisku a ztrát obvykle posuzujeme, jak jeho jednotlivé 

položky ovlivňovaly v čase výsledek hospodaření. K tomuto nám slouží horizontální analýza 

nebo-li analýza trendů. Opět bude pozornost věnována pouze nejdůležitějším kategoriím, 

výkaz i tabulka s rozborem jsou součástí Příloh č. 4 a 6. 

Je evidentní, že společnost AUTEL, a.s. má spíše výrobní charakter, dokládá to fakt, 

že převážnou většinu dosahovaných výnosů tvoří tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Tržby za prodej zboží a ostatní výnosy jsou na minimální úrovni v poměru k celkovým 

výkonům.  

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát (viz. Příloha č. 6) lze vypozorovat, že 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mají v čase výrazně kolísavý charakter. V roce 

2009 dokonce poklesly oproti předchozímu roku o 51%, nadcházející rok 2010 byl ve 

znamení 27% růstu těchto tržeb. V hospodářském období 2001 byl zaznamenán opět pokles 

této složky výnosů zhruba o 39% a pokud bychom ho porovnali s rokem 2008, který byl pro 

společnost AUTEL, a.s. zcela mimořádným a z hlediska ziskovosti v historii tohoto podniku 

nevídaným, tak jsme na pouhých 37%. Samozřejmě je nutné zohlednit výrazný pokles 

světové ekonomiky a s tím související úbytek poptávky, se kterým se musela potýkat 

víceméně každá firma.  

Zajímavé je souměření tržeb z vlastních výrobků a služeb s výkonovou spotřebou jak 

zobrazuje graf 4.3. Tyto složky by totiž měly tvořit za běžných okolností nejpodstatnější část 

výkazu zisku a ztrát. Je patrné, že v roce 2011 obě položky poklesly s víceméně podobnou 

dynamikou. Tržby zaznamenaly snížení o 38,84% a výkonová spotřeba o 36,88%. I přes 

minimální rozdíl v dynamice můžeme považovat za negativní jev to, že tržby klesaly nepatrně 

rychleji než náklady, což vlastně znamená, že jednu korunu tržeb jsme vyprodukovali s 

vyššími náklady. Naopak velice pozitivně lze hodnotit jednak rok 2008, který jak jsem se již 

zmínila byl rokem  značně zdařilým a kdy tržby oproti předchozímu období vzrostly o 67%, 

výkonová spotřeba pouze o 49%. Taktéž nelze opomenout rok 2010, v němž se zvýšily tržby 

o 27% a výkonová spotřeba zůstala víceméně stejná jako v předchozím období.  
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Souměření tržeb z vlastních výrobků a služeb s výkonovou spotřebou
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Graf  4.3 Souměření tržeb z vlastních výrobků a služeb s výkonovou spotřebou v tis. Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlediska nákladových položek došlo k výraznému poklesu mzdových nákladů, 

konkrétně v roce 2009 o 41%, což bylo způsobeno záměrnými úspornými opatřeními, kterými 

společnost reagovala na očekávání ekonomických problémů a již od začátku tohoto roku 

vyplácela svým zaměstnancům pouze základní mzdu.  

Zaměříme-li se na kategorie výsledku hospodaření, tak u všech lze pozorovat kolísavý 

trend, jak je patrné z grafu 4.4. Největší nárůst zaznamenal provozní výsledek hospodaření v 

již několikrát zmíněném roce 2008 a to o 221%, v dalších letech byla kladná změna 

zpozorována pouze v roce 2010, kdy došlo k jeho 155% zvýšení. Stejně proměnlivě tomu 

bylo u finančních výsledků hospodaření. Největší záporná procentuální změna ve výši 571% 

byla vykázána v roce 2008, na kterou mělo vliv velice výrazné zvýšení položky ostatních 

finančních nákladů. To bylo způsobeno zejména kursovými ztrátami, o kterých musela 

společnost AUTEL, a.s. účtovat díky posilování kurzu Kč vůči světovým měnám a její 

významné proexportní orientaci. Obdobná situace nastala i v roce 2010. Naopak kladné 

procentuální změny finančního výsledku hospodaření vykazoval podnik v letech 2008 a 2011. 

Až na rok 2007 se však pohyboval finanční výsledek hospodaření v záporných hodnotách, což 

je ale obvyklé. Co se týče čistého zisku, tak bezesporu nejlepším byl rok 2008, který 

zaznamenal 121% nárůst, zapříčiněno to bylo jednak vzrůstem tržeb z hlavní provozní 

činnosti, snížením některých nákladů a tudíž zvýšením provozního výsledku hospodaření. 

Změna nebyla tak vysoká, protože jí stáhl dolů výrazně záporný finanční výsledek. Čistý zisk 

se snižoval oproti předchozím obdobím v letech 2009 a 2011.  
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Vývoj výsledků hospodaření
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Graf  4.4 Vývoj výsledků hospodaření v tis. Kč 
 

 

4.1.3 Poměrová analýza 

V následující částí diplomové práce bude provedena interpretace vypočtených 

poměrových ukazatelů, konkrétně ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Ty 

byly zkalkulovány na základě výkazů společnosti, které jsou součástí Příloh č. 3 a č. 4. 

Podrobný postup propočtu všech ukazatelů je možné nalézt v přílohách. Výsledky budou 

srovnány s doporučenými hodnotami popř. oborovým průměrem a některé vybrané se 

následně stanou podkladem pro mezipodnikové srovnání, jež je vypracováno v kapitole 4.3. 

Veškeré výpočty byly provedeny samostatně. 

 

a) Ukazatele rentability 

Nejpoužívanějšími indikátory v praxi jsou právě ukazatele rentability, které nám 

udávají schopnost podniku hospodařit s vloženými zdroji. Čím vyšší jsou jejich hodnoty, tím 

lépe, přičemž preferován je rostoucí trend. 
 

Tab.  4.1 Vývoj ukazatelů rentability 
 

Rok 
Ukazatel Vzorec 

2007 2008 2009 2010 2011 
Doporučená 

hodnota 

ROA 2.4   8,85 % 23,62 %  2,21 % 6,25 % 2,95 % 9 % 

ROE 2.6 21,24 % 33,97 %  3,57 % 6,86 % 4,88 % 10 % 

ROS 2.7   4,65 %   6,16 %  1,28 % 2,04 % 2,26 % - 

ROS  
(z EBIT) 2.7   5,18 % 9,99 %  2,11 % 4,26 % 2,97 % - 
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Společnost AUTEL, a.s. má ve všech sledovaných obdobích velmi nízkou rentabilitu. 

Vezmeme-li si ukazatel rentability aktiv (ROA) vyjadřující, jak je podnik schopen využívat 

celkový vložený kapitál, tak z tab. 4.1 vidíme, že vykazuje ve zkoumaných údobích nižší než 

doporučované hodnoty, výjimkou byl rok 2008, o kterém již byla řeč z hlediska jeho 

mimořádnosti v předchozích kapitolách. Porovnáme-li celkovou rentabilitu podniku s 

oborovým průměrem dle Ministerstva průmyslu a obchodu8 (2007 - 4,69%; 2008 - 16,65%; 

2009 - 11,8%; 2010 - 12,09%), musíme konstatovat, že hodnoty námi sledovaného 

podnikatelského subjektu jsou v prvních dvou letech vyšší než údaje v oboru. Od roku 2009 je 

situace odlišná, nejenže ROA nedosahuje doporučených hodnot, ale je výrazně nižší než 

odvětvový průměr. Z tohoto pohledu je vhodné realizovat podrobnější analýzu, pomocí  níž 

bude zjištěno, zda podnik náhodou nedisponuje prostorem pro další dluhové financování, 

které by napomohlo růstu ukazatele ROA. Rozbor bude součástí kapitoly 4.1.3. d). 

Akcionáře jistě bude zajímat ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), pomocí 

něhož zjistí, zda jim jejich vložený kapitál přináší dostatečný výnos. Z tab. 4.1 je patrné, že 

roky 2007 a 2008 byly pro vlastníky velice příznivé. Hodnoty ROE se pohybovaly vysoko 

nad doporučovanou mezí 10%, v roce 2008 činila návratnost investic více než 33%. 

Zlomovým se stal rok 2009, od kterého se rentabilita již nevyšplhala na doporučovanou 

úroveň. Srovnáme-li opět s oborovým průměrem9 (2007 - 5,67%; 2008 - 29,15%; 2009 - 

15,96%; 2010 - 16,04%), situace je stejná jako u předchozího ukazatele. Pozitivně lze 

hodnotit fakt, že v prvních dvou sledovaných letech dosahoval podnik lepších výsledků než 

průměrně ostatní subjekty v odvětví, ale od roku 2009 pokračoval s kolísavým trendem 

výrazně pod úrovní oborového průměru. Z tohoto hlediska se nabízí porovnání výnosnosti 

vlastního kapitálu s bezrizikovou úrokovou sazbou, která v praxi odpovídá výnosnosti 

desetiletých státních dluhopisů.10  
 

                                                 
8 Oborové hodnoty pochází z finanční analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu v příslušném roce dostupné z 
http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238 
9 viz. poznámka 8 
10 Hodnoty bezrizikové úrokové sazby byly převzaty z analýz Ministerstva průmyslu a obchodu za příslušná léta 
dostupné z  http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238 
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Porovnání rentability vlastního kapitálu s bezrizikovou úrokovou sazbou
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Graf  4.5 Porovnání ROE s bezrizikovou úrokovou sazbou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafu 4.5 můžeme přehledně vidět, že v letech 2010 a 2011 rentabilita vlastního 

kapitálu převyšuje bezrizikovou úrokovou sazbu a tudíž je investice do sledovaného 

podnikatelského subjektu výhodná. Opačně tomu však bylo v roce 2009, kdy společnost 

nemohla zaručit návratnost vkladu a investice do takového podniku byla absolutně 

neefektivní. Ovšem jistý vliv lze přikládat celosvětové hospodářské krizi, která se v tomto 

období nejrazantněji promítla v poklesu poptávky, což se bezesporu projevilo v prozatím 

největším procentuálním snížení tržeb firmy za sledovaná období a kauzálně i zisku.  

Co se týká posledního ukazatele rentability v tab. 4.1, konkrétně rentability tržeb 

(ROS) vyjadřujícího ziskovost tržeb, ani on není ve svém kolísavém trendu výjimkou. 

Pozitivně lze hodnotit, že od roku 2009 má mírně rostoucí tendenci. Preferovány bývají vyšší 

hodnoty, a protože doporučované meze nejsou stanoveny, je na místě provést komparaci s 

oborovým průměrem. Při srovnávání ziskové marže mezi podniky se doporučuje vycházet při 

výpočtu rentability tržeb z EBIT, aby nebylo hodnocení zkresleno různou kapitálovou 

strukturou. Odvětvový průměr dle Ministerstva průmyslu a obchodu11 udával následující 

hodnoty: 2007 - 2,7%; 2008 - 10,03%; 2009 - 8,27 %; 2010 - 8,6%.  Lze tedy konstatovat, že 

AUTEL, a.s. vytvářel v prvních dvou sledovaných obdobích z 1 Kč tržeb obdobně zisku jako 

podniky v odvětví, přičemž v roce 2007 se pohyboval nad hodnotami oborového průměru, 

což lze hodnotit velice pozitivně. Opačná situace nastala v období 2009 - 2010, kdy zisková 

marže byla viditelně nižší než v oboru. Příčinou mohou být buď relativně nízké ceny nebo 

příliš vysoké náklady.  
                                                 
11 Oborové hodnoty pochází z finanční analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu v příslušném roce dostupné z 
http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238 



51 

b) Ukazatele likvidity 

Účelem ukazatelů likvidity je odhalit, zda je podnik schopen splácet své krátkodobé 

závazky, neboť tato způsobilost je podmínkou zajištění jeho úspěšné existence. Podle toho, 

jak likvidní aktivum se v čitateli indikátoru objevuje, dělíme likviditu na běžnou (L3), 

pohotovou (L2) a okamžitou (L1). Ukazatele pohotové a běžné likvidity dosahují ve 

společnosti AUTEL, a.s. dá se říci uspokojivých výsledků blížících se dolní hranici 

doporučených hodnot. Tato situace je příznivá pro potenciální investory či akcionáře, kterým 

signalizuje, že finanční prostředky nejsou neefektivně vázány v oběžných aktivech. Z tabulky 

4.2 je též zřejmý mírně rostou trend běžné likvidity, což lze hodnotit velice pozitivně, neboť 

firma se tak více blíží doporučeným hodnotám.  

V kapitole 4.1.1 týkající se vertikální analýzy rozvahy jsme vyslovili myšlenku, že by 

bylo třeba prozkoumat, zda analyzovaná společnost nemá problém s okamžitou likviditou 

díky opravdu nízkému procentuálního podílu krátkodobého finančního majetku, který tvořil v 

roce 2010 zhruba 3% bilanční sumy a v roce 2011 přes 4%. Zaměříme-li tedy pozornost na 

tento typ likvidity, která bývá označována jako likvidita 1. stupně, do níž vstupují pouze 

nejlikvidnější položky z rozvahy, velmi nízké hodnoty nás v domněnce o potenciálním 

problému s likviditou ujišťují. Ve všech sledovaných obdobích se ani zdaleka neblížíme 

doporučené úrovni 0,2, která bývá považována za hodnotou kritickou i z psychologického 

hlediska. Každopádně to za každou cenu ještě nemusí znamenat finanční problémy firmy, 

protože je v praxi běžné využívání kontokorentních úvěrů či účetních přetažků, které z údajů 

rozvahy vyčíst nelze. Námi analyzovaný subjekt má k dispozici úvěrovou linku a v případě 

potřeby peněžních prostředků jsou jí takovým způsobem k dispozici. Rovněž podnikem běžně 

využívaným nástrojem jsou právě zmíněné kontokorentní i revolvingové úvěry. Takže z 

tohoto pohledu má případnou platební neschopnost určitým způsobem „pojištěnou“. Navíc 

hodnoty okamžité likvidity v letech 2009 a 2011 by mohly být vyšší, ale vysoká tvorba rezerv 

(v roce 2009 se jednalo o 100% nárůst, v roce 2011 o 99% nárůst oproti předchozím 

obdobím) nám je táhla dolů. Provedeme-li hodnocení v kontextu s vykazovanými hodnotami 

L1 v příslušném oboru podnikání dle Ministerstva průmyslu a obchodu12 (2007 - 1,81; 2008 - 

1,21; 2009 - 2; 2010 - 1,95), musíme konstatovat, že se pohybujeme pod oborovým průměrem 

ve všech sledovaných letech s výjimkou v roce 2008, kde je podnik na stejné úrovni. Z 

hlediska likvidity bych firmě určitě doporučila podrobnější sledování výše uvedených 

                                                 
12 Oborové hodnoty pochází z finanční analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu v příslušném roce dostupné z 
http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category238 
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Souměření doby obratu závazků a doby inkasa pohledávek
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ukazatelů a toku hotovosti, to vše nejlépe pomocí přehledů připravovaných na týdenní popř. 

měsíční bázi.  

Tab.  4.2 Vývoj ukazatelů likvidity 
 

Rok 
Ukazatel Vzorec 

2007 2008 2009 2010 2011 
Doporučená 

hodnota 

L1 2. 15 0,08 0,03 0,10 0,05 0,09 0,2 - 1,1 

L2 2. 16 1,01 0,99 0,89 1,23 1,18 1,0 - 1,5 

L3 2. 17 1,28 1,21 1,22 1,32 1,35 1,5 - 2,5 

 

c) Ukazatele aktivity 

Smyslem této skupiny indikátorů je zjistit, jak management podniku hospodaří se 

svými aktivy a jaký vliv to má na výnosnost a likviditu. K nejdůležitějším ukazatelům z této 

oblasti patří doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. Jejich souměření nám pomáhá 

nahlédnout na obchodně úvěrovou politiku firmy. Obecně by mělo platit, že doba obratu 

závazků bude delší než doba obratu pohledávek a čas mezi tím může firmě posloužit jako 

jakýsi dodavatelský úvěr. Situaci podniku v tomto ohledu názorně zobrazuje graf 4.6.  

 

Graf  4.6 Souměření doby obratu závazků a doby inkasa pohledávek ve dnech 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Je patrné, že v období 2007 - 2009 analyzovaný subjekt disponoval dodavatelských 

úvěrem, tzn. že inkasoval platby za odběratelské faktury dříve než sám hradil své závazky, 

což můžeme hodnotit pozitivně.  V roce 2008 lze zpozorovat výrazné zlepšení platební 

morálky obou stran, což souviselo s tím, že ekonomika byla na svém vrcholu a firmy zažívaly 
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období vysoké ziskovosti, takže neměly problém platit rychleji své závazky. V následujících 

letech se situace změnila. Platební kázeň odběratelů se zhoršovala a doba, kdy firma v 

průměru zinkasovala peníze za své pohledávky byla delší než počet dní, za nichž v průměru 

ona platila svým dodavatelům. V tomto případě lze konstatovat, že se analyzovaný subjekt 

mohl a do budoucna může dostat do druhotné platební neschopnosti i s ohledem na fakt, který 

vyplynul z hodnocení likvidity, kde společnost dosahovala velmi kritických hodnot. Z tohoto 

pohledu by bylo na místě přezkoumat zhoršující se platební morálku odběratelů, případně, 

pokud by to bylo možné, přistoupit k určitým opatřením, která by ji mohla zlepšit. Toto ale 

nebude lehký úkol, neboť postavení společnosti AUTEL na trhu i charakter byznysu, v němž 

působí jí dostává do utiskující situace. Přísloví: „Náš zákazník, náš pán“ zde určitě neplatí. 

Podnik totiž nakupuje od světových koncernů a musí respektovat jimi nastavené obchodní 

podmínky (včetně tedy doby splatnosti faktur), protože pokud by byl AUTEL se svými 

závazky dlouho po splatnosti, světový koncern mu zablokuje i další dodávky, které námi 

analyzovaný subjekt potřebuje k podnikání. Co se týče naopak doby obratu pohledávek, tak 

zde je situace stejná. Společnost AUTEL musí přistoupit na deklarované podmínky jejích 

klientů, neboť většina z nich je stálých a ona o ně nechce přijít. Navíc pokud je nějaká 

odběratelská faktura po splatnosti, podnik ji vymáhá s velkou diplomacií a ještě nikdy 

nepřistoupil na sankce ani na úroky z prodlení, na které má ze zákona nárok. Důvod je prostý, 

ví, že od stálých klientů mohou proudit další zakázky. 

 

d) Ukazatele zadluženosti 

Předmětem zkoumání ukazatelů zadluženosti je zjistit, v jakém poměru podnik 

využívá vlastní a cizí zdroje financování, tzn. jak moc je zadlužen. Cílem je nalézt optimální 

kapitálovou strukturu, jejíž výše dosahuje pro různé podniky odlišných hodnot.  

Budeme-li se nejprve věnovat ukazateli věřitelského rizika, jak je často nazýván 

indikátor celkové zadluženosti, z hlediska prezentačního dojdeme ke stejným závěrům jako 

při hodnocení kapitálové struktury, která byla součástí kapitoly 4.1.1. Ve společnosti AUTEL, 

a.s. se finanční struktura v čase výrazně neměnila, jak vidíme z tabulky 4.3. Převažujícím 

zdrojem financování byl cizí kapitál, zejména krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé 

závazky, které ale nebývají explicitně úročeny. Pokud bychom kapitálovou strukturu 

posuzovali v kontextu odvětví, v němž podnik působí, od roku 2009 byly preferovány ve větší 

míře vlastní zdroje financování. Tato odlišnost mohla být způsobena například zhoršením 

podmínek poskytování úvěrů, což mohlo podniky odradit a raději sáhly třeba do rezervních 

prostředků v rámci výsledků hospodaření minulých let.  
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Tab.  4.3 Vývoj ukazatelů zadluženosti 
 

Rok 
Ukazatel Vzorec 

2007 2008 2009 2010 2011 
Celková  
zadluženost 

2. 12 62,38 % 56,86 % 62,09 % 53,38 % 53,66 % 

Koeficient  
samofinancování 

2. 13 37,38 % 42,91 % 37,57 % 43,54 % 45,91 % 

Úrokové krytí 2. 14 19,87 x 65,00 x   8,89 x 11,60 x   7,35 x 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1.3. a), zadluženost podniku má vliv na výnosnost 

vloženého kapitálu (ROA) a díky relativně nízkým hodnotám celkové rentability je vhodné 

provést podrobnější analýzu, pomocí níž můžeme zjistit, zda neexistuje prostor pro větší 

dluhové financování a kauzálně dosažení vyšší výnosnosti. Pro zjištění, zda je pro firmu 

únosné dluhové zatížení respektive další zadlužení můžeme použít různé ukazatele. Prvním z 

nich je již vypočítaný indikátor úrokového krytí, který je součástí tab. 4.3. Ten udává, kolikrát 

je zisk vyšší než placené úroky. Za doporučovanou hodnotu je uváděn trojnásobek nebo i 

více. Pokud je údaj roven jedné, znamená to, že na zaplacení úroků společnost potřebuje celý 

zisk. To však nelze, protože je nutné myslet na to, že i po zaplacení úroků musí zůstat určitá 

část pro akcionáře. Na základě dat z tabulky 4.3 lze konstatovat, že společnost AUTEL, a.s. 

dosahuje dobrých výsledků a že se dokáže o EBIT dělit jak s věřiteli, tak s vlastníky. 

Domnívám se však, že o prostoru pro další dluhové zatížení nelze hovořit, protože hodnoty 

nejsou až tak vysoké a navíc v posledních sledovaných letech klesají. 

K lepšímu posouzení případného dalšího zadlužení nám může sloužit souměření 

rentability aktiv s maximální úrokovou mírou. Pokud je rentabilita vyšší, lze usuzovat, že jsou 

nastoleny podmínky pro další zadlužování podnikatelského subjektu. V opačném případě se 

další zadlužení nedoporučuje, protože se zvyšuje riziko insolventnosti. Na základě údajů z 

grafu 4.7 můžeme usoudit, že v roce 2010 byla maximální úroková míra vyšší a proto o 

možnosti dalšího zatížení nemohla být řeč. V roce 2011 se dá hovořit o odlišné situaci, 

rentabilita celkového vloženého kapitálu byla sice nepatrně vyšší, z čehož by vyplývalo, že by 

prostor pro větší využití cizích zdrojů byl, nicméně při přihlédnutí k nízkým hodnotám 

likvidity bych to firmě nedoporučovala.  
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Souměření rentability celkového vloženého kapitálu
s maximální úrokovou mírou

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ROA 6,25 2,95

Maximální úroková míra 6,9 2,69

2010 2011

Graf  4.7 Porovnání ROA s maximální úrokovou mírou v % 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 Index důvěryhodnosti IN05 

V předchozích kapitolách byla věnována pozornost výpočtu a interpretaci různých 

ukazatelů finanční analýzy s cílem kontinuálně vyhodnotit finanční zdraví společnosti 

AUTEL, a.s. K tomuto bylo nutné zkalkulovat velké množství indikátorů, přičemž jejich 

zhodnocení někdy přinášelo rozporuplné názory. V některých oblastech podnik dosahoval 

slušných výsledků, u jiných oscilovaly hodnoty okolo doporučených mezí a nastaly i případy, 

kdy indikátory byly relativně nízko pod oborovým průměrem. Z tohoto pohledu jsou 

konstruovány souhrnné indexy hodnocení, které dokáží vyjádřit finančně-ekonomickou 

situaci analyzovaného podnikatelského subjektu jedním číslem. Za tímto účelem byla vybrána 

nejnovější verze modelu IN manželů Neumaierových respektující české specifické podmínky, 

tudíž se dá usuzovat, že výsledky budou mít dobrou vypovídací schopnost.  

Souhrnný index IN05 slouží k hodnocení finančního zdraví a lze podle něj stanovit, 

zda podnik v blízké době zkrachuje či nikoli a také zda vytváří hodnotu pro vlastníky. Z grafu 

4.8 můžeme vidět, že se analyzovaný subjekt ve všech sledovaných obdobích pohybuje v tzv. 

šedé zóně, což obecně znamená, že existuje 50% pravděpodobnost bankrotu a 70% 

pravděpodobnost tvorby hodnoty. Nicméně zaměříme-li se blíže na konkrétně dosahované 

výsledky, vidíme, že se pohybují velice blízko spodní hranici pásma. Troufám si s ohledem na 

nedostatky zjištěné v předchozích kapitolách tvrdit, že pravděpodobnost krachu je daleko 

vyšší a že podnik nejspíše hodnotu pro vlastníky tvořit nebude (k potvrzení či vyvrácení této 

myšlenky poslouží výpočet a zhodnocení výsledků ekonomické přidané hodnoty v kap. 4.2). 
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Index důvěryhodnosti - IN05
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Graf  4.8 Index důvěryhodnosti - IN05 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

4.2 Ekonomická přidaná hodnota 

V předešlých kapitolách bylo využito ke zkoumání výkonnosti vybraného 

podnikatelského subjektu tradičního nástroje v podobě finanční analýzy. Tato metoda je v 

praxi stále převažující, byť má i svá negativa. Ta určitým způsobem eliminují moderní 

ukazatele měření a řízení výkonnosti, mezi něž mj. patří i ekonomická přidaná hodnota. K 

výpočtu ekonomické přidané hodnoty byla využita metoda na bázi hodnotového rozpětí (tzv. 

Value Spread) a náklady vlastního kapitálu byly vyčísleny pomocí stavebnicové metody 

INFA, kterou používá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Konkrétní postup kalkulace je 

součástí příloh. 

4.2.1 Náklady vlastního kapitálu 

Před vlastním stanovením výše ekonomické přidané hodnoty je nutné stanovit náklady 

vlastního kapitálu, které představují součet bezrizikové úrokové sazby a příslušných 

rizikových přirážek. Při jejich kalkulaci bylo vycházeno z postupu, jež je součástí kapitoly 

2.5.4.  

Za bezrizikovou sazbu je obvykle považován výnos z bezrizikových cenných papírů. V 

České republice jemu odpovídá výnosnost desetiletých státních dluhopisů (dlouhodobých 

státních dluhopisů či státních pokladničních poukázek), která byla zjištěna z finančních analýz 

podnikové sféry za příslušná léta, vypracovávaná Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Výše rizikové přirážky za obchodní podnikatelské riziko je závislá na rentabilitě aktiv, 

ta se porovnává s ukazatelem X1 vypočteným podle vzorce 2.26. Ve všech sledovaných 
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Struktura nákladů vlastního kapitálu
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letech je riziková přirážka ve výši 0%, protože rentabilita aktiv byla v jednotlivých  obdobích 

větší než ukazatel X1. 

Při stanovování rizikové přirážky za velikost podniku je nutné znát výši úplatných 

zdrojů, ty jsou tvořeny součtem vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a obligací. Protože 

společnost AUTEL,a.s. žádné obligace nevlastní, směrodatné pro výpočet jsou pouze první 

dvě jmenované položky. Jelikož jsou úplatné zdroje ve všech obdobích větší než 100 mil.Kč a 

zároveň menší než 3 mld.Kč, byla velikost rizikové přirážky za velikost podniku stanovena 

podle vzorce 2.25. 

Riziková přirážka za finanční stabilitu závisí na celkové likviditě podniku, která se 

poměřuje s ukazatelem XL, jehož hodnota podléhá tomu, jak vysoký je průměr průmyslu z 

hlediska celkové likvidity. Protože průměrná dosahovaná celková likvidita v odvětví je větší 

než 1,25 (zjištěno z finančních analýz Ministerstva průmyslu a obchodu), tak XL je stanoven 

právě v této výši. Rizikovou přirážku za finanční stabilitu bylo nutné vypočítat podle vzorce 

2.28, jelikož ukazatel celkové likvidity analyzovaného podnikatelského subjektu byl větší než 

1 a zároveň menší než XL. 

Takto zkalkulované náklady celkového kapitálu WACCu nezadlužené firmy byly 

dosazeny do vzorce 2.29, pomocí něhož je možné spočíst náklady vlastního kapitálu, které již 

zohledňují vliv finanční struktury. Pakliže máme hodnotu celkových nákladů vlastního 

kapitálu, můžeme z ní jednoduše odvodit velikost rizikové přirážky za finanční strukturu a to 

tím způsobem, že od nich odečteme zkalkulované náklady celkového kapitálu nezadlužené 

firmy WACCu. Jak již bylo zmíněno, přehledně zobrazuje strukturu nákladů vlastního 

kapitálu graf 4.9. 

Graf  4.9 Struktura nákladů vlastního kapitálu v % 
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Vývoj rentability vlastního kapitálu (ROE) 
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4.2.2 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Jako moderní nástroj pro měření výkonnosti podnikatelského subjektu byla vybrána 

ekonomická přidaná hodnota, která má řadu pozitiv a eliminuje určitým způsobem některá 

omezení klasických měřítek. Přístupů jak ji spočíst je několik, ale pro účely diplomové práce 

byl zvolena metoda na bázi hodnotového rozpětí (Value Spread), která nevyžaduje složitou a 

velice náročnou úpravu účetních dat, tudíž bývá nazývána jako tzv. účetní model.  

Při výpočtu ekonomické přidané hodnoty byl využit vzorec 2.23, který je založen v 

prvé řadě na zjištění hodnotového rozpětí, jež je dáno rozdílem rentability vlastního kapitálu 

ROE a nákladů vlastního kapitálu re. Následně je toto rozpětí vynásobeno vlastním kapitálem, 

čímž pak dostaneme ekonomickou přidanou hodnotu. Propočet rentability vlastního kapitálu 

včetně komentáře je součástí kapitoly 4.1.3. a výši nákladů vlastního kapitálu můžeme nalézt 

v kapitole 4.2.1. s podrobným stanovením taktéž v Příloze č. 12. Nesmíme zapomenout na 

důležitý element potřebný k výpočtu - vlastní kapitál, jehož hodnotu za jednotlivé roky lze 

nalézt v rozvaze (viz. Příloha č.3).  

Vývoj hodnotového rozpětí včetně položek, jež jej tvoří můžeme přehledně vidět v 

grafu 4.10. V roce 2009 lze zpozorovat značný pokles Value Spread, který byl způsoben 

zejména výrazným snížením ziskovosti vlastního kapitálu (podrobnosti o tomto poklesu viz. 

kapitola 4.1.3.), ale také mírným zvýšením nákladů vlastního kapitálu, konkrétně rizikové 

přirážky za finanční strukturu, která vzrostla o 3%.  

 
Graf  4.10 Vývoj hodnotového rozpětí       Graf  4.11 Vývoj ekonomické přidané hodnoty  

 

 

Podíváme-li se do grafu 4.11 můžeme konstatovat, že si v roce 2008 akciová 

společnost AUTEL vedla velice dobře. Ostatně tento výsledek potvrzuje již to, co bylo řečeno 

v předchozích kapitolách týkajících se finanční analýzy. Kladná hodnota ukazatele EVA ve 
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výši 19 mil. Kč nám indikuje, že podnikatelský subjekt dokázal vytvořit svou činností 

prostředky navíc, než kdyby byl vložený kapitál použit v rámci jiné investiční příležitosti se 

stejným rizikem. Je možné konstatovat, že podnik v tomto roce dosahoval skutečně větší 

výnosnosti vlastního kapitálu než byla akcionáři očekávaná, tedy odpovídající 

podstoupenému riziku, tj. alternativnímu nákladu na vlastní kapitál. Lze také říci, že podnik v 

tomto roce dokázal vytvořit ekonomický zisk, tzn. že byl schopen ziskem uhradit nejenom 

běžné náklady, ale i náklady kapitálu. Od roku 2009 nabývá EVA záporných hodnot díky 

snížení hodnotového rozpětí, které bylo zapříčiněno zejména výrazným poklesem rentability 

vlastního kapitálu způsobeným rapidním snížením tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

o téměř 267 mil. Kč oproti předchozímu období. Jak jsem se již zmiňovala, negativní vliv na 

EVA měl také růst nákladů vlastního kapitálu, především zvýšení rizikové přirážky za 

finanční strukturu vyvolané růstem zadluženosti a 7x menším ukazatelem úrokového krytí. 

Pozitivně lze hodnotit rostoucí tendenci ekonomické přidané hodnoty v roce 2010 

způsobenou mírným zlepšením položek uvedených v předchozím textu jako příčin záporných 

hodnot EVA. 

Společnost AUTEL, a.s. lze z hlediska metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu 

zařadit do následujících kategorií. V roce 2008 patřil podnikatelský subjekt do I. kategorie, 

tzn. tvořil ekonomickou přidanou hodnotu a přinášel investorům náležitou reprodukci jimi 

vloženého kapitálu odpovídající riziku jejich investice. V následujícím roce náležel podniku 

do III. kategorie, kde jsou včleněny firmy, které mají rentabilitu vlastního kapitálu nižší než 

výnosnost bezrizikových aktiv. Tuto situaci můžeme považovat za velice negativní, neboť 

podnik je z pozice investorů nadmíru nezajímavý, protože jim nemůže zajistit patřičnou 

výnosnost. Výhodnější variantou se pro ně stává koupě státních dluhopisů, které se vyznačují 

svou relativní bezrizikovostí. Jak již bylo řečeno dříve, okolnosti se během roku 2010 zlepšily 

a podnik můžeme díky tomu zařadit do II. kategorie, v níž jsou firmy sice netvořící 

ekonomickou přidanou hodnotu, ale dosahující ziskovosti vlastního kapitálu vyšší než je 

výnosnost bezrizikového aktiva. Je možno tvrdit, že potenciální investoři budou z tohoto 

pohledu nahlížet na společnost AUTEL jako na kvalitní firmu, v níž se bude vložený kapitál 

zhodnocovat relativně dobře.  
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4.3 Mezipodnikové srovnání 

Ne vždy si při hodnocení výkonnosti určitého podnikatelského subjektu vystačíme 

tím, že provedeme komparaci vypočtených výsledků s doporučenými hodnotami či 

odvětvovým průměrem. Zejména pokud analyzovaný podnik má specifický hlavní předmět 

činnosti, který z hlediska odvětvové klasifikace podléhá dvojímu zařazení. Z tohoto důvodu 

může být podle mého názoru porovnávání s oborovým průměrem zkreslené, protože podnik 

svůj potenciál nesoustředí na jednu činnost,  ale rozkládá jej na více aktivit. Samozřejmě pro 

základní orientaci tato komparace postačuje a proto také byla v předchozích kapitolách 

provedena. Domnívám se, že lépe a výstižněji lze zhodnotit, jak si společnost AUTEL na trhu 

skutečně stojí, pokud její výkonnost porovnáme s obdobnými subjekty.  

4.3.1 Výběr subjektů k porovnání 

Velice důležitým aspektem, který může ovlivnit konečný výsledek mezipodnikového 

srovnávání, je výběr vhodných subjektů. Ty by se měly podobat a tvořit tak vhodný celek k 

porovnání. Kritérii zvolenými pro selekci podniků byly:  

 

• územní působnost, 

• portfolio poskytovaných služeb, 

• doba působení na trhu, 

• počet zaměstnanců, 

• institucionální sektor, 

• právní forma, 

• dostupnost finančních výkazů za sledované roky.  

 

Jako zprostředkovatel těchto informací byl vybrán Administrativní registr 

ekonomických subjektů  (ARES) Ministerstva financí ČR13. Kvůli specifičnosti hlavního 

předmětu podnikání analyzované společnosti AUTEL, a.s., jímž je projektování elektrických 

zařízení a poskytování software,  díky striktně stanoveným výběrovým kritériím a taktéž kvůli 

nedostupnosti finančních výkazů za požadované roky, odpovídalo pouhých pět subjektů. Z 

těchto podniků byly vybrány dva nejvíce korespondující kritériím, které podrobím srovnání. 

                                                 
13 Administrativní registr ekonomických činností (ARES) Ministerstva financí ČR dostupný z: 
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ 
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Konkrétně se bude jednat o společnosti INGETEAM, a.s. a UNIS, a.s. Komparace bude 

provedena za období 2009 a 2010, neboť výkazy podniků za minulý rok nejsou prozatím k 

dispozici, protože bývají zveřejňovány až po datu podání daňového přiznání, kterým je 

30.6.2012 (v případě, že jim ověřuje účetní závěrku auditor nebo mají daňového poradce). 

Kompletní finanční přehledy (rozvaha i výkaz zisku a ztrát) obou subjektů byly získány ze 

Sbírky listin, která je veřejně přístupná přes oficiální server českého soudnictví Justice.cz14 a 

jsou součástí Příloh č. 14 a č. 15. 

4.3.2 Výběr kritérií k porovnávání 

Neméně důležitý úkol, který je nutné učinit než dojde k samotnému porovnávání 

subjektů, tkví ve volbě kritérií (ukazatelů), pomocí nichž bude možné podniky hodnotit. Pro 

mezipodnikové srovnávání byly vybráno pět podle mého názoru nejdůležitějších kritérií 

vypovídajících o výkonnosti podnikatelského subjektu. Jedná se o následující ukazatele: 

 

• rentabilita vlastního kapitálu ROE, 

• rentabilita tržeb ROS, 

• přidaná hodnota na jednoho zaměstnance PH/Z, 

• doba obratu závazků DOZ, 

• doba obratu pohledávek DOP.  

 

Následující tabulky 4.4 a 4.5 přehledně zobrazují vybrané podniky (v řádcích), 

zvolená rozhodovací kritéria (ve sloupcích), vypočtené hodnoty ukazatelů včetně jejich 

charakteru. Ten odráží, zda jsou příznivé vyšší (+1) či nižší (-1) hodnoty indikátorů. Veškeré 

podrobnější výpočty jsou součástí Příloh č. 16 a č. 17. 

 
Tab.  4.4 Kritéria pro mezipodnikové srovnávání za rok 2009 

 
Ukazatele 

Podniky 
ROE ROS PH/Z DOZ DOP 

AUTEL, a.s. 3,57 % 1,28 % 616 264 Kč 206 dní 156 dní 
INGETEAM, a.s. 12,34 % 8,82 % 980 770 Kč 81 dní 84 dní 
UNIS, a.s. 22,26 % 7,88 % 1 754 689 Kč 181 dní 101 dní 
typ (+1) (+1) (+1) (-1) (-1) 
průměr 12,72 % 5,99 % 1 117 244 Kč 156 dní 114 dní 
směr.odchylka 7,63 % 3,35 % 474 677 Kč 54 dní 31 dní 

                                                 
14 Oficiální server českého soudnictví Justice.cz dostupný z: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx 
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Tab.  4.5 Kritéria pro mezipodnikové srovnávání za rok 2010 
 

Ukazatele 
Podniky 

ROE ROS PH/Z DOZ DOP 
AUTEL, a.s. 6,86 % 2,04 % 694 739 Kč 125 dní 141 dní 
INGETEAM, a.s. 23,35 % 12,86 % 1 382 027 Kč 89 dní 118 dní 
UNIS, a.s. 12,65 % 11,86 % 1 028 640 Kč 468 dní 138 dní 
typ (+1) (+1) (+1) (-1) (-1) 
průměr 14,29 % 8,92 % 1 035 135 Kč 227 dní 132 dní 
směr.odchylka 6,83 % 4,88 % 280 622 Kč 171 dní 10 dní 
 

4.3.3 Výběr metody mezipodnikového srovnávání 

Pakliže máme vybrány subjekty, které chceme porovnávat a zvolena kritéria, pomocí 

nichž budeme výkonnost hodnotit, je na místě volba vhodné metody. Pro získání 

komplexnějšího výstupu a širší představy o postavení jednotlivých analyzovaných subjektů 

byla zvolena jedna z metod vícekriteriálního rozhodování, konkrétně metoda normované 

proměnné. Překonává řadu nedostatků, kterými oplývají některé další přístupy. Zejména ji lze 

aplikovat v případě různorodosti měrných jednotek ukazatelů a taktéž přílišné variabilitě dat 

uvnitř souboru., což je pro naše účely vhodné, neboť těmito „vadami“ disponují námi vybrané 

indikátory. V případě jejího použití pak nedochází ke zkreslení konečných výsledků.  

4.3.4 Mezipodnikové srovnání 

Metoda normované proměnné využívá některé statistické charakteristiky, konkrétně 

aritmetický průměr a směrodatnou odchylku. K jejich výpočtu byly použity funkce Microsoft 

Excelu -  PRŮMĚR a SMODCH.  Převod původních hodnot ukazatelů na bezrozměrná čísla 

(tzv. normalizace) byl proveden pomocí vzorců 2.30 a 2.31 a výsledky jsou součástí tabulek 

4.6 a 4.7.  

 

Tab.  4.6 Hodnoty ukazatelů upravené metodou normované proměnné za rok 2009 
 

Ukazatele 
Podnik 

ROE ROS PH/Z DOZ DOP 
Suma 
bodů 

Pořadí 

AUTEL - 1,20 - 1,40 - 1,06 - 0,93 - 1,38 - 5,96 3. 
INGETEAM - 0,05   0,84 - 0,29   1,39   0,97   2,86 2. 
UNIS   1,25   0,56   1,34   0,46   0,41   3,10 1. 
typ (+1) (+1) (+1) (-1) (-1) - - 
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Tab.  4.7 Hodnoty ukazatelů upravené metodou normované proměnné za rok 2010 
 

Ukazatele 
Podnik 

ROE ROS PH/Z DOZ DOP 
Suma 
bodů 

Pořadí 

AUTEL - 1,09 - 1,41 - 1,21   0,60 - 0,85 - 3,96 3. 
INGETEAM   1,33   0,81   1,24   0,81   1,40   5,58 1. 
UNIS - 0,24   0,60 - 0,02 - 1,41 - 0,56 - 1,63 2. 
typ (+1) (+1) (+1) (-1) (-1) - - 

 

Jak vidíme z tabulek 4.6 i 4.7, v obou sledovaných letech společnost AUTEL skončila 

na posledním místě. Tento výsledek je jen stvrzením všeho, co již bylo napsáno v předešlých 

kapitolách zabývajících se hodnocením výkonnosti tohoto podniku. Analyzovaná společnost 

dosahuje dosti odlišných výsledků v negativním slova smyslu než vybrané konkurenční 

podniky, což lze vidět v tabulkách 4.4 a 4.5. Všechny ukazatele nabývají podprůměrných 

hodnot. Výjimkou je doba obratu závazků v roce 2010, kde podnik dosahuje dobrých 

výsledků. Příčinnou bylo rapidní zhoršení platební schopnosti společnosti UNIS, a.s. v tomto 

roce, díky níž se kauzálně zvýšil průměr ukazatele doby obratu závazků. Velice kladně lze 

posuzovat zlepšující se hodnoty všech zkoumaných kritérií firmy AUTEL, a.s. Tento trend by 

měla pokud možno zachovat.  

Podíváme-li se na první příčku, zde se pořadí během sledovaných období měnilo. 

Důvodem bylo očividné snížení výkonnosti společnosti UNIS, a.s. v roce 2010. Ta 

vykazovala oproti předchozímu období zhoršení téměř veškerých ukazatelů. Výjimku 

představovala rentabilita tržeb se svým rostoucím trendem.  

Ačkoliv na základě mezipodnikového srovnání vyplynulo, že společnost AUTEL, a.s. 

si vede nejhůře ze všech vybraných subjektů, nelze konstatovat, že by na tom z hlediska 

výkonnosti byla absolutně nevalně. Už jen přihlédneme-li k faktu, že za dobu její působnosti 

na trhu nevykazovala ztrátu a že v době vrcholu hospodářské krize, kdy spousta podniků 

krachovala či radikálně propouštěla pracovníky, AUTEL se udržel a nemusel přistoupit ani ke 

snižování stavu zaměstnanců. Navíc každá firma je svým způsobem specifická a abychom 

mohli srovnávat a s jistotou tvrdit, že ta či ona z nich je výkonnější, že hospodaří lépe, to 

bychom museli nalézt společnost zcela totožnou ve všech důležitých aspektech. Troufám si 

konstatovat, že vždy bude možné najít něco, v čem budou odlišné např. vyčíslitelně méně 

výkonnější podnik může vlastnit silné know-how, které prozatím nikde nevykazuje, ale 

situace se změní, až jej prodá.  
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4.4 Zhodnocení finanční výkonnosti, návrhy a doporučení 

V předchozích kapitolách byla provedena analýza finanční výkonnosti společnosti 

AUTEL, a.s. zejména využitím standardních metod. Došlo také k aplikaci indikátoru, který se 

prozatím v ekonomické praxi příliš nezabydlel, ale oplývá řadou výhod, a to ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty.  

Součástí této kapitoly bude shrnutí podstatných dosavadně zjištěných poznatků a z 

nich plynoucích závěrů, přičemž u zásadních nalezených nedostatků a problémů bude 

navrženo řešení, které by mohl analyzovaný podnikatelský subjekt využít pro zvýšení své 

finanční výkonnosti.  

4.4.1 Majetková a finanční struktura 

Z vertikální analýzy rozvahy můžeme konstatovat, že majetková struktura společnosti 

AUTEL, a.s. odpovídá příslušnému obou podnikání, přičemž převažující položkou jsou 

oběžná aktiva, která tvoří po sledovaná období v průměru 70% celkové bilanční sumy. 

Největší podíl na zmiňovaném oběžném majetku, potažmo i na celkových aktivech mají 

krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, jejichž účast na bilanční sumě je více než 50%. 

Z tohoto pohledu je možné hovořit o potenciálním riziku pro podnik v případě prodlení 

zákazníka se splacením či dokonce nezaplacením faktury. Proto byla pozornost zaměřena na 

krátkodobý finanční majetek z důvodu potvrzení, zda má analyzovaný subjekt rezervy v 

podobě nejlikvidnějších aktiv pro krytí případného prodlení. Byl zjištěn opravdu nízký 

procentuální podíl krátkodobého finančního majetku ve výši 4% v roce 2011 a navržena 

potažmo i provedena bližší analýza likvidity společnosti (její zhodnocení je součástí dalších 

podkapitol). Další významnou položkou oběžného majetku jsou zásoby, konkrétně 

nedokončená výroba, která meziročně vykazovala velice kolísavý trend.  

Z hlediska charakteru podnikatelské činnosti analyzovaného podniku je podíl 

dlouhodobého majetku relativně nízký. Odpovídá průměrně 30% celkové bilanční sumy. 

Součástí stálých aktiv jsou zejména budovy sídla společnosti a taktéž pozemky. V souvislosti 

s tímto stojí za zmínku příčina vzrůstu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku v roce 2008 

o 44%. V tomto období podnik realizoval největší investici v historii jeho fungování.  Jednalo 

se o koupi pozemků v blízkosti sídla firmy.  

Společnost AUTEL, a.s. se přiklání ve všech sledovaných letech k cizím zdrojům 

financování (tvoří v průměru 57%) a od roku 2010 klesá potřeba jejich využívání rychlejším 

tempem než použití vlastního jmění, což může mít za předpokladu neměnného zisku pozitivní 
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vliv na oblast rentability.  Dominujícími položkami cizího kapitálu jsou krátkodobé závazky z 

obchodních vztahů a krátkodobé bankovní úvěry. Společnost v žádném sledovaném roce 

nedisponovala dlouhodobými úvěry či půjčkami. Taktéž je vhodné se zmínit o vývoji rezerv. 

Ostatní rezervy byly nově tvořeny v roce 2009 ve výši 5.mil. Kč, potažmo navýšeny o dalších 

zhruba 5.mil. Kč v roce 2011. Důvodem bylo zabezpečení účetní jednotky proti již známým 

budoucím ztrátám na zakázce, které chtěla účelově zmírnit.   

Největší procentuální podíl na vlastním kapitálu má výsledek hospodaření minulých 

let. Z jeho neustále rostoucího trendu lze konstatovat, že zkoumaný subjekt ponechává 

vydělané zisky ve společnosti zřejmě pro její další rozvoj nebo k pokrytí případných ztrát z 

podnikatelské činnosti.  

4.4.2 Vývoj tržeb, nákladů a  výsledků hospodaření 

Z analýzy výkazu zisku a ztrát je evidentní, že analyzovaný subjekt není obchodní 

společností, která by se stěžejně zabývala prodejem zboží, ale jejím hlavním zdrojem příjmů 

jsou tržby z prodeje výrobků a služeb. Ty mají ve sledovaných obdobích značně kolísavý 

trend. Lze vypozorovat, že rok 2008 byl velice výjimečným a nejziskovějším za dobu 

působení společnosti AUTEL, a.s. na trhu. Příčinou zvyšujících se výkonů byl z velké části 

rostoucí počet realizovaných zakázek. Následující období však zaznamenalo radikální pokles 

tržeb, potažmo i zisku (o 89%), což souviselo s propadem ekonomiky do recese a s tím 

souvisejícím snižováním počtu zakázek. Nicméně i přes nevalné výsledky v roce 2009 

nemůžeme hovořit o špatném hospodaření, neboť řada podniků v tomto období byla ztrátová, 

propouštěla zaměstnance nebo ukončila svou podnikatelskou činnost. Ani s jednou z těchto 

situací se analyzovaný subjekt nesetkal, což lze hodnotit skrze pozitivně. Navíc v roce 2010 

došlo ke zvyšování výkonů, takže se zřejmě účetní jednotka dostala z nejhoršího a doufejme, 

že tento kladný vývoj bude i nadále pokračovat.  

V roce 2009 došlo k poklesu všech nákladových položek, zejména kvůli výrazně 

nižšímu počtu zakázek a tedy i menší potřebě nákupu vstupů. To se odrazilo taktéž úspornými 

opatřeními v osobních nákladech, kterými společnost AUTEL reagovala na těžkou 

ekonomickou situaci a od začátku tohoto roku vyplácela svým zaměstnancům pouze základní 

mzdu.  

Zaměříme-li se na kategorie výsledků hospodaření, u všech lze vypozorovat stejně 

kolísavý trend. Největší nárůst provozního potažmo i čistého zisku, byl zaznamenán v již 

zmíněném roce 2008. V dalších letech byla kladná procentuální změna zpozorována pouze v 
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roce 2010. Běžnou záležitostí jsou záporné hodnoty finančního výsledku hospodaření, které 

se ale chovaly velice proměnlivě. Četné výkyvy se odehrávají v položce ostatních finančních 

nákladů, což je způsobeno kursovými ztrátami, o kterých musí společnost AUTEL díky své 

proexportní pozici účtovat. Značné kolísání kursu naší měny vůči světovým devizám sebou 

přináší dodatečné finanční náklady a ovlivňuje i konečný ekonomický výsledek, proto bych 

subjektu doporučila soustředit se na management kursového rizika a využít různých 

zajišťovacích instrumentů právě k eliminaci negativních důsledků změny devizových kursů. 

Nejsnazší možností eliminace rizika je zajistit, aby vstupy i výstupy probíhaly ve stejné měně. 

K tomuto by musela společnost AUTEL přesvědčit svého obchodního partnera, aby 

denominoval její ceny a převzal tak kurzové riziko na sebe. V praxi to však není až tak 

dosažitelné a funguje to v případě, kdy klient naše zboží nutně potřebuje a my si tak můžeme 

diktovat podmínky. Dalšími instrumenty je například započtení pohledávek ve stejné měně 

(netting), využití měnových forwardů či měnových opcí. Ne ve všech případech se vyplatí 

zajištění proti kurzovému riziku. Použití těchto nástrojů je vhodné v případě častého 

obchodování se zahraničím, jednorázového obchodu o velkém finančním objemu anebo nízké 

marže, díky níž by odchylky kursu v řádu jednotek procent způsobily nevýhodnost obchodu. 

Taktéž by firma měla zohlednit celkové náklady spojené s operací včetně z toho plynoucí 

efekt. 

Vhodné bývá souměření tržeb z vlastních výrobků a služeb s výkonovou spotřebou, 

neboť by tyto dvě složky měly tvořit nejpodstatnější část výkazu zisku a ztrát. Velice 

pozitivně lze hodnotit roky 2008 a 2010, kdy tržby rostly s větší dynamikou než výkonová 

spotřeba, tzn. že firma vyprodukovala jednu korunu tržeb s nižšími náklady. Z tohoto 

porovnání je také zřejmé, že analyzovaný subjekt podniká v oboru, kde značnou část tržeb 

odčerpají náklady, zejména spotřeba materiálu, a že tak dosahuje relativně nízké přidané 

hodnoty. Po provedeném mezipodnikovém srovnání, kde jedním z kritérií byla právě přidaná 

hodnota na zaměstnance, vyplynulo, že konkurence dosahuje mnohem lepších výsledků. 

Příčinou mohou být buď produktivnější pracovníci nebo vyšší ceny. Pokud se více 

zamyslíme, důvod může být ještě jeden a to nadměrný počet zaměstnanců, jejichž stav se 

během krizových období neměnil. Společnost nepřistoupila k propouštění. Souměřením 

přidané hodnoty na zaměstnance v roce 2008 a 2009 vidíme, že stejný počet pracovníků 

vygeneroval v roce 2009 o 50% méně tržeb a v následujícím období se hodnoty nijak 

radikálně nezlepšily. Je zřejmé, že zaměstnanci nejsou až tak vytížení a produktivní, jak by 

mohli být a jak to dokázali v předchozích letech. Podle mého názoru by měla společnost 

přikročit ke snížení jejich stavu, mohla by tak dosahovat lepších výsledků. Navíc tím, že si při 
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nižších výkonech udržuje stávající počet pracovníků, není schopna finančně docenit ty 

produktivnější z nich a pak dochází k tomu, že vynikající zaměstnance přetahuje konkurence, 

protože jim dokáže nabídnout lepší platové podmínky.  

4.4.3 Rentabilita a zadluženost 

Ukazatele výnosnosti odrážející efektivnost podniku hospodařit s vloženými zdroji 

jsou ve sledovaném období značně rozkolísané. V prvních dvou letech si analyzovaná 

společnost vedla velmi pozitivně, docházelo k růstu jednotlivých ukazatelů rentability, které v 

roce 2008 dosahovaly nadstandardních a v historii společnosti nevídaných hodnot. V 

následujících obdobích se situace razantně změnila. Ziskovost nedosahovala doporučených 

mezí a v porovnání s konkurencí i odvětvím byla podprůměrná. Za poklesem stály především 

tržby, potažmo zisk, který se několikanásobně snížil. Důvodem byl výrazně nižší počet 

zakázek související s hospodářskou krizí.  Společnost by se podle mého názoru měla lépe 

připravovat na budoucí dění na trhu a pokoušet se predikovat situaci s cílem snížit citlivost 

jejich reakcí.  

Zaměřme se blíže na jednotlivé indikátory výnosnosti. Akcionáře bude bezesporu 

zajímat ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), pomocí něhož je možné zjistit, zda jim 

investice přináší dostatečný výnos. Ačkoliv se hodnoty v posledních sledovaných letech 

nevyšplhaly na doporučovanou úroveň deseti procent, i tak je vklad do společnosti AUTEL 

ještě výhodný. Vychází to ze souměření výnosnosti vlastního kapitálu (ROE) a bezrizikové 

úrokové sazby. Nicméně konkurenční firmy dokázaly zhodnotit vložený kapitál 

mnohonásobně lépe a z tohoto důvodu se domnívám, že by se námi analyzovaný subjekt měl 

chtít zlepšit. Možností, jak to učinit, je více. S ohledem na relativně konstantní výši vlastního 

kapitálu bude nutné pozdvihnout čistý zisk. Domnívám se, že cestou výrazného zvýšení tržeb 

to nepůjde, neboť trh je přesycen konkurencí a odehrává se zde boj o každou zakázku. 

Vhodnějším způsobem by byla lepší kontrola nákladů a efektivnost při vynakládání 

prostředků, která se potažmo projeví ve zvýšení zisku na 1 Kč tržeb (tedy v ukazateli 

rentability tržeb, který je sledovaných letech na relativně nízké úrovni). Řešení této situace již 

bylo vyřčeno v předchozí kapitole. Zisk by se dal zvýšit přes úsporu mzdových nákladů, díky 

snížení stavu zaměstnanců. Je totiž zřejmé, že v roce 2008 byl schopen stejný počet 

pracovníků vygenerovat dvakrát větší tržby než v následujících letech a že patrně někteří z 

nich nejsou tak produktivní, jak by mohli být. Propuštěním méně přínosnějších zaměstnanců 

by došlo ještě k jednomu efektu. Firma by mohla zaplatit výkonné pracovníky, jak si zaslouží 
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a díky tomu by neodcházeli pomocí přeplacení ke konkurenci. Ukazatel ROE by mohl taktéž 

vzrůst, pakliže by společnost efektivněji hospodařila se svými aktivy, což by se projevilo v 

rentabilitě aktiv (ROA). Pozitivně by napomohlo růstu ROA další dluhové financování a to 

jen v případě, že by podnik dokázal každou další korunu svého dluhu zhodnotit větší měrou 

než činí finanční náklady související právě s tímto druhem kapitálu. O možnosti využití 

dalších cizích zdrojů jsme spekulovali v kapitole 4.1.3. d), kde bylo k potvrzení této 

eventuality použito dvou indikátorů - ukazatele úrokového krytí a souměření rentability aktiv 

s maximální úrokovou míru. Na základě obou vyvstala domněnka, že další dluhové zatížení 

nelze doporučit a to z důvodu přihlédnutí k nízkým hodnotám likvidity, potažmo i stavu cash-

flow. Nicméně ukazatel úrokového krytí vypovídá o tom, že podnik je schopen vytvořit 

dostatek prostředků k pokrytí nákladových úroků.  

Co se týče celkové zadluženosti, z hlediska prezentačního dojdeme ke stejným 

závěrům jako při hodnocení kapitálové struktury v části vertikální analýzy rozvahy. 

Společnost AUTEL jako převažující zdroj financování využívá cizí kapitál, zejména 

krátkodobé bankovní úvěry (kontokorentní a revolvingové) a krátkodobé závazky.  

4.4.4 Likvidita 

Co se týče ukazatelů likvidity, vypovídajících o schopnosti podniku splácet své 

krátkodobé závazky, pohybujeme se v rozličných typech hodnocení. Výsledky pohotové i 

běžné likvidity můžeme posuzovat jako uspokojivé, blížící se dolní doporučené hranici, navíc 

vykazující mírně rostoucí trend. Tato situace signalizuje, že finanční prostředky nejsou 

neefektivně vázány v oběžných aktivech.  

Odlišně tomu je v případě ukazatelů likvidity okamžité, jejichž výsledky lze shledat 

jako alarmující a velice rizikové. Ve všech sledovaných obdobích se hodnoty ani zdaleka 

neblíží doporučené úrovni 0,2, jež je považována za kritickou i z psychologického hlediska. 

Tento stav je způsoben opravdu nízkým procentuálním podílem krátkodobého finančního 

majetku (4% bilanční sumy), jak vyplývá z vertikální analýzy rozvahy. Navíc si troufám v 

kontextu vysokých hodnot pohledávek i závazků konstatovat, že by mohlo dojít k narušení 

finanční stability společnosti či k druhotné platební neschopnosti, tzn. stavu, kdy podnik 

nebude schopen hradit své závazky, protože mu některý z velkých odběratelů nezaplatí, 

přičemž nemá k dispozici dost likviditních aktiv.  

Příčinou tak nízkých hodnot likvidity je zejména špatný obrátkový cyklus hotovosti, 

jak vyplynulo z analýzy ukazatelů aktivity. Podnik musí hradit své závazky dříve než inkasuje 
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pohledávky mající delší splatnost. Tento problém tkví v jeho malé vyjednávací síle, jíž 

obecně disponuje řada malých a středních firem. Společnost AUTEL řeší tuto situaci 

využíváním revolvingových a kontokorentních úvěrů. Jejich limity však nejsou nekonečné a 

proto i z toho důvodu by měla přistoupit k zlepšení okolností. Měla by tlačit na narovnání 

vztahů (z mého pohledu v dnešní době nereálné) nebo se snažit oddálit svůj závazek tím, že si 

domluví zálohové platby či delší platební kalendář. 

Důvodem nevalných výsledků je též typ vykonávání hlavní činnosti analyzovaného 

subjektu, potažmo způsob fakturace. Zakázky společnosti AUTEL probíhají mnohdy delší 

dobu, během níž firma vše financuje. Jinak řečeno, v jednotlivých fázích projektu musí 

podnik zejména utrácet (nakupuje materiál, platí mzdy svým zaměstnancům), zkrátka 

vyvolává vznik závazků. Pohledávky a následně peníze jsou generovány ale až v posledních 

fázích projektu, někdy až rok po začátku realizace zakázky. Ke zlepšení ukazatelů by mohlo 

dojít zavedením systému příjmu zálohových plateb, které podnik nevybírá. Navrhovala bych 

dílčí fakturaci např. 10% po vytvoření projektové dokumentace, 40% po dodání zařízení, 40% 

po zprovoznění  systému a jako pojistku pro klienta zbylých 10% až po uplynutí záruční 

doby.  

Na základě zjištěných nedostatků bych rozhodně firmě doporučila zavést cash 

management, který je vhodným nástrojem k indikaci blížícího se rizika platební neschopnosti. 

Taktéž důsledně plánovat vývoj hotovosti a k tomuto účelu sestavovat plán peněžních toků 

nejlépe na týdenní bázi. Důležité je zohlednit očekávané zakázky na základě uzavřených 

smluv, prognózovanou úroveň cen, vývoj devizového kursu, úvěrovou politiku, očekávané 

provozní výdaje (platby dodavatelům, zaměstnancům), plánované investiční výdaje a jiné 

platby věřitelům či vlastníkům.  

Domnívám se, že na základě zmíněných potenciálních následků má společnost 

AUTEL dost velkou motivaci ke zlepšení v rámci těchto ukazatelů. Nicméně bych chtěla 

zdůraznit ještě jednu okolnost, na které bezesporu analyzovanému subjektu dosti záleží. Jedná 

se o udržování úvěrového ratingu, který je závislý právě na hodnotách indikátorů pohotové a 

běžné likvidity.  Jestliže dojde ke zlepšení výsledků v této oblasti, jsem si jistá, že podnik 

dosáhne na výhodnější obchodně-úvěrové podmínky a nízkoúročené úvěrové linky v bance, 

kterých běžně využívá k financování svých krátkodobých potřeb.  
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4.4.5 Platební morálka podniku a jeho zákazníků 

Souměřením doby obratu závazků a doby inkasa pohledávek bylo zjištěno, že námi 

analyzovaný subjekt v prvních třech sledovaných letech (2007 - 2009) disponoval 

dodavatelským úvěrem, tzn. že inkasoval platby od klientů dříve než sám hradil své závazky a 

tudíž mu zbýval jakýsi prostor pro financování svých provozních potřeb. Od roku 2009 lze 

vypozorovat výrazné zhoršení platební morálky odběratelů, kteří platili své závazky v 

průměru dvakrát tak později než-li tomu bylo dříve. Určitý vliv je možné přisuzovat 

okolnostem, s nimiž musely všechny podnikatelské subjekty bez rozdílu bojovat, s 

celosvětovou hospodářskou krizí.  Nicméně s ohledem na nevalné hodnoty ukazatelů 

likvidity, vysoký procentuální podíl závazků a pohledávek, se obávám, že by se společnost 

AUTEL, a.s. mohla dostat do druhotné platební neschopnosti, tzn. do takového stavu, kdy 

nebude schopna hradit své závazky, protože jí některý z klientů nezaplatí finančně objemnou 

pohledávku. Z tohoto pohledu by bylo na místě situaci změnit, což nebude pro podnik lehký 

úkol, neboť postavení společnosti na trhu i charakter byznysu, v němž působí, jí dostává do 

velice utiskující role. Podnik totiž nakupuje vstupy od světových koncernů a protože jsou pro 

něj pro činnost stěžejní, musí respektovat jimi nastavené obchodní podmínky (včetně tedy 

doby splatnosti faktur). Naopak u klientů disponuje nízkou vyjednávací silou. Trh je totiž 

přesycen konkurencí, zakázek je málo a kdyby si AUTEL diktoval podmínky, mohl by o 

zákazníka přijít. I z tohoto důvodu vymáhá případné faktury po splatnosti s velkou diplomacií 

a ještě nikdy nepřistoupil k sankcím či úrokům z prodlení, na které má ze zákona nárok.  

Domnívám se, že s ohledem na okolnosti by nadmíru vhodným instrumentem mohla 

být především prevence. Společnost by si měla důkladně prověřit každého nového klienta, 

taktéž zvážit, do jaké míry jde realizovaná zakázka nad rámec podnikání zákazníka, ale i jí 

samé. I když stálé klienty zná, při nové objednávce by měla přezkoumat jejich bonitu. 

Doporučila bych také důsledné řízení pohledávek, které by spočívalo v evidenci a kontrole 

veškerých pohledávek, lhůt splatnosti, délky zpožďování plateb, přípravě následných 

opatření, nastavování úvěrových limitů aj. Předpokladem k tomuto je funkční informační 

systém, který je schopen poskytnout požadované informace. Jelikož společnost AUTEL 

využívá svůj vlastní informační systém, který je dílem jejich pracovníků, myslím si, že by 

neměl být větší problém v jeho redesignu. Podnik by dále mohl zvýhodňovat odběratele 

platící včas a za takto provedenou úhradu je motivovat poskytnutím skonta. Vhodné by bylo 

také rozlišování typu zákazníka (stálý vs. nový) a podle tohoto udělovat dobu splatnosti 

faktur. Jelikož je analyzovaný podnikatelský subjekt taktéž proexportní společností, 
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doporučila bych využívání různých pojišťovacích instrumentů ke snížení rizika nezaplacení 

pohledávky. Při obchodování se zahraničím lze užít služeb např. Exportní garanční a 

pojišťovací společnosti (EGAP), která je specializovanou státní úvěrovou pojišťovnou 

zaměřenou právě na pojišťování rizika vývozních úvěrů.  Pokud by podnik disponoval 

pohledávkami po lhůtě splatnosti ve velkém objemu a potřeboval by si obstarat peněžní 

prostředky jinak než přes kontokorentní či revolvingový úvěr třeba z důvodu jejich vyčerpání, 

bylo by možné firmě doporučit využití služeb forfaitingových nebo factoringových 

společností. Slabší stránkou tohoto instrumentu je možné narušení obchodních vztahů, 

nicméně stojíme-li před rozhodnutím zda ztratit celou pohledávku nebo raději udržet 

partnerské vztahy s nespolehlivým odběratelem, domnívám se, že volba je jasná. Ke zlepšení 

situace nejenom v této oblasti, ale také v ukazatelích likvidity, potažmo cash-flow, by 

napomohlo zavedení již zmíněného systému příjmu zálohových plateb. Navrhovala bych dílčí 

fakturaci např. 10% po vytvoření projektové dokumentace, 40% po dodání zařízení, 40% po 

zprovoznění  systému a jako pojistku pro klienta zbylých 10% až po uplynutí záruční doby.  

Pohledávky tvoří ve společnosti AUTEL velice významnou část oběžného majetku a 

vážou tak značný díl kapitálu podniku. S ohledem na fakt, že přibližně čtvrtina insolvencí v 

zemích Evropské Unie je důsledkem pozdních plateb odběratelů, myslím si, že by se 

analyzovaný subjekt měl zamyslet nad mnou vznesených návrzích a alespoň některé z nich ve 

firmě zavést. 

4.4.6 Souhrnné indexy a ekonomická přidaná hodnota 

Pro získání souhrnné charakteristiky celkové ekonomické situace a výkonnosti 

podniku byla využita nejnovější verze modelu IN, konkrétně IN05, jehož vypovídací 

schopnost je považována za dostatečně reprezentativní v podmínkách české ekonomiky. 

Podnik se ve všech sledovaných letech pohybuje v šedé zóně, nicméně velice blízko dolní 

hranici pásma, která indikuje, že existuje relativně vysoká pravděpodobnost bankrotu 

společnosti (více jak 50%) a nízká pravděpodobnost vytváření hodnoty pro vlastníky.  

Co se tedy týče tvorby ekonomické přidané hodnoty, velice dobře si akciová 

společnost AUTEL vedla v roce 2008, kdy dosahovala ekonomického zisku a kdy skutečná 

výnosnost vlastního kapitálu byla vyšší než akcionáři očekávaná s ohledem na postoupené 

riziko. V následujících obdobích se firma pohybuje v záporných číslech, a byla potvrzena 

myšlenka, že firma nevytváří ekonomickou přidanou hodnotu a to díky zmenšení 

hodnotového rozpětí, což bylo zapříčiněno zejména výrazným poklesem rentability vlastního 
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kapitálu způsobeným rapidním snížením tržeb, potažmo i zisku. Přesto můžeme velice 

pozitivně hodnotit zlepšení EVA v roce 2010, které se odrazilo v posunu do vyšší (II.) 

kategorie nabízející investorům výnosnost vyšší než dosahují bezriziková aktiva. 

Na základě zjištěných nedostatků v předchozích kapitolách, potenciální hrozbě 

bankrotu (z IN05) a nevytváření hodnoty pro vlastníky, se jen potvrzuje důležitost zavedení 

mnou navržených opatření. Společnost AUTEL by neměla brát tyto indikátory včasné 

výstrahy na lehkou váhu a měla by radikálně změnit způsob fungování. 

4.4.7 Mezipodnikové srovnání 

Z důvodu lepšího posouzení finanční výkonnosti akciové společnosti AUTEL, byly na 

základě zvolených kriterií vybrány další dva podnikatelské subjekty a provedeno pomocí 

mnou určených ukazatelů mezipodnikového srovnání za období 2009 - 2010. V obou 

sledovaných letech dosahoval AUTEL nejhorších výsledků a skončil tak na posledním místě. 

Příčinu shledávám zejména v neadekvátní marži (připadá málo zisku na jednu korunu tržeb) a 

nízké přidané hodnotě na zaměstnance v porovnání s konkurenčními podniky.  

Výkonem v roce 2008 společnost AUTEL dokázala, že má potenciál na to, aby 

disponovala lepšími výsledky. Přesto však eliminovala nejméně ze všech porovnávaných 

subjektů důsledky celosvětové hospodářské krize. Troufám si tvrdit, že provede-li mnou 

navržená procesní opatření v jednotlivých oblastech (viz. předchozí podkapitoly), výrazně 

poroste její výkonnostní pozice.  

Žádný podnikatelský subjekt na trhu nemůže být zcela dokonalý a maximálně 

prosperující. Téměř vždy lze nalézt nějakou oblast ke zlepšení a ani v tomto není společnost 

AUTEL výjimkou. Na základě provedených analýz vyplynulo, že podnik oplývá z hlediska 

finančního hospodaření řadou nedostatků, ať už více či méně závažných. Domnívám se, že by 

měl začít precizně sledovat a vyhodnocovat svou výkonnost a cílenými opatřeními ji 

zlepšovat. Za tímto účelem mu může být velkým přínosem další část mé diplomové práce, ve 

které bude pomocí metody Balanced Scorecard navržen efektivní a komplexní systém měření 

výkonnosti.  
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4.5 Balanced Scorecard 

Společnost AUTEL, ale nejenom ona, je vystavena neustále rostoucím konkurenčním 

tlakům a díky tomu musí klást důraz na efektivnost všech podnikových procesů, neustále se 

zlepšovat, zvyšovat svou výkonnost a kauzálně i konkurenceschopnost. K tomu jí může 

napomoci zavedení vhodného systému měření a hodnocení výkonnosti, jehož navržení bude 

cílem následujících kapitol. Za tímto účelem bude provedeno několik kroků, které byly 

podrobně popsány v teoretické části diplomové práce.   

4.5.1 Vyjasnění strategie společnosti AUTEL, a.s. 

Strategická pozice podniku působícího na určitém trhu je ovlivňována mnoha faktory. 

Úspěšnost pak závisí na identifikaci a pochopení těch z nich, které jsou stěžejní pro jeho 

budoucí vývoj. Až na základě tohoto porozumění by měla být volena příslušná podniková 

strategie. Konkurenční síly v odvětví budou zanalyzovány pomocí Porterova modelu a až poté 

dojde k vyjasnění strategie společnosti. 

 

a) Konkurence na trhu 

Ke zmapování konkurenčních firem došlo již dříve v rámci kapitoly 4.3 za účelem 

výběru podnikatelských subjektů do mezipodnikového srovnání. Jelikož společnost AUTEL 

nabízí svým zákazníkům komplexní služby (zahrnující jak vedení projektu, zpracování 

dokumentace, programování, provedení různých zkoušek, kompletaci a montáž zařízení, účast 

na zkušebním provozu včetně poprodejní servis) nebylo možné nalézt konkurenční podnik se 

zcela totožným portfoliem produktů. Nicméně na trhu existuje spousta firem soustřeďujících 

se na obdobné činnosti a mohou ať více či méně promlouvat do tržní pozice společnosti 

AUTEL. Za potenciální konkurenty můžeme považovat následující podniky: 

 

• Ingeteam, a.s. - nabízí komplexní řešení v oblasti průmyslové automatizace 

např. projekční a servisní činnost, automatizaci technologických celků, 

softwarové aplikace aj. 

• Unis, a.s. - poskytuje služby v oblasti průmyslové automatizace, nabízí 

komplexní dodávky vyšších investičních celků, výrobní informační systémy, 

řízení technologických procesů 
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• Temex, a.s - zabývá se automatizací průmyslových procesů, nabízí komplexní 

řešení v oblasti vzduchotechniky a klimatizace, vyvíjí a vyrábí jednoúčelové 

stroje a výrobní linky, provádí projekční činnost ve výstavbě 

• Sidat, a.s. - poskytuje služby v oborech automatizace, řízení procesů, 

technologií a průmyslových informačních systémů 

• DEL, a.s. - zabývá se dodávkami technologických linek a strojů, automatizací, 

tvorbou programového vybavení a vizualizací řídících systémů 

 

Za konkurenční podniky se dají považovat i světové koncerny jako Siemens a ABB, 

kteří jsou významnými dodavateli společnosti AUTEL, ale zároveň mají divize, které se 

zabývají právě inženýrsko-dodavatelskou činností.  

Výše uvedený výčet bezesporu není kompletní, na trhu se objevují i další 

podnikatelské subjekty (např. Braintrast, Dodávky automatizace, VAE Controls, Elvac 

Automation, Compas Automatizace), nicméně pro demonstraci toho, že AUTEL není v 

teritoriu sám a že konkurence je opravdu velká, to bezesporu stačí.  

 

b) Odběratelé (zákazníci) 

Společnost AUTEL nepůsobí pouze na domácím trhu a tudíž jejími klienty nejsou jen 

tuzemské podnikatelské subjekty, ale patří k nim i díky výrazné proexportní orientaci 

zahraniční firmy. Zákazníky jsou především právnické osoby (zejména velké podniky), které 

chtějí například využitím výrobních informačních systémů společnosti AUTEL zvyšovat 

produkci, zajistit její kvalitu, snižovat náklady či modernizovat procesy.  

Mezi největší a nejvýznamnější tuzemské klienty můžeme zařadit následující subjekty: 

ArcelorMittal, a.s., ČEZ, a.s., Dalkia Česká republika, a.s., Energetika Třinec, a.s., RWE 

Transgas, a.s., Třinecké železárny, a.s. aj.Co se týče zahraničních zákazníků mohli bychom 

jmenovat např. ACERALIA GRUPO Arcelor ze Španělska, Asian Pulp & Paper z Číny, 

Azjatsko evropjskij gazovy terminal z Ukrajiny, Bokaro z Indie, Colbun S.A. z Chile, 

Continental Matador ze Slovenska či Decadur z USA. 

Zákazníky bychom mohli rozdělit také podle jiného než geografického hlediska, 

konkrétně podle toho, zda jsou stálí či noví. S většinou výše uvedených tuzemských klientů 

má společnost AUTEL dlouhodobý a trvalý kontakt, takže je můžeme zařadit do první 

kategorie. Jejich věrnost svědčí o tom, že jsou s kvalitou a profesionální úrovní 

poskytovaných služeb spokojeni. Nicméně společnost by neměla otálet a s ohledem na 
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zostřující se konkurenci potažmo rostoucí vyjednávací sílu klientů by se měla snažit zlepšovat 

nabídku svých služeb, zefektivnit interní procesy a snažit se hledat konkurenční výhody.  

 

c) Dodavatelé 

Společnost AUTEL má navázány dlouhodobé vztahy s dodavateli, což odpovídá 

charakteru byznysu, v němž působí. Dá se říci, že je svým způsobem odkázaná na dodávky 

jejich produktů a v mnoha případech musí respektovat jimi dané podmínky. Nicméně 

každoročně probíhá pečlivé hodnocení dodavatelů, které je založeno na posuzování 

obchodních jednání a realizovaných dodávek za období od předcházejícího hodnocení a 

společnost stále ještě disponuje určitou možností volby jiného z nich. Dodavatelé jsou z 

tohoto pohledu děleni na: přípustné, nepřípustné a podmíněně přípustné. Do poslední 

kategorie spadá nejprve každá firma, od které společnost prozatím nic neodebírala a nezná 

kvalitu jejich produktů. Až prověřený a spolehlivý dodavatel je zařazen do skupiny 

přípustných. Společnost AUTEL má striktně stanovená kritéria hodnocení (např. jakost 

dodávek, plnění termínů a dalších smluvních ujednání, dodržování legislativy aj.) a v případě 

porušení některého z nich se dodavatel bez okolků dostává do skupiny nepřípustných a nelze 

již od něj odebírat. 

Dodavatele můžeme rozdělit také podle toho, v jaké fázi hodnotového řetězce figurují 

a s tím souvisí i typ produktu či služby, který dodávají. V případě dodávek technických 

prostředků a komponent jako jsou snímače fyzikálních veličin, regulační členy, řídící 

systémy, zařízení silnoproudé elektroniky či silnoproudé prvky nízkého a vysokého napětí, 

které se vyskytují víceméně na začátku hodnotového řetězce a firma je potřebuje ve většině 

případů jako hlavní vstup pro svou činnost, nezastupitelnou roli zde hrají významní světoví 

výrobci jako např. ABB, Schneider, Siemens, Rockwell Automation, Yokogawa, Hartmann 

Braun aj. 

Další skupinou dodavatelů jsou ti, kteří na základě projektů společnosti AUTEL výše 

zakoupené komponenty skládají dohromady, montují, zapojují. Jedná se o montáží firmy, 

které vyrábí a sestavují rozvaděče, montují snímače, zhotovují kabelové trasy, pokládají a 

zapojují kabely. Jedním z dodavatelů těchto prací je dceřiná společnost AUTEL-montáže, 

s.r.o, dalšími jsou např. Elektromont a.s., D5 a.s., Temex s.r.o., Atico s.r.o., Jelmark s.r.o., 

Braintrast s.r.o. aj. 
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d) Substituční výrobky 

Za substituty jsou považovány ty výrobky či služby, jež plní stejnou potřebu, plní tutéž 

funkci a spotřebitel je může snadno v rámci své spotřeby zaměňovat. Domnívám se, že v 

oboru podnikání společnosti AUTEL nelze najít substituční výrobky. Jestliže totiž zákazník 

potřebuje vypracovat projekt a následně ho zrealizovat, jedinou jeho volbou je vybrat si 

jednoho z renomovaných výrobců, na jehož komponentem bude systém fungovat. To však 

běžně společnost AUTEL nabízí a je schopna na základě přání zákazníka zajistit požadované 

technické prostředky od světových koncernů. 

 

e) Hrozba nově vstupujících firem na trh  

Okolnosti, které nastaly koncem roku 2008 (celosvětová hospodářská krize) zasáhly 

do hospodaření mnoha firem a způsobily, že výrazně ubylo příležitostí na trhu. To mělo za 

následek, že v oblastech, kde měla společnost AUTEL řekněme dominantnější postavení u 

klientů, se začaly objevovat s čím dál větší měrou nové subjekty. Jednalo se zejména o divize 

renomovaných světových koncernů, které se začaly zaměřovat i na inženýrsko-dodavatelskou 

činnost. Jelikož jsou shodou náhod i významnými dodavateli společnosti AUTEL, ta jim není 

schopna z hlediska nákladů konkurovat, neboť zmínění výrobci kalkulují s nižšími 

vnitropodnikovými cenami. Z tohoto pohledu jde o zcela nerovný boj. Podnik by neměl 

ztrácet naději a měl by zkusit nabídnout něco navíc. Jeho výhodu spatřuji zejména v tom, že 

je specializovanou společností s dlouholetou tradicí a zkušenostmi, má mnoho stálých 

zákazníků, jimž již svůj profesionální přístup dokázala. Nicméně jak se říká, neměl by usnout 

na vavřínech. Měl by se neustále zdokonalovat a snažit se přijít s něčím, co konkurence 

nabídnout nemůže.  

 

f) Vyjasnění strategie 

Je bezesporu zřejmé, že podmínkou úspěšného rozvoje jakéhokoliv podniku je 

kvalitně stanovená strategie. Každý subjekt by přeci měl vědět, kam směřuje, jakých 

dlouhodobých cílů chce dosáhnout a pomocí čeho tak učiní.  

Výjimkou není ani společnost AUTEL. Ta chce být „vynikající firmou, která 

prostřednictvím neustálého zlepšování produktivity a kvality práce využívá své zdroje 

efektivně a výnosně, za účelem provádění kvalitních dodávek a služeb uspokojujících 

zákazníka v oblasti silnoproudu a automatizace v průmyslu.“  
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Na základě konzultací s vedením společnosti byly stanoveny další strategické plány, 

které spočívají v udržení: 

 

• výrobních prostředků, zejména zaměstnanců jakožto nositelů know-how firmy, 

• stávajících zákazníků, 

• slušného hospodářského výsledku, 

• úvěrového ratingu. 

4.5.2 Stávající systém hodnocení výkonnosti 

Základním indikátorem signalizujícím společnosti AUTEL její výkonnost je zisk. Pro 

jeho predikci slouží firmě podnikový systém plánování. Každoročně jsou sestavovány tzv. 

forecasty (výhledy na některé položky), zejména plán nákladů a výkonů, který vychází z 

uzavřených zakázek. Tyto roční plány se průběžně každý měsíc aktualizují podle skutečného 

stavu. Co se týče měření a hodnocení finanční výkonnosti, sestavovány jsou pouze finanční 

výkazy dle účetních standardů, a to v plném rozsahu, neboť společnost podléhá povinnému 

auditu. Nicméně žádné finanční ukazatele vypočítávány a sledovány nejsou.  

Společnost má zavedený a taktéž certifikovaný systém managementu jakosti 

podléhající normě ČSN EN ISO 9001:2000 a v jeho rámci hodnotí zejména: stanovené cíle, 

politiku jakosti, spokojenost zákazníků, kritéria procesů, projekty, dodavatele. 

Zpravidla jednou ročně probíhá přezkoumání tohoto systému a na základě 

provedených prověrek, monitoringu parametrů a spokojenosti zákazníků, a interního auditu 

jsou formulovány a předkládány řediteli společnosti na poradě vedení návrhy na zlepšení. 

Průběžnými kroky je pak realizován proces zlepšování tak, aby docházelo k nepřetržitému 

zvyšování efektivnosti všech činností ve firmě. 

Domnívám se, že výše popsaný systém měření výkonnosti ve společnosti AUTEL je 

nedostačující i z důvodu nedostatků zjištěných na základě finanční analýzy a jejím 

zhodnocení. Myslím si, že propojení finančních měřítek s nefinančními ukazateli, jak 

zajišťuje metoda Balanced Scorecard, společnosti zaručí komplexně posuzovat její výkonnost 

a umožní zachytit i její nehmotnou hodnotu.  

4.5.3 Identifikace perspektiv 

Než-li bude možné navrhnout systém pro měření výkonnosti ve společnosti AUTEL, 

je zapotřebí identifikovat, náležitě poznat a popsat, jak fungují všechny čtyři perspektivy 
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využívané v rámci metody Balanced Scorecard. Teprve pak lze rozhodovat, co by mohlo být 

pro podnik důležité a která měřítka jsou klíčová pro naplňování strategie a dosahování 

strategických cílů, jež si vytýčil.  

Zdroji informací pro zpracování obsahu jednotlivých perspektiv byly interní 

dokumenty společnosti, konzultace s vedením a taktéž prozatím nezpracované výstupy z nově 

zavedeného dotazníku spokojenosti zaměstnanců, který firma realizovala na začátku roku. 

Data mnou byla samostatně zpracována pomocí statistického software SPSS a některá 

důležitá fakta budou uvedena v práci. Společnost AUTEL si nepřála, aby byl dotazník 

součástí příloh, neboť jej považuje za své duševní vlastnictví. 

 

a) Finanční perspektiva 

Finanční oblast byla detailně zanalyzována v rámci kapitol 4.1. - 4.3 a její zhodnocení 

včetně návrhů a doporučení bylo součástí kapitoly 4.4. K posouzení finanční výkonnosti 

posloužily tyto nástroje: vertikální a horizontální analýza, vybrané poměrové ukazatele, 

model IN, ekonomická přidaná hodnota a mezipodnikové srovnání. Z provedených analýz 

vyplynulo, že společnost AUTEL disponuje určitými slabšími stránkami a že v některých 

oblastech má nedostatky, které by bylo vhodné odstranit.  

 

b) Zákaznická perspektiva 

Vedení společnosti si je pevně vědomo toho, že úspěch v podnikatelské činnosti závisí 

na schopnosti uspokojit potřeby zákazníků. Dokládá to zavedený systém managementu 

jakosti, jež si klade za cíl zaručit splnění anebo překročení klientových požadavků v 

dohodnutém čase, za konkurenční cenu. Aby mohly být potřeby, přání a očekávání zákazníků 

splněny, jsou intenzivně identifikovány žádané znaky produktů, změny v očekávání 

stávajících i potenciálních klientů, posuzuje se konkurence i příležitosti na trhu. Zákazník se 

taktéž stává členem týmu realizující jeho objednávku a respektující jeho požadavky během  

doby od přípravy nabídky až po předání dokončeného produktu.  

Po každém předání díla zákazník na základě své dobrovolnosti vyplňuje formulář, v 

němž se vedení společnosti přesvědčuje o jeho spokojenosti. Výsledky jsou pak 

vyhodnocovány a mají přímý vliv na odměnu vyplácenou řešitelům za odvedenou zakázku. 

Spokojenost zákazníka se tak stává motivujícím elementem. Závěry z hodnocení spokojenosti 

zákazníků jsou každoročně uváděny představitelem managementu na poradě vedení a jsou 

součástí Zprávy o přezkoumání systému managementu jakosti. Slouží tak k námětům na 
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zlepšování popřípadě pro změny politiky a cílů jakosti. Podkladem pro hodnocení 

spokojenosti zákazníků jsou zejména následující aspekty: formulář spokojenosti zákazníků, 

monitoring a rozbor reklamací, průběžné připomínky zákazníků.  

Každá firma by jistě měla vědět, kdo jsou její zákazníci a co chtějí. Na základě 

segmentace, dokáže lépe pochopit jejich potřeby, zacílit své marketingové aktivity a v 

neposlední řadě upevňovat obchodní vztahy. Zákazníky společnosti AUTEL lze rozdělit 

podle následujících kritérií: geografického, frekvence nákupu, oboru, ve kterém působí. 

Z geografického hlediska hovoříme o zákaznících tuzemských a zahraničních. K 

tuzemským klientům společnosti AUTEL patří např. Třinecké železárny, ArcelorMittal, ČEZ, 

Dalkia, Energetika Třinec, RWE Transgas aj. Díky výrazné proexportní orientaci společnosti 

tvoří značný podíl na tržbách zahraniční subjekty. Zde bychom mohli jmenovat např. 

ACERALIA GRUPO Arcelor ze Španělska, Asian Pulp & Paper z Číny, Azjatsko evropjskij 

gazovy terminal z Ukrajiny, Bokaro z Indie, Colbun S.A. z Chile, Continental Matador ze 

Slovenska či Decadur z USA aj. Rozdělení zákazníků podle toho z jaké země pochází a jak se 

podílí na celkových tržbách společnosti (v roce 2010) přehledně zobrazuje graf 4.13. 

 
 

Graf  4.12 Rozdělení zákazníků podle geografického hlediska 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Společnost AUTEL má klientelu zejména z hutního, energetického, ekologického, 

zpracovatelského, chemického a papírenského průmyslu. Většina zákazníků je stálých (94%), 

vracejících se s novými požadavky, což dokazuje, že jsou s poskytovanými službami 

spokojeni. Zbylých 6% je nově příchozích, v absolutním vyjádření se jedná o 2-3 nové 
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zákazníky ročně. Získávání nových příležitostí probíhá zejména pomocí konexí vedení 

společnosti. Kontakty probíhají osobním jednáním, telefonicky nebo také emailem. Ve firmě 

je sice zavedeno marketingové oddělení, ale jeho pracovníci jsou spíše zpracovateli nabídek, 

reagující na došlé poptávky. Další možností získání nové zakázky je, že na základě 

bezprostředního kontaktu s dalšími zařízeními odběratele zaměstnanci firmy zjistí nějaké 

nedostatky, na které následně upozorní a nabídnou řešení situace. Jinou alternativou bývá, že 

na základě detailní znalosti určitého realizovaného produktu společnost AUTEL za pár let 

přijde za svým bývalým klientem a nabídne mu nové, lepší, efektivnější řešení.  Myslím si, že 

počet nově získaných zákazníků je malý a že by se firma měla v této oblasti více snažit. Bylo 

zmíněno, že je ve společnosti založeno marketingové oddělení, nicméně se domnívám, že 

neplní svou funkci. Zpracováváním nabídek by se mohli zabývat jiní zaměstnanci a potenciál 

marketingových pracovníků by měl být využit na to, co umí nejlépe - vyvíjení 

marketingových aktivit tak, aby rostl počet nově získaných obchodních partnerů a udržování 

dobrých vztahů se stávajícími klienty aj.  

Bez spokojených zákazníků nemůže být žádné podnikání dlouhodobě úspěšné a proto 

je nezbytné porozumět základním hybným silám, které hrají zásadní roli ve výběru klientova 

dodavatele. Jsou jimi čas, kvalita a cena. 

Čas - jedná se o rychlost, s jakou je podnik schopen uspokojit přání a požadavky 

zákazníka. Než dojde k samotnému zhotovení díla, provádí se  řada nezbytných dílčích 

činností. Svým charakterem je produkt společnosti dlouhodobou záležitostí náročnou na čas. 

Průměrná doba realizace zakázky činí 5-6 měsíců od obdržení objednávky. Z tohoto důvodu 

spíše než rychlost uspokojení zákazníka je důležitá schopnost splnit dohodnutý termín předání 

díla. Společnost nemá problém s dodržováním termínu provedení zakázky. Již před podáním 

nabídky do výběrového řízení ověřuje své kapacity a garantuje, že je schopna v daném 

termínu zakázku provést. Nicméně ve většině případů dochází ke zpoždění oproti danému 

časovému harmonogramu, ale ne vinou společnosti (např. klient mění požadavky, zpozdí se 

přípravné práce prováděné jinou firmou aj.). V případě prodlení je zákazník průběžně 

informován a hledají se příslušná řešení, záměr však nebývá ohrožen.  

Kvalita - podnik si uvědomuje, že kvalita je v dnešní době významným faktorem, 

pomocí něhož se zákazník rozhoduje o koupi výrobku či služby. Společnost realizuje své dílo 

pomocí výrobků jiných společností, proto jsou sledovány ty vstupy, které svými parametry 

mohou zásadním způsobem ovlivnit kvalitu výsledného díla. Je prováděn pečlivý výběr 

dodavatelů a každoročně probíhá jejich hodnocení. Na základě hrubého porušení podmínek je 

dodavateli nastaven příznak nepřípustný a již se od něj neodebírá. Vysoké kvality služeb je 
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Počet reklamací za období 2003 - 2011
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dosahováno pomocí vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. V následujícím grafu vidíme vývoj 

počtu reklamací. Je zřejmé, že s kvalitou svých produktů společnost rozhodně nemá problém.    

 

Graf  4.13 Vývoj počtu reklamací 
 
  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

Cena -  bývá považována za nejdůležitější faktor při rozhodování o koupi. Společnost 

si klade za cíl splnit požadavky zákazníka za konkurenční cenu. Ta se tvoří na každou 

zakázku jedinečně na základě kalkulace potřeby vstupů (časového vytížení různých profesí, 

potřeby technických prostředků, materiálu, dalších nákladů). V této oblasti má podnik podle 

mého názoru nelehký úkol, neboť inženýrské činnosti začaly provádět i nově vzniklé divize 

světových koncernů, dodavatelů společnosti. Konkurovat z hlediska nákladů není možné, 

protože výrobci kalkulují s nižší vnitropodnikovou cenou vstupů.  

 

c) Perspektiva interních procesů 

Perspektiva interních procesů vyjadřuje, v jakých činnostech musí být podnik nejlepší, 

aby dokázal uspokojit zákazníky a vytvořit tak požadované finanční výsledky pro vlastníky 

společnosti. Aby bylo možné vytvořit hodnotovou výhodu pro zákazníka, je nutné určit 

kritickou interní činnost, ve které se musí podnik zlepšit. K tomuto je zapotřebí popsat úplný 

interní hodnotový řetězec, který sestává z následujících tří fází: inovační, provozní a 

poprodejní. 

 

Inovační proces 

Inovační činnost je považována za velmi důležitou součást perspektivy podnikových 

procesů. Podnik, který se snaží udržet na trhu či upevnit si na něm své postavení, jednoznačně 

musí realizovat vhodnou inovační politiku. Jelikož společnost AUTEL potřebuje k realizaci 
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svých projektů jako nezbytný vstup technické prostředky, které nakupuje od světových 

koncernů, určitou část inovační aktivity přenechává na bedrech těchto výrobců. Právě oni 

nesou náklady spojené s touto činností a také nejistotu v rámci poptávky. Vedení firmy včetně 

jejich zaměstnanců intenzivně sleduje vývoj v těch vědních oblastech, které se jich dotýkají a 

výsledky vývoje zapracovávají. Společnost AUTEL si je vědoma toho, že ve všech profesích 

musí docházet k určitým zlepšením a proto i ona má vlastní neformalizovaný vývoj v oblasti 

řídících algoritmů a způsobu využití dostupných technických prostředků. Zlepšení vyplývají z 

hlubokých znalostí teoretické elektrotechniky, kybernetiky, metalurgie aj.   

 

Provozní proces 

Hlavním produktem společnosti AUTEL jsou inženýrské, projekční a koordinační 

služby a dodávky zařízení v oblasti silnoproudu, měření a regulace a průmyslových systémů 

řízení. Všechny tyto činnosti jsou velmi náročné a komplexní, mnohdy je nutné respektovat 

řadu požadavků, které jsou často protichůdné. Provozní procesy ve společnosti můžeme 

rozdělit na hlavní realizační procesy (tvorba nabídky, přezkoumání smlouvy, návrh projektu, 

realizace projektu) a podpůrné procesy (nákup). Přehledně znázorňuje všechny provozní 

procesy probíhající ve společnosti AUTEL a vzájemné působení mezi nimi obr. 4.1.  

 

Obr.   4.1 Posloupnost provozních procesů ve společnosti AUTEL, a.s. 
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Požadavky zákazníka jsou součástí poptávky, ve které je rámcově specifikován 

předmět budoucí zakázky. Většina poptávek došlých do společnosti AUTEL, a.s. je 

směřována na marketingové oddělení. Pravidelně v pondělí se koná porada vedení, kde se 

mimojiné řeší došlé poptávky a jejich přijmutí. Pokud se rozhodne, že by mohla být zakázka 

realizována, určí se osoba zodpovědná za vyhotovení nabídky. Nabídka konkretizuje předmět 

budoucí zakázky a většinou zahrnuje i další záležitosti (např. typ a parametry technických 

prostředků, ze kterých se bude zařízení skládat, koncepce).  

Jestliže je budoucí klient s nabídkou spokojen, očekává se jeho objednávka. Přijaté 

objednávky jsou směřovány na vedoucího obchodu a vedeny elektronicky v počítačové síti. 

Vedoucí obchodu provede její kontrolu (z hlediska minimálních požadavků na obsah) a 

porovnání s došlou nabídkou, která je k dispozici u vedoucího marketingu. Následně je 

uskutečněno přezkoumání objednávky z pohledu kapacit, termínu provedení a financování.  

Pakliže je firma schopna všechny tři aspekty splnit, informuje se zákazník o přijetí 

objednávky. Uskuteční se tzv. kickoff meeting (startovací schůzka), na němž je zakázce 

přiděleno číslo a také dvě zodpovědné osoby - obchodník a vedoucí projektu. Ty jsou 

jmenovány zápisem z porady vedení a odpovídají za veškeré aspekty průběhu provedení 

zakázky. Je vytvořen přesný harmonogram realizace. Obchodník ve spolupráci s vedoucím 

projektu zhotoví návrh obchodní smlouvy, který je pak předán k přezkoumání vedoucímu 

obchodu a k odsouhlasení řediteli společnosti. Následně se odesílá zákazníkovi ke kontrole a 

podepsání.  

Před samotnou realizací zakázky je zapotřebí zpracovat plán projektu, který je 

výsledkem koordinované činnosti pracovníků oddělení projekce a analýzy, taktéž 

programátorů.  Obsahuje určení etap návrhu, přezkoumání, ověřování a validaci etap návrhu, 

určení odpovědnosti. Výstupem této fáze je vytvoření realizační projektové dokumentace, 

kterou mají na starost projektanti firmy (dle své specifikace např. silnoproud, měření a 

regulace) včetně knihy požadavků (obsahuje všechny vlastnosti systému) a specifikovaných 

položek pro nákup. Když je hotová projekční činnost, provádí obchodník určený pro daný 

projekt nákup potřebných vstupů u přípustných dodavatelů. Veškeré nakupované produkty 

prochází vstupní kontrolou, ta je realizována buď u dodavatele, ve firmě nebo na stavbě.  

Co se týče vlastního procesu realizace, veškeré činnosti nutné k jeho implementaci a 

jejich rozsah jsou součástí plánu projektu. Provádí se kompletace zařízení, která je poptána 

buď u dceřiné společnosti nebo je vypsáno výběrové řízení. Po dodávce systému ke 

zhotoviteli probíhá jeho instalace. Pak nastupují pracovníci z oddělení servisu a najíždění, 

kteří postupně kontrolují všechny základní funkce zařízení. Provádí simulační testy, 
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individuální a komplexní zkoušky, akceptační test aj. Když je vše odzkoušeno, zaškolí se 

obsluha a zařízení se předá zákazníkovi do zkušebního provozu. Obchodník vystavuje 

předávací protokol, přejímku a fakturu.  

 

Poprodejní proces 

Poslední a nedílnou součástí interního hodnotového řetězce je poprodejní proces. Jeho 

kvalita dokáže ovlivnit výslednou spokojenost zákazníka a tudíž i možné doporučení. 

Samozřejmým prvkem je provádění servisních služeb v záruční době a vyřizování 

zákaznických reklamací. Protože si je společnost AUTEL vědoma důležitosti těchto činností, 

nabízí produkt Servisweb, který umožňuje rychlou a přehlednou internetovou komunikaci 

mezi zákazníkem a servisním oddělením firmy.  

Samozřejmostí je nabízení servisních služeb mimo záruční dobu a účast pracovníků na 

zkušebním provozu předaného díla. Zvláštní službou je zřízení pracoviště přímo u zákazníka, 

tzn. když si klient přeje, zaměstnanci společnosti AUTEL zajišťují veškeré potřeby z hlediska 

servisování, údržby a správné funkce dodaného zařízení přímo u něj a jsou tak permanentně k 

dispozici. Společnost si klade za cíl v rámci této oblasti poskytnout zákazníkovi lidské zdroje, 

měřicí přístroje, náhradní díly tak, aby v případě vzniklých problémů při provozování 

předaného díla došlo k minimálním ztrátám.  

Z výše zmíněného lze konstatovat, že kvalitní péče o zákazníka i po předání díla je 

přirozenou a samozřejmou součástí nabízených služeb a že záměrem společnosti AUTEL je 

spokojený klient jakožto nositel nejefektivnější a nejlepší reklamy, který se rád navrací s 

dalšími požadavky.  

 

d) Perspektiva učení se a růstu 

Poslední, ale velice důležitou oblastí Balanced Scorecard je perspektiva učení se a 

růstu. Je hybnou silou a jakousi podporou, která umožní podniku dosáhnout cílů, jež si vytýčil 

v ostatních třech perspektivách.   

Základnou pro dosažení úspěchu v podnikání nejsou investice a nové technologie, ale 

lidské zdroje. Bez kvalitních  lidí se žádná firma neobejde. Proto je klíčové zajistit, aby byli 

zaměstnanci spokojeni, správně motivováni, dostávali potřebné informace a respektovaly se 

jejich názory. Pakliže jsou tyto podmínky splněny, je vytvořena vhodná platforma pro 

dlouhodobě udržitelný a efektivní výkon organizace. Smyslem této podkapitoly bude zaměřit 

pozornost právě na zmíněné faktory, tzn. na schopnosti, motivaci, spokojenost zaměstnanců a 

firemní informační systém.  



85 

Schopnosti zaměstnanců 

Společnost AUTEL, a.s. v současné době disponuje zhruba 121 zaměstnanci, které 

můžeme rozdělit na tzv. výkonné a paušální. Výkonnými pracovníky jsou zejména ti, kteří 

zastávají činnosti klíčové pro realizaci zakázek. Jedná se o vedoucí projektů a odborně 

inženýrské profese jako servisní technik, programátor analytik, informatik, projektant měření 

a regulace, projektant automatizovaných systémů řízení, projektant silnoproudu a obchodník. 

Firma zaměstnává také tzv. paušální pracovníky, mezi něž řadíme profese jako referent 

marketingu a prodeje, asistent oddělení, účetní, referent financování, správce majetku, 

sekretariát aj. Nechybí zde ani top management společnosti.  

Analyzovaný podnikatelský subjekt disponuje velice vzdělanou zaměstnaneckou 

základnou. Více než 72% zaměstnanců společnosti má vysokoškolský titul, dalších 25 %  

maturitu, zbylá 3% má středoškolské vzdělání bez maturity a zastává funkci uklízeček, 

vrátného a správce budovy. Co se týče struktury zaměstnanců z hlediska pohlaví, 

jednoznačnou převahu mají muži, což odpovídá oboru, v němž společnost AUTEL působí.  

K hlavním aktivátorům cílů v rámci perspektivy učení se a růstu patří kompetence 

zaměstnanců jakožto souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Jejich 

rozšiřování v době, kdy jde vše neustále kupředu, je nezbytnou záležitostí. Lidské zdroje jsou 

plánovány a zabezpečovány managementem firmy jednou ročně a to prostřednictvím 

celoročních cílů organizace, ročního plánu kapacit a plánu přípravy zaměstnanců.  

Požadavky na kvalifikaci, tedy nezbytnou odbornou způsobilost, jsou součástí 

organizačního řádu společnosti a konkrétní nároky k příslušné funkci obsahuje pracovní 

smlouva. Stanovují je vedoucí jednotlivých oddělení a ředitel společnosti. Ve společnosti 

AUTEL dochází k průběžnému rozšiřování kvalifikací buď v návaznosti na změny legislativy 

nebo díky novým prostředkům, s nimiž přichází pracovníci do styku. Plán školení je tvořen 

vždy v lednu každého roku managementem firmy, jeho podkladem jsou zejména organizační 

řád, celoroční hodnocení zaměstnanců, zákonná povinnost periodických školení, nové 

požadavky zákazníků a nutnost neustálého zdokonalování v rámci systému managementu 

jakosti. Záznamy o školení jsou uváděny do evidenční karty zaměstnance. Každý nově 

nastupující zaměstnanec má povinnost projít vstupním školením, které například zahrnuje 

pravidla ochrany zdraví, bezpečnosti práce a požární ochrany v prostorách firmy, povinnosti 

zaměstnance a další důležité informace o chodu podniku. Společnost zajišťuje rozvoj 

jazykových dovedností pomocí kurzů, které pořádá. Ty jsou zaměřeny na výuku anglického, 

německého, polského a ruského jazyka. Lekce pod záštitou externích lektorů probíhají v 
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rámci pracovní doby přímo na pracovišti („On the Job Training“), z finančních prostředků 

zaměstnavatele a jsou nepovinné. Je jen na vůli pracovníků, zda budou výuku absolvovat.  

Co se týče dovedností, firma upřednostňuje spíše tzv. hard skills (tvrdé dovednosti). 

Nezbytností jsou odborné znalosti například v oblasti elektrotechniky, kybernetiky, 

metalurgie samozřejmě dle zastávané pozice. Nicméně domnívám se, že je to v současné době 

nedostačující. Společnost by se měla snažit rozvíjet i tzv. soft skills, tedy měkké dovednosti, 

mezi něž můžeme řadit komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce, analytické 

myšlení, sebeovládání, kreativitu, schopnost zvládat konflikty, přijímat kritiku, prosadit se. 

Bezesporu by to mohlo být přínosem. Důležitý je výběr správné cílové skupiny, neboť všichni 

pracovníci nepotřebují ovládat tyto dovednosti. Doporučila bych je rozvíjet zejména u 

zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníky nebo kteří jsou součástí týmů. O 

zájmu pracovníků svědčí i výstup z dotazníku spokojenosti provedeného firmou, z kterého 

vyplynulo, že 61% zaměstnanců považuje školení zaměřené na měkké dovednosti za důležité.  

 

Firemní informační systém 

V dnešním vysoce konkurenčním prostředí je takřka nezbytností mít vhodný 

informační systém, který dokáže zajistit podnikům se složitější infrastrukturou a větším 

počtem zaměstnanců úspěšný chod a fungování jednotlivých procesů. Efektivní systém 

předávání informací umožní, že se lidé dostanou v jimi požadovaném čase k relevantním 

informacím a díky různým kontrolním mechanismům pomáhá předcházet chybám. V 

konečném důsledku šetří čas i náklady.  

Jako hlavní zdroj a zprostředkovatel informací slouží ve společnosti AUTEL 

podnikový informační systém, který byl vyvinut zaměstnanci podniku. Slouží k evidenci 

objednávek, docházky, fakturaci, sledování a vyhodnocování projektů, pro personální 

činnosti, evidenci různých plánů a dalších klíčových firemních činností. Každému 

zaměstnanci jsou podle profese přidělena příslušná oprávnění, díky nimž mu jsou 

zpřístupňovány pouze relevantní informace potřebné k výkonu jeho práce.  

Kromě tohoto jsou využívány  i další komunikační kanály. Jedná se zejména o porady 

a setkání. Dvakrát za rok se koná celofiremní porada. Každý kvartál se koná informativní 

schůzka pro zaměstnance, na které se probírá průběžný hospodářský výsledek, aktuální stav 

nabídek, zakázek a jejich náplně včetně vytíženosti inženýrských kapacit. Nově začala 

společnost zveřejňovat zápisy z porad vedení, které se konají každý týden. Taktéž každý 

týden probíhají porady v rámci oddělení. Dalším hojně využívaným komunikačním 

instrumentem jsou podnikové e-maily a telefony.  
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Motivace zaměstnanců 

Schopný, loajální a dobře motivovaný zaměstnanec je nejdůležitějším článkem 

organizace a dokáže být klíčem k jejímu růstu i prosperitě. Správně motivovaný pracovník 

odvádí lepší výkony, je spokojený se svou prací a nemá potřebu odcházet ke konkurenci. 

Společnost AUTEL využívá několik motivačních způsobů. Základním pilířem motivace 

zaměstnanců je ocenění práce zejména finanční. K tomu slouží v rámci zavedeného systému 

odměňování lišícího se dle různých profesí zejména zaměstnanecké benefity a prémie za 

odvedené projekty. Co se týče benefitů, společnost nabízí svým pracovníkům příspěvek na 

penzijní připojištění a závodní stravování. Paušálním pracovníkům garantuje roční 

navyšování smluvní mzdy a má zaveden systém prémií za průběžné hospodářské výsledky. 

Také poskytuje svým zaměstnancům roční odměny a výkonným pracovníkům prémie za 

projekty. Management společnosti má k dispozici automobil k vlastnímu užívání. Každoročně 

jsou pořádány různé společenské či sportovní akce a firma podporuje své zaměstnance ve 

vzdělání tím, že jim umožňuje účastnit se v pracovní době jazykových kurzů, které 

sponzoruje. Nicméně troufám si tvrdit, že systém motivace zaměstnanců není dostatečný, což 

potvrzuje i fakt, že 44% pracovníků odpovědělo v dotazníku spokojenosti, že není ve své 

práci dostatečně motivováno.  

Daleko častěji než finanční odměny bývají preferovány nepeněžní motivační faktory 

jako jsou pochvala, podpora, kvalita pracovních vztahů, odpovědnost aj. Myslím si, že pokud 

zaměstnanec cítí, že jej firma potřebuje a že si nadřízený všímá jeho odhodlání, píle, 

odvedených výsledků a dokáže mu za to vyslovit uznání či pochvalu, takový člověk pracuje 

výkonněji a je spokojenější. Pokud takový způsob motivace manažer nepraktikuje, 

zaměstnanec dříve či později z podniku odejde. Domnívám se, že v tomto ohledu má 

společnost AUTEL rezervy. Vyplývá to z provedeného dotazníku spokojenosti, v němž 40% 

zaměstnanců uvedlo, že je v tomto roce nikdo za dobře odvedenou práci nepochválil. Co se 

týče delegování povinností a pravomocí ve společnosti, 54% zaměstnanců jej shledává za 

nedostatečné. Z tohoto pohledu by na sobě manažeři společnosti měli bezesporu zapracovat. 

 

Spokojenost zaměstnanců 

Za nejdůležitější kritérium úspěchu bývá považována rozhodně spokojenost 

zaměstnanců. Společnost AUTEL si je toho vědoma a nově v závěru minulého roku zavedla a 

taktéž provedla hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Jak již bylo zmíněno na začátku 

kapitoly, byly mi poskytnuty prozatím nezpracované výstupy z realizovaného dotazníku, které 

jsem pro účely diplomové práce samostatně zpracovala pomocí statistického software SPSS a 
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některá důležitá fakta zde budou uvedena. Společnost AUTEL si nepřála, aby byl dotazník 

součástí příloh, neboť jej považuje za své duševní vlastnictví. Nicméně mohu prozradit, že se 

zaměřoval na kompletní zhodnocení všech parametrů spokojenosti (mzdové podmínky, 

pracovní prostředí, pomůcky, doba, motivační faktory, způsob odměňování a výkonu práce, 

spokojenost s vedením, finančním ohodnocením, služebními cestami, vzděláváním aj.) a 

firma jej vytvořila z důvodu zachování anonymity elektronicky prostřednictvím serveru 

Google. Své názory poskytlo 89 zaměstnanců společnosti čili návratnost byla relativně 

vysoká. Téměř všechny otázky měly uzavřený charakter a podobnou škálu hodnocení 

(rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne), přičemž v poslední otázce byl dán 

zaměstnancům prostor pro jejich doplnění a komentáře.  

Z dotazníku vyplynulo, že je se svým zaměstnáním ve společnosti AUTEL spokojeno 

zhruba 83% lidí, nicméně pouhých 70% by doporučilo některému ze svých přátel zaměstnání 

v této firmě. Co se týče různých aspektů ovlivňujících spokojenost pracovníků, nejlépe bylo 

hodnoceno pracovní prostředí a délka pracovní doby, na opačném konci žebříčku skončilo 

finanční ohodnocení za odvedenou práci (pouze 37% zaměstnanců vyhovuje poskytovaná 

odměna). Vezmeme-li si systém odměňování jako takový, 55% zaměstnanců s ním není 

spokojeno, přičemž nejvíce pracovníkům vadí výše prémií za projekty, která je nejistá (odvíjí 

se od ziskovosti projektu) a navíc demotivující v případě dlouhodobého trvání projektu, neboť 

se vyplácí až po jeho skončení. Problémem se zdá být povědomí o cílech, strategii, vizi, 

poslání společnosti a taktéž nezájem vedení o nápady zaměstnanců, kterým chybí prostor pro 

invenci. Co se týče nabízených benefitů, zaměstnanci nejvíce upřednostňují příspěvky na 

stravování, týden dovolené navíc a příspěvky na penzijní připojištění. Méně preferovanými  je 

pořádání společenských a sportovních akcí.  

Na závěr bych chtěla zdůraznit, že pokud podnik investuje do svého lidského kapitálu, 

kauzálně to bude mít vliv na růst produktivity práce, zlepšení hospodářských výsledků i 

zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Společnosti AUTEL bych to doporučila, neboť případný 

neodpovědný přístup se pak může negativně promítnout v její pověsti a image.  
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4.6 Návrh systému měření výkonnosti podniku 

Na základě provedených analýz, prozkoumání jednotlivých perspektiv a konzultací ve 

společnosti byly zjištěny potřebné poznatky pro návrh systému měření výkonnosti podniku. 

Při jeho tvorbě bude postupováno dle teoretických kroků metody Balanced Scorecard, tzn. 

nejprve dojde k navržení strategických cílů v jednotlivých perspektivách, budou vybrána 

měřítka a doporučeny jejich cílové hodnoty. Strategické cíle budou propojeny na základě 

řetězce příčin a následků, aby byla zřejmá jejich závislost a provázanost. V neposlední řadě 

dojde k určení strategických akcí, které jsou nutné pro splnění strategických cílů.  

4.6.1 Návrhy strategických cílů, výběr měřítek a cílových hodnot 

Strategické cíle pro jednotlivé perspektivy byly navrženy na základě poznání 

preferencí společnosti AUTEL v daných oblastech, k čemuž velice napomohly konzultace s 

managementem firmy a taktéž provedené analýzy. Každá perspektiva obsahuje v průměru 4 

strategické cíle, přičemž při výběru byl kladen důraz na jejich dosažitelnost a významnost. 

Těmto cílům byla následně přiřazena měřítka, která pomohou zhodnotit plnění stanovených 

cílových hodnot, kterých by společnost AUTEL, a.s. měla v rozmezí 3 - 5 let dosáhnout. Pro 

bližší upřesnění měřítek jsou v Příloze č. 19 uvedeny konkrétní vzorce k jejich výpočtu.  

 

a) Finanční perspektiva 

Finanční oblast je ohniskem, do které směřují cíle, měřítka a efekt splnění 

předurčených cílových hodnot a strategických akcí v rámci ostatních perspektiv. Navržené 

strategické cíle, měřítka včetně cílových hodnot finanční perspektivy zobrazuje tab. 4.8. 

 

Tab.  4.8 Strategické cíle, měřítka a cílové hodnoty finanční perspektivy 
 

Strategický cíl Měřítko 
Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Požadovaná 
změna 

Růst zisku Zisk před zdaněním 6 391 tis. Kč 12 000 tis. Kč +   87 % 
Růst přidané hodnoty Přidaná hodnota 76 949 tis. Kč 90 000 tis. Kč +   16 % 

Efektivnější hospodaření 
• ROA 
• ROS 
• IN05 

2,95 % 
2,26 % 

        1,04 

8,00 % 
4,00 % 

         1,6 

+ 171 % 
+  77  % 
+   54 % 

Zajištění likvidity Okamžitá likvidita         0,09          0,2 + 122 % 

 
Za obecný záměr společnosti AUTEL, a.s. v rámci finanční oblasti by se dalo 

považovat zlepšení finanční výkonnosti. Tento obecný cíl by měl být naplněn hlavním cílem 
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potažmo jeho měřítkem, jímž je v našem případě růst zisku před zdaněním. Tento ukazatel byl 

vybrán z toho důvodu, že zohledňuje výkyvy finančního výsledku hospodaření, s nimiž se 

společnost musí potýkat kvůli její výrazné proexportní orientaci. Zvolením např. EBITDA 

(tedy provozního zisku) by byl tento vliv vypuštěn a zkresloval by skutečnou situaci. Zlepšení 

finanční výkonnosti v podobě zvýšení zisku by mělo být dosaženo růstem přidané hodnoty a 

efektivnějším hospodařením, které se promítne v zlepšení výnosnosti aktiv, rentability tržeb a 

hodnot ukazatele IN05. Zásadním nedostatkem zjištěným v rámci analýzy finanční 

výkonnosti byly rizikové hodnoty ukazatele okamžité likvidity, které mohou způsobit 

nestabilitu podniku a jeho druhotnou platební neschopnost. Navíc společnost AUTEL běžně 

využívá kontokorentní úvěry, tudíž potřebuje udržet svůj úvěrový rating, který je závislý na 

hodnotách ukazatelů likvidity. Z tohoto důvodu je čtvrtým strategický cílem zajištění 

likvidity, alespoň na doporučované úrovni 0,2. Veškeré uvedené cílové hodnoty byly 

konzultovány s finančním manažerem společnosti, jsou dosažitelné a respektují vývoj ex post 

i prognózy ex ante.  

 

b) Zákaznická perspektiva 

Zákaznická perspektiva ukazuje, jak dobře podnikatelský subjekt slouží svým 

zákazníkům a strategické cíle stanovené v rámci této oblasti obvykle zásadním způsobem 

ovlivňují finanční výkonnost respektive cíle finanční perspektivy. Navržené strategické cíle, 

měřítka včetně cílových hodnot zákaznické perspektivy zobrazuje tab. 4.9. 

 

Tab.  4.9 Strategické cíle, měřítka a cílové hodnoty zákaznické perspektivy 
 

Strategický cíl Měřítko 
Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Požadovaná 
změna 

Zvýšení objemu 
kontraktace 

Tržby za prodej zboží, 
výrobků a služeb 

197 445 tis. Kč 300 000 tis. Kč + 52 % 

Udržení spokojenosti 
zákazníků 

Index spokojenosti 99,5 % 95 - 100% - 4,5% až 0,5% 

Akvizice  nových zákazníků 
Počet nově získaných 
zákazníků 

3 / rok  5 / rok       +  67 % 

Posílení proexportní 
orientace 

Tržby od zahraničních 
klientů 

46 000 tis. Kč 120 000 tis. Kč + 160 % 

 
Růst přidané hodnoty, potažmo zisku, úzce souvisí se zvýšením objemu kontraktace. 

Měřítkem tohoto cíle jsou tržby (za prodej zboží, výrobku a služeb), které by měly za 

požadovanou dobu vzrůst o 52%, což je hodnota reálná. Zvýšení objemu kontraktace může 

firma dosáhnout tím, že udrží spokojenost svých klientů, zejména stálých, neboť ti tvoří 

zhruba 90% všech zakázek. Co se týče požadované hodnoty, byla stanovena jako rozmezí, 
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protože podnik sice v současnosti dosahuje velice pěkných výsledků indexu spokojenosti 

(99,5%), nicméně se domnívám, že tak vysoká hodnota může být v čase variabilní, proto 

postačí pro splnění strategického cíle 95% spokojenost. Získáním nových zákazníků podnik 

dosáhne zvýšení tržeb, což může mít za následek při nižším tempu růstu nákladů kauzálně 

růst přidané hodnoty, potažmo zisku. Jelikož je AUTEL proexportní společností a zahraniční 

tržby se větší měrou podílí na celkovém objemu výnosů (zakázky jsou ziskovější), dalším 

zvoleným strategickým cílem je posílení proexportní orientace. Český trh je přesycen 

konkurencí a boj začal být nerovný, jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, proto by 

společnost AUTEL měla expandovat na jiné zahraniční trhy.  

 

c) Perspektiva interních procesů 

V této oblasti se definují procesy, které umožní splnění cílů stanovených v rámci 

předchozích dvou perspektiv. Navržené strategické cíle, včetně měřítek a požadovaných 

hodnot perspektivy interních procesů zobrazuje tab. 4.10. 

 

Tab.  4.10  Strategické cíle, měřítka a cílové hodnoty perspektivy interních procesů 
 

Strategický cíl Měřítko 
Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Požadovaná 
změna 

Zvýšení úspěšnosti nabídek Úspěšnost nabídek 13 % 18 % + 38 % 

Zvýšit efektivitu a kvalitu 
realizace projektů 

• Snížená hodnocení 
zákazníkem 

• Vícenáklady z důvodů vad a 
nedodělků 

• Produktivita práce 

30 % 
 

0,5 % 
 

635 tis.Kč 

18 % 
 

0,25 % 
 

740 tis.Kč 

- 40 % 
 

- 50 % 
 

+ 16 % 
Snížení neshod v dodávkách Počet neshod 1 0 - 100% 
Zapojit do procesu získávání 
zakázek řadové zaměstnance 

Počet zakázek získaných 
řadovými zaměstnanci 

začít 
sledovat 

10 + 100% 

 
Při definování strategických cílů v rámci této perspektivy byla pozornost soustředěna 

na procesy, které jsou klíčové a dokáží ovlivnit cíle v předchozích oblastech. Zásadním 

problémem v této oblasti je získávání zakázek, proto je jedním ze strategických cílů zvýšení 

úspěšnosti nabídek. Pakliže dojde k vyšší realizaci přijatých poptávek, může dojít při 

efektivním vynakládání prostředků k růstu zisku. Taktéž bych doporučovala zapojit do 

procesu získávání zakázek řadové zaměstnance. Ve fázi realizace projektů je důležité zajistit 

jejich kvalitu a efektivitu. Zvolenými měřítky jsou průměrný počet snížených hodnocení 

zákazníkem v rámci dotazníku jeho spokojenosti, přidaná hodnota na zaměstnance a 

vícenáklady. Pro podnik je stěžejní, aby vícenáklady byly velice nízké ne-li nulové, neboť již 
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tak kalkuluje s malou marží. S efektivitou úzce souvisí také neshody v nakupovaných 

dodávkách, které si podnik nemůže dovolit.  

 

d) Perspektiva učení se a růstu 

Tato perspektiva definuje, co by měla firma dělat, aby si zachovala schopnost měnit se 

a zlepšovat. Navržené cíle, včetně měřítek a cílových hodnot této oblasti zobrazuje tab. 4.11. 

 

Tab.  4.11 Strategické cíle, měřítka a cílové hodnoty perspektivy učení se a růstu 
 

Strategický cíl Měřítko 
Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Požadovaná 
změna 

Zvýšit motivaci 
zaměstnanců 

Motivace zaměstnanců  52 % 64 % +  23 % 

Zvýšit spokojenost 
zaměstnanců 

Index spokojenosti 71 % 75 % +    6 % 

Zvyšování kvalifikace a 
dovedností 

• Podíl jazykově vzdělávaných 
• Podíl odborně vzdělávaných 
• Podíl školených na soft skills 

27 % 
50 % 
10 % 

35 % 
75 % 
40 % 

+ 30 % 
+ 50 % 

+ 300 % 
Udržení klíčových 
zaměstnanců 

Procento obratu klíčových 
zaměstnanců  

5% 2% - 60 % 

Zajímat se o nápady 
zaměstnanců 

• Podněty zaměstnanců 
• Realizované podněty zaměstnanců 

začít sledovat 
5% 

10% 
+ 100% 
+ 100% 

 

V této oblasti je třeba si uvědomit, že základem úspěchu a rozvoje podnikání jsou lidé 

a jejich potenciál. Tímto směrem se ubírají i stanovené strategické cíle.  Jen dobře 

motivovaní, spokojení a kvalifikovaní zaměstnanci dokáží dobře a vysoce produktivně 

odvádět svou práci. Navíc pro společnost AUTEL je zásadní udržet si své pracovníky, neboť 

ti jsou nositeli výrazného know-how tohoto podniku. Toho lze mimojiné docílit tím, že se 

firma bude zajímat o nápady svých zaměstnanců, kteří se budou cítit cenní, poroste kauzálně 

jejich spokojenost a motivace k práci.  

4.6.2 Strategická mapa - vytvoření vztahů příčin a následků 

V předchozí kapitole bylo stanoveno celkem 17 strategických cílů, které by společnost 

AUTEL měla splnit. Navržené cíle na sebe navazují a jsou mezi sebou logicky propojené. Je 

zřejmé, že splnění těch na nižších úrovních (v nižších perspektivách) zároveň znamená 

zlepšení plnění jiných cílů ve vyšších perspektivách. Strategická mapa je součástí 

Přílohy č. 18. Vztahy mezi jednotlivými strategickými cíli budou popsány od perspektivy 

učení se a růstu směrem k vyšším úrovním.  
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Domnívám se, že zásadním aspektem pro to, aby lidé vykonávali svou práci dobře a 

produktivně je fakt, že jsou spokojení. Jejich spokojenost se může projevovat v různých 

dílčích aspektech, mezi něž můžeme řadit např. spokojenost s pracovním prostředím, délkou 

pracovní doby, pracovními pomůckami, atmosférou, finančním ohodnocení aj. Se 

spokojeností úzce souvisí i motivace. Jestliže jsou pracovníci správně motivováni, tedy podle 

toho, co je pro ně největším stimulem, jsou také spokojenější. Motivaci lze zvýšit i tím, že se 

vedoucí budou zajímat o nápady svých zaměstnanců, čímž u nich vytvoří pocit potřebnosti. 

Pokud dojde ke zvýšení motivace zaměstnanců, firma je schopna udržet si přednostně ty z 

nich, kteří jsou pro ni klíčoví. Jestliže si budou zaměstnanci neustále zvyšovat svou 

kvalifikaci a dovednosti, budou spokojenější a dojde tak ke zvýšení efektivity a kvality 

realizace projektů. Domnívám se také, že budou-li vhodní zaměstnanci (tedy ti, kteří jsou ve 

styku se zákazníkem) absolvovat školení na soft skills (měkké dovednosti), zvýší se tím 

úspěšnost nabídek a firma bude moci zapojit do procesu získávání zakázek i řadové 

zaměstnance. Pro kvalitní a efektivní realizaci projektů je nezbytné, aby firmě nevznikaly 

vícenáklady, neboť snižují marži (resp. přidanou hodnotu), kterou má společnost již tak 

nízkou. Důležité jsou také nulové neshody v dodávkách. Pakliže se zvýší kvalita realizace 

projektů, zákazníci budou spokojeni a mohou se na společnost AUTEL obrátit s dalšími 

zakázkami, což tedy zvýší objem kontraktace a kauzálně i přidanou hodnotu, potažmo zisk. 

Aby mohl růst výsledek hospodaření, je mimo jiné také zapotřebí získat nové zákazníky, což 

může být docíleno zapojením řadových zaměstnanců do procesu získávání zakázek nebo 

posílením proexportní orientace. Pokud firma bude plnit cíle v těchto třech perspektivách, 

efekt by se měl promítnout v oblasti finanční, v konečném důsledku ve zvýšeném zisku 

způsobeným taktéž růstem přidané hodnoty a efektivnějším hospodařením, které mj. souvisí i 

se zajištěním likvidity.  

4.6.3 Návrh strategických akcí 

K realizaci stanovených cílů v jednotlivých perspektivách jsou zapotřebí různá 

opatření, resp. strategické akce, které svým prováděním zajistí dosažení požadovaného efektu 

a naplňují hlavní poslání Balanced Scorecard, tedy „Translating Strategy to Action“. 

Strategické akce byly stanoveny na základě brainstormingu. 
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a) Finanční perspektiva 

Navržené strategické akce v rámci této perspektivy, budou částečně odpovídat 

doporučením uvedeným v analýze finanční výkonnosti, protože s nimi úzce souvisí. Co se 

týče růstu zisku resp. přidané hodnoty, dá se konstatovat, že akce doporučené v následujících 

perspektivách povedou ke splnění tohoto cíle. Efektivnějšího hospodaření lze docílit lepší 

kontrolou nákladů a hospodárností při vynakládání prostředků. Doporučila bych zavést 

principy controllingu, tzn. řízení firmy zaměřené na oblast tvorby zisku, kontroly nákladů a 

likviditu, které jsou podle mého názoru nezbytnou podmínkou úspěšné implementace metody 

Balanced Scorecard. Problematickou oblastí se staly hodnoty ukazatelů likvidity a zajištění 

platební schopnosti bylo zvoleno za jeden ze strategických cílů. V tomto smyslu bych 

navrhovala zlepšení obrátkového cyklu hotovosti například poskytováním skont za předčasné 

splacení faktury a nastavení systému zálohových plateb. Je třeba taktéž důsledně řídit, 

monitorovat a kontrolovat pohledávky, nastavovat úvěrové limity a plánovat cash-flow. Díky 

proexportní orientaci firmy bych doporučila využívání různých technik k eliminaci 

negativních důsledků změn devizových kursů, tedy řízení kursového rizika.  

 

b) Zákaznická perspektiva 

Obecným cílem zákaznické perspektivy je zvýšení objemu kontraktace, pomocí něhož 

by docházelo k růstu zisku. Společnost se musí zaměřit na činnosti a opatření, které dokáží 

ovlivnit proces získávání nových či udržení stálých zákazníků. V tomto smyslu by se měla 

snažit budovat si image, zvolit adekvátní formy propagace, zvyšovat kvalifikaci svých 

zaměstnanců. Pro udržení spokojenosti stálých klientů bych doporučovala realizovat různé 

meetingy, zjišťovat potřeby a přání, dávat jim najevo, že si jich společnost váží. Bylo by 

vhodné vypracovat segmentaci zákazníků nejenom z hlediska jejich původu, oboru zaměření, 

ale také z ekonomického pohledu (tzn. výše krycího příspěvku), aby se podnik mohl 

orientovat na výnosnější zakázky a zjistil například, na který zahraniční trh je výhodné 

expandovat (tzn. v které zemi mu zakázky přináší největší efekt). Zavedla bych měření a 

vyhodnocování rentability zákazníků například pomocí metody ABC. V neposlední řadě bych 

navrhovala aktivně sledovat vývoj v odvětví, vytvořit databázi konkurence a vyhodnocovat 

bonitu nových klientů.   

 

c) Perspektiva interních procesů 

Aby mohlo dojít ke zvýšení objemu kontraktace, potažmo i zisku, je nutné zajistit 

větší úspěšnost nabídek. Doporučovala bych zintenzivnění kontaktu (nejlépe osobního) s 
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potenciálním zákazníkem, usilovat o detailnější porozumění jeho požadavkům a potřebám, 

snažit se odhadnout klientovy priority, zakomponovat do nabídky motivačními prvky. 

Doporučila bych pozměnit systém získávání zakázek a to takovým způsobem, že bych do 

tohoto procesu zapojila i řadové zaměstnance. S tím však souvisí zvyšování jejich kvalifikace 

a dovedností, zejména měkkých  (tzv. soft skills). Zákazník totiž velmi intenzivně vnímá 

kvalifikovanost lidí, s nimiž přichází do styku, jejich senzibilitu a vstřícnost k plnění 

dodatečných přání. Realizace projektů by měla být efektivní a kvalitní. Je nutné zajistit, aby 

nedocházelo k neshodám v dodávkách pečlivější kontrolou objednávek i prostředků. Během 

procesu provádění projektu neustále komunikovat s klientem, snažit se dodržovat smluvní 

termíny a neustále kontrolovat vytíženost zaměstnanců. Doporučila bych zřídit pozici 

podnikového controllera, který by prováděl reporting, vypracovával rozpočty, kontroloval 

plány, kalkuloval a hlídal ziskovost zakázek.  

 

d) Perspektiva učení se a růstu 

Základním prvkem této perspektivy jsou zaměstnanci. Společnost AUTEL by se měla 

snažit neustále zvyšovat jejich spokojenost a motivaci. Doporučila bych vyvolat u pracovníků 

pocit potřebnosti, zapojit je do plánování cílů firmy, řešení různých problémů, aktivně 

zjišťovat jejich nápady.  Taktéž bych navrhovala provádět pravidelné hodnocení zaměstnanců 

a zavést na nástěnkách v budově společnosti pochvaly za výborné výsledky. Domnívám se, že 

by bylo vhodné vytvořit plán vzdělávacích aktivit (školení) a pravidelně vyhodnocovat 

efektivitu a potřeby dalšího vzdělávání.  Přínosem by se mohla stát interní školení realizovaná 

seniory společnosti, kteří by předávali své zkušenosti a znalosti mladším kolegům. Neméně 

důležitým aspektem je zabezpečení fungující firemní komunikace a předávání informací 

zaměstnancům. Každý z nich by měl vědět, jaká je vize či strategie společnosti, v níž pracuje 

a jak může svým jednáním pomoci k její realizaci. Přistoupila bych také k revizi systému 

odměňování, neboť je nejslabším aspektem spokojenosti zaměstnanců. Zakomponovala bych 

do něj i odměny za získání zakázek, které by zaměstnanec dostal z důvodu vysokého 

motivačního efektu ihned po podepsání smlouvy klientem.  

4.6.4 Přínosy a náklady zavedení systému měření výkonnosti 

Úspěšné zvládnutí procesu implementace nového systému měření podnikové 

výkonnosti vyžaduje zejména přesvědčení managementu o přínosech zavedení této metody a 

nezbytnou propagaci a komunikaci s ostatními zaměstnanci podniku. Předpokladem pro 
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úspěšnou verifikaci projektu BSC je jeho integrace do manažerského systému řízení (do 

strategického a operativního plánování, reportingu, do systému řízení lidských zdrojů) a 

podpora prostředky informační technologie. Zavedení systému měření výkonnosti pomocí 

metody Balanced Scorecard sebou přináší řadu výhod. Hlavní přínos spatřuji v naplňování 

stanovených strategických cílů, které kausálně může vést k růstu zisku. Podnikatelský subjekt 

je nucen vyjasnit si, čeho chce v následujících letech dosáhnout. K tomuto účelu jsou pak 

konstruována měřítka a činnosti, jež pomohou tento záměr splnit. Podnik taktéž získá zpětnou 

vazbu a komplexní pohled na stav jeho výkonnosti a na možnosti, jak ji zlepšit. Zaměstnanci 

díky názornému zobrazení vztahů příčin a následků lépe chápou, co se od nich očekává, jak je 

jejich činnosti důležitá, což podporuje zlepšení kultury v rámci podniku. Balanced Scorecard 

je možné využít i k řízení a odměňování výkonu manažerů a dalších zaměstnanců, což 

zvyšuje zainteresovanost těchto stran na plnění formulovaných cílů a dlouhodobou ziskovost 

podniku.  

Zavedení systému měření výkonnosti rozhodně není jednoduchou záležitostí, jedná se 

o komplexní proces s mnoha dílčími kroky, který sebou samozřejmě kromě přínosů přináší i 

své náklady. Neoddělitelnou součástí implementace nového systému měření výkonnosti jsou 

možná rizika a potenciální problémy, s nimiž je nutné počítat a mít za tímto účelem 

připravena variantní řešení pro jejich eliminaci tak, aby nebyl dotčen cíl projektu. 

Implementace systému měření výkonnosti je náročná na čas, lidské zdroje (interní ale i 

externí) a taktéž prostředky. Důležitá a nejtěžší je zřejmě změna myšlení a rozhodnutí něco 

radikálně restrukturalizovat. Když už se k tomu management odhodlá, podstatnou součástí je 

získat na svou stranu i ostatní zaměstnance, protože bez jejich participace to nepůjde. Zde se 

nevyplácí autokratický či direktivní styl řízení, ale je potřeba přístup k vedení změnit. 

Doporučuje se pořádání workshopů, kde budou pracovníci seznamováni s potenciálními 

přínosy,  změnami a očekáváními. Velice zásadním prvkem je zpětná vazba a respektování 

nápadů pracovníků. Uplatnění iniciativy zaměstnanců při tvorbě a fungování celého systému 

měření výkonnosti je významným instrumentem jejich motivace a mnohdy větší hybnou silou 

než formální systém odměňování. Úspěšné zvládnutí vyžaduje zkušený tým, který bývá 

zpravidla doplněn o externími pracovníky, což sebou přináší další náklady.  Potřebná je 

rovněž změna v organizační struktuře a fungování jednotlivých procesů.  

Domnívám se, že investice související se zavedením systému měření výkonnosti 

pomocí metody Balanced Scorecard se brzy podniku vrátí v podobě růstu finanční 

výkonnosti, umožní mu lépe uspět v konkurenci na trhu a uspokojovat rozdílné zájmy 

zainteresovaných stran.  
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5. Závěr 

Podnikatelské subjekty jsou v dnešní době součástí vysoce turbulentního a 

konkurenčního prostředí. Pokud na něm chtějí uspět, jsou nuceny neustále zvyšovat svou 

výkonnost a mít jako imanentní součást podnikového řízení taktéž proces neustálého 

zlepšování se. Za tímto účelem je nezbytné ustavičně měřit a hodnotit efektivitu hospodaření 

a integrovat do svého firemního managementu i systém řízení výkonnosti. 

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat pomocí různých přístupů finanční výkonnost 

společnosti AUTEL, a.s. a na základě provedených analýz navrhnout systém pro její měření 

využitím metody Balanced Scorecard. 

Práce byla koncipována do několika kapitol. Teoretická část byla zaměřena na 

vysvětlení různých přístupů k měření výkonnosti podnikatelského subjektu, následoval výběr 

a bližší specifikace těch z nich, které jsou součástí metodologického postupu zpracování 

diplomové práce. V části praktické byla pozornost nejprve věnována charakterizování 

vybraného podniku a poté následovala analýza a zhodnocení jeho finanční situace pomocí 

tradičních (finanční analýza, IN05) i moderních (ekonomická přidaná hodnota) metod včetně 

mezipodnikového srovnání. Vyplynulo, že společnost AUTEL, a.s. má určité nedostatky ve 

finanční výkonnosti, že může být ohrožena její dlouhodobá stabilita a platební schopnost a 

proto jí byly v rámci jednotlivých oblastí doporučeny určité kroky, náměty, jež mohou tyto 

nedokonalosti zmírnit či dokonce odstranit. Dále jsem se soustředila na návrh vhodného 

systému měření výkonnosti společnosti AUTEL, a.s. Za tímto účelem byla provedena analýza 

konkurenčních sil, vyjasnění strategie a identifikace perspektiv. Na základě tohoto došlo k 

návrhu strategických cílů a jejich vzájemného propojení pomocí strategické mapy, určení 

měřítek, cílových hodnot a akcí, jež je nutné učinit  pro úspěšné splnění stanovených cílů. 

Závěrem jsem zmínila možné přínosy ze zavedení systému měření výkonnosti a taktéž určité 

náklady spojené s tímto procesem. 

Na základě všech provedených analýz, zjištěných nedostatků a vzhledem k tomu, že 

společnost nevěnuje velkou pozornost měření své výkonnosti se domnívám, že je určitě na 

místě soustředit se právě na důkladné hodnocení efektivity všech prováděných procesů. Za 

tímto účelem může být společnosti AUTEL velkým přínosem mnou navržený systém měření 

výkonnosti, který respektuje veškeré důležité aspekty a byl vytvořen přímo na míru tomuto 

podniku. 

Věřím, že cíl diplomové práce jsem splnila a že mnou navrhnutá řešení budou pro 

společnost AUTEL, a.s. přínosem.  
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