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1 Úvod 

 

V současné době tvrdého konkurenčního boje o postavení a udržení se na trhu je 

výkonnost podniku aktuální téma. Výkonnost podniku se zaměřuje na všechny oblasti 

podnikových činností, které je nutno spojit tak, aby vytvořily fungující a flexibilní podnik, 

který bude schopen dlouhodobě prosperovat a reagovat na neustále měnící se podmínky. Pro 

podnik je nezbytné stanovit si cíle, kterých chce dosáhnout, a zároveň také zvolit vhodné 

metody k dosažení těchto cílů. Správná kritéria hodnocení výkonnosti jsou pro manažery 

základem při jejich rozhodování. Manažeři potřebují, aby při svém měření a hodnocení 

výkonnosti podniku uvažovali v souvislostech, protože podnik tvoří propletený systém 

vzájemně se ovlivňujících a navazujících jevů a příčin, o kterých nelze uvažovat samostatně. 

 Mnoho podniků hodnotí výkonnost pouze z hlediska finančních výsledků, což v dnešní 

době není dostačující, vzhledem k tomu, že finanční měřítka hodnotí pouze minulost a 

neposkytují podniku žádnou informaci o jeho budoucích perspektivách. Proto je v tomto 

směru manažerům velmi nápomocná komplexní metoda Balanced Scorecard, jejíž podstatou 

je spojení finančních a nefinančních měřítek výkonnosti v jeden vyvážený celek, kdy 

výkonnost je měřena pomocí čtyř perspektiv: finanční, zákaznické, interních podnikových 

procesů a učení se a růstu. Manažeři tak získávají možnost spojit všechny hlediska, které se 

bezprostředně podniku týkají a nastavit systém, díky kterému budou schopni snadno měřit a 

hodnotit výkonnost podniku. 

Cílem diplomové práce je aplikace metody Balanced Scorecard v podniku XY s 

ohledem na efektivnější měření a hodnocení výkonnosti daného podniku. 

Diplomová práce je rozdělena na tři části – teoretickou, praktickou a návrhy a 

doporučení pro zlepšení podniku. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, teorie a metody, 

které budou následně sloužit jako východisko pro praktickou aplikaci. Dále se tato část bude 

zabývat výkonností podniku, podstatou a principy fungování metody Balanced Scorecard, 

jejími přínosy a zároveň také překážkami omezujícími úspěšnou implementaci. Vymezení 

teoretických a metodologických východisek se opírá o publikace tuzemských i zahraničních 

autorů. V praktické části bude charakterizován vybraný podnik, budou zhodnoceny jeho 

základní parametry pomocí ukazatelů definovaných v teoretické části a navrženy kroky pro 

úspěšné vytvoření metody Balanced Scorecard. Následovat bude závěr s návrhy a 

doporučeními, které by mohly zlepšit situaci zvoleného podniku. 
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2 Teoretická východiska metody Balanced Scorecard 

 

Teoretická část slouží k objasnění základních pojmů, principů metod a teorií, které budou 

využity v praktické části, kde se vybraná metoda aplikuje na konkrétní reálný podnik. 

 

2.1 Pojetí výkonnosti podniku 

 

Výkonnost podniku dle Fibírové, Šoljakové (2005) vymezuje samotnou podstatu 

existence podniku v tržním prostředí, jeho úspěšnost a schopnost přežít v budoucnu. 

Výkonnost je také chápána jako cesta k dosažení nebo vytvoření prospěchu jednotlivce 

nebo společenství jednotlivců v reálném světě, viz Wagner (2009). 

Šulák, Vacík (2005, str. 7) definují pojem výkonnost jako „schopnost firmy 

(podnikatelského subjektu) co nejlépe zhodnotit investice vložené do jeho podnikatelských 

aktivit“ a dále ji rozlišují podle hlediska, zda ji hodnotí vlastníci, manažeři nebo zákazníci 

firmy. 

 Pohled vlastníka firmy 

Podnik je výkonný tehdy, když je schopen dosáhnout zhodnocení kapitálu vloženého do 

firmy v nejvyšší možné míře a v co nejkratším čase. Měřítkem jsou návratnost investice 

(ROI), ekonomická přidaná hodnota (EVA) a hodnota firmy (cena akcie). 

 

 Pohled zákazníka 

Výkonná firma je schopna předvídat potřeby a přání zákazníka v momentě jejich vzniku 

a následně nabídnout kvalitní produkt za odpovídající cenu. Měřítkem jsou cena, kvalita 

a dodací lhůta. 

 

 Pohled manažera 

Podnik je výkonný v případě, když prosperuje. To znamená, že má vysoký podíl na 

trhu, nízké náklady, loajální zákazníky a vyrovnané peněžní toky. 
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2.2 Přístupy k měření výkonnosti podniku 

 

Měření výkonnosti podniku neboli přínosu z jeho vlastní existence dle Fibírové, 

Šoljakové (2005, str. 14) v sobě skrývá dvě otázky: „Jak měřit vstupy do podnikatelského 

procesu na straně jedné, jak měřit výstupy na straně druhé a jakým způsobem je porovnávat?“ 

a „Pro koho měřit výkonnost podniku? Kdo je s existencí podniku zájmově propojen a jaké 

má cíle?“  

Přístupy k měření výkonnosti zahrnují mnoho ukazatelů a metod a rozdělují se na tři 

následující kategorie, které ve své publikaci uvádějí Šulák, Vacík (2005): 

 

2.2.1 Tradiční přístupy k měření výkonnosti podniku 

 

Tradiční přístupy měření výkonnosti vycházejí především z finančních ukazatelů. 

Základem je finanční analýza, která čerpá informace z podnikových účetních výkazů – 

rozvahy, výkazu zisku a ztrát a výkazu cash flow, viz Marinič (2008). 

Nejčastěji používané finanční ukazatele jsou popsány následovně: 

 

2.2.1.1 Absolutní ukazatele 
 

Zachycují stav majetku a zdrojů jeho krytí vždy ke zvolenému časovému okamžiku a 

tvoří základ pro vyjádření ostatních druhů ukazatelů. 

 

2.2.1.2 Paralelní soustava poměrových ukazatelů 
 

Analýza poměrových ukazatelů spočívá ve výpočtu ukazatelů v podobě koeficientů či 

procentních údajů na základě poměřování dat v čitateli zlomku (faktory omezující riziko) a 

jmenovateli zlomku (faktory, které vyvolávají riziko). 

Poměrové ukazatele tvoří nejvyužívanější a nejpočetnější skupinu ukazatelů a vycházejí 

nejčastěji ze základních účetních výkazů. 

Pomocí poměrových ukazatelů se provádějí různé srovnávací či průřezové analýzy a   

jiná časová srovnání.   
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 Ukazatele rentability 
 

Ukazatele rentability neboli výnosnosti vloženého kapitálu slouží k hodnocení celkové 

efektivnosti dané činnosti a v časové řadě by měly mít rostoucí tendenci. Rentabilita je 

vyjadřována jako poměr zisku z podnikání k vloženému kapitálu. 

 
 

 Rentabilita celkového kapitálu – základní měřítko výnosnosti celkového vloženého 

kapitálu, vyjadřuje celkovou efektivnost společnosti, vzorec viz Marinič (2008, str. 53). 

 
 

    
                          

              
              (2.1) 

 
 

 Rentabilita vlastního kapitálu – vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři nebo 

vlastníky podniku, vzorec viz Šulák, Vacík (2005, str. 18). 

 

    
               

               
                (2.2) 

 
 

 Rentabilita tržeb – vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, 

jinak řečeno kolik efektu dokáže podniku vyprodukovat 1 Kč tržeb, vzorec viz Marinič 

(2008, str. 57). 

 

    
               

     
                (2.3) 

 
 

 Rentabilita investovaného kapitálu – měří návratnost celkových investic. Vyjadřuje 

schopnost společnosti odměnit ty, kteří poskytli prostředky a také schopnost přilákat 

nové investory, vzorec viz Kislingerová (2005, str. 49). 

 

     
                          

                                       
             (2.4) 
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 Ukazatele likvidity 
 

Poměřují to, čím je možno platit, tím, co je nutno platit. Likvidita vyjadřuje schopnost 

podniku uhradit zpeněžením likvidního majetku své splatné závazky včas a v plné výši. 

Vzorce pro výpočet likvidity viz Šulák, Vacík (2005, str. 20), udávané mezní hodnoty 

publikovány z Růčková (2010, str. 49-50). 

 
 

 Běžná likvidita – udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2.5. 

 

                
             

                  
        (2.5) 

 
 

 Pohotová likvidita – vylučuje z oběžných aktiv zásoby. Hodnota ukazatele by neměla 

klesnout pod 1, hraniční hodnota je 1,5. 

 

                   
                    

                  
        (2.6) 

 
 

 Okamžitá likvidita – tato peněžní likvidita měří schopnost podniku hradit právě splatné 

závazky, závisí na okamžitém stavu peněžních prostředků. Hodnota by se měla 

pohybovat v ČR v rozmezí 0,6 – 1,1, Ministerstvo průmyslu a obchodu tuto spodní 

hranici snižuje na 0,2. 

 

                   
                            

                  
      (2.7) 
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 Ukazatele aktivity 
 

Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy a také měří schopnost podniku 

využívat investované finanční prostředky. Nejčastěji vyjadřují počet obrátek 

jednotlivých složek aktiv nebo zdrojů a dobu obratu. Vzorce pro výpočet ukazatelů 

využití majetku převzaty z publikace Marinič (2008, str. 61). 

 
 

 Doba obratu celkových aktiv – udává počet dní, po které jsou v podniku vázána celková 

aktiva. 

 

                            
              

         
       (2.8) 

 
 

 Doba obratu zásob – udává průměrný počet dní, po které jsou zásoby vázány v podniku 

do doby jejich spotřeby. 

 

                  
      

         
         (2.9) 

 
 

 Doba obratu pohledávek – udává počet dní, po které je majetek v podniku vázán ve 

formě pohledávek. Vypovídá o tom, za jakou dobu jsou pohledávky v průměru 

splaceny. 

 

                        
          

         
               (2.10) 

 
 

 Doba obratu závazků – říká, jak rychle jsou spláceny závazky podniku, jaká je platební 

morálka společnosti. 

 

                    
                  

         
              (2.11) 
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 Ukazatele zadluženosti  
 

Vyjadřují, v jaké míře podnik používá k financování cizí zdroje, tedy dluhy. Účelem 

analýzy těchto ukazatelů je nalezení optimálního vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem. 

 
 

 Celková zadluženost – ukazatel poměřuje cizí aktiva k celkovým aktivům podniku, a 

čím vyšší dosahuje hodnoty, tím vyšší je riziko věřitelů a finanční stabilita podniku 

klesá, vzorec viz Růčková (2010, str. 53). 

 

                    
            

              
                    (2.12) 

 
 

 Koeficient samofinancování – jde o ukazatel vlastnického rizika a vyjadřuje finanční 

nezávislost podniku, vzorec viz Růčková (2010, str. 53). 

 

                           
               

              
                  (2.13) 

 

 

 Úrokové zatížení – udává, jakou část přínosu firmy bude nutno spotřebovat na úhradu 

úroků, žádoucí je co nejmenší hodnota, vzorec viz Sedláček (2011, str. 64). 

 

                 
               

                          
                  (2.14) 

 
 

 Úrokové krytí – udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky a vyjadřuje schopnost splácet 

úroky. Sedláček (2011, str. 64) ve své publikaci uvádí, že postačující hodnotou je, jsou-

li úroky pokryty ziskem 3 krát až 6 krát, vzorec viz Marinič (2008, str. 63). 

 

              
                          

               
                (2.15) 

  



 

 

8 

 

 Ukazatele produktivity 
 

Pomocí těchto ukazatelů se hodnotí rentabilní využívání lidského kapitálu. Vzorce pro 

výpočet produktivity viz Šulák, Vacík (2005, str. 23). 

 

 Tržby na zaměstnance – ukazují poměrný podíl z tržeb, který vyprodukoval jeden 

zaměstnanec. 

 

                      
           

                 
                 (2.16) 

 

 

 Zisk na zaměstnance – vyjadřují podíl zisku před zdaněním připadajícího na jednoho 

zaměstnance. 

 

                     
                  

                 
                   (2.17) 

 

2.2.1.3 Pyramidová soustava poměrových ukazatelů 
 

V pyramidové soustavě je vždy jeden ukazatel zvolen jako nejdůležitější a analýza 

slouží k identifikaci činitelů, které mají vliv na zvolený vrchol. Cílem je popsat vzájemnou 

závislost jednotlivých ukazatelů a zároveň analyzovat složité vazby uvnitř pyramidy. 

Příkladem pyramidové soustavy je Du Pontův rozklad. 

 

2.2.1.4 Souhrnné ukazatele pro měření výkonnosti firem 
 

Představují možnost, jak souhrnně a rychle vyhodnotit finanční zdraví podniku 

pomocí jednoho čísla. Ukazatele zahrnují všechny podstatné složky finanční analýzy a 

zároveň je dílčím složkám ukazatele přiřazena váha, která vypovídá o významnosti ukazatele 

pro zdraví podniku. Tyto ukazatele je možno porovnávat v čase, v prostoru nebo se 

standardními hodnotami, avšak nedostatkem je, že soustavy ukazatelů nerespektují časovou 

hodnotu peněz a není v nich promítnuto podnikatelské riziko 

 Jednorozměrné ukazatele – např. Beaverův test 
 

 Vícerozměrné ukazatele – např. Altmanovo Z-score, Tafflerův model, Index IN 95 
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2.2.2 Moderní přístupy k měření výkonnosti podniku 

 

Nedostatky tradičních přístupů byly pohnutkou k zavedení moderních přístupů, které se 

snaží přiblížit vstupní údaje z účetnictví jejich reálným hodnotám a jsou preferovány 

především vlastníky a investory.  

Celosvětově se tedy začalo upřednostňovat provádění měření výkonnosti podniku 

z pohledu zvýšení hodnoty firmy na základě následujících pokrokových ukazatelů, viz Šulák, 

Vacík (2005). Nevýhodou těchto moderních metod je však to, že je není možno použít 

univerzálně. 

 

 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) vyjadřuje rozdíl zisku po zdanění a veškerých 

nákladů na vynaložený kapitál (jak náklady na vlastní, tak i cizí kapitál). 

 

 Tržní přidaná hodnota (MVA) vyjadřuje rozdíl mezi tržní hodnotou vlastního kapitálu 

a vloženou hodnotou vlastního kapitálu. Tento ukazatel měří efektivnost při 

dlouhodobém zvyšování tržní hodnoty společnosti.  

 

 Ukazatel výnosnosti investic (CFROI) je založen na využití diskontovaného peněžního 

toku, který je srovnáván s celkovými vloženými aktivy, které tento tok vytvářejí. 

Představuje tedy skutečnou vnitřní míru výnosnosti, kterou lze určit k určitému datu ze 

souhrnných údajů podniku. 

 

2.2.3 Komplexní přístupy k měření výkonnosti podniku 

 

Podstatu systému komplexního hodnocení výkonnosti podniku tvoří určení vhodných 

ekonomických i mimoekonomických kritérií hodnocení. 

Ekonomická kritéria, která posuzují vývoj ekonomických veličin a změny v majetku 

nebo kapitálu jsou běžnější, avšak hodnotí podnik z hlediska minulosti a vypovídací 

schopnost o budoucích perspektivách firmy je omezena. 

Mikroekonomické ukazatele by měly postupně rozvíjet a transformovat stávající 

metodiku ekonomického hodnocení, interpretovat cíle růstu výkonnosti podniku a podílet se 

na rozvojovém potenciálu firmy. 
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Přístupy hodnocení výkonnosti firmy se tedy již opírají jak o ekonomické aspekty 

v rámci finanční analýzy, tak zahrnují i časové a kvalitativní předpoklady podnikání. 

Mezi metody používané ke komplexnímu hodnocení výkonnosti firem se řadí tyto 

modely: 

 Model excelence EFQM je zaměřen na důsledné hodnocení podniku jako celku a na 

jeho zlepšování. Sestává z devíti oblastí, v nichž je podnik hodnocen z hlediska 

výsledků a cílů a kde jsou vytvářeny předpoklady pro úspěch firmy. K hodnocení se 

v modelu používá srovnávání úrovně podniku s okolím a sebehodnocení uvnitř firmy. 

 

 Metoda Balanced Scorecard (BSC) bude podrobně popsána v následujících kapitolách. 

 

2.3 Klíčové ukazatele výkonnosti 

 

Pro podnik je v prvé řadě velmi důležité správně nadefinovat měřítka výkonnosti, která 

se dle Parmentera (2008) člení na tyto tři typy: 

 

 Klíčové ukazatele výsledků (KRI)  

Vypovídají o tom, jak si podnik vedl a vede v daném hledisku a zahrnují spokojenost 

zákazníků a zaměstnanců, čistý zisk před zdaněním, rentabilitu zákazníků a výnos 

z vloženého kapitálu. 

 

 Ukazatele výkonnosti (PI) 

Říkají, co je potřeba udělat a mohou zahrnovat například procentní zvýšení prodeje 

nebo rentabilitu hlavních 10% zákazníků, počet zaměstnanců účastnících se na 

programu zlepšování nebo čistý zisk na klíčových výrobních linkách. 

 

 Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 

Vypovídají o tom, co je třeba udělat pro dramatické zvýšení výkonnosti podniku. 

Správný klíčový ukazatel výkonnosti ovlivní hlediska balanced scorecard, většinu 

kritických faktorů úspěchu a měl by také vypovídat o tom, jaká opatření je třeba 

přijmout.  
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Parmenter (2008, str. 3) uvádí, že „klíčové ukazatele výkonnosti představují soubor 

měřítek zaměřených na ta hlediska výkonnosti organizace, která jsou nejkritičtějšími pro 

současný a budoucí úspěch organizace“ a dají se obecně charakterizovat takto: 

 nefinanční měřítka (nevyjadřují se v měnových jednotkách) 

 měřeny opakovaně 

 zabývá se jimi generální ředitel a tým vrcholového vedení 

 pochopení tohoto měřítka a opatření k nápravě se vyžaduje u všech pracovníků 

 váže to odpovědnost k jednotlivci nebo k týmu 

 mají značný dopad (ovlivňují většinu hlavních kritických faktorů úspěchu) 

 mají pozitivní dopad na ostatní měřítka výkonnosti 

 

Klíčové ukazatele výkonnosti by měly být monitorovány nejlépe denně nebo týdně, 

poněvadž měřítko s delší periodou měření nemůže být klíčem k podnikatelským činnostem, 

když jsou náležitě monitorovány až v okamžiku, když se něco stane. KPI jsou tedy měřítka 

orientovaná na současnost nebo budoucnost. 

Vykazování výsledků o klíčových ukazatelích výkonnosti musí být včasné, stručné a 

informativní, a aby se výkazy pro vedení staly nástroji managementu, je třeba, aby měsíční 

vykazování výsledků bylo kombinováno s denními a týdenními hlášeními. 

Spousta měřítek výkonnosti používaných v podnicích je nevhodnou kombinací tří výše 

uvedených typů, a jsou mezi sebou také často zaměňována a nesprávně používána. 
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2.4 Metoda Balanced Scorecard 

 

Počátky metody Balanced Scorecard se objevily v 90. letech 20. století, kdy v roce 1990 

Institut Nolana Nortona sponzoroval roční výzkumný projekt, který se nazýval „Měření 

výkonnosti podniku budoucnosti“. Prvním impulsem pro realizaci tohoto projektu bylo 

přesvědčení, že existující přístupy k měření výkonnosti podniků, jejichž základem byly pouze 

finanční ukazatele, jsou již nedostačující a omezují potenciál podniku vytvářet budoucí 

hodnoty.  

Na začátku projektu se zkoumaly případové studie, které byly zaměřeny na vývoj 

nových systémů měření výkonnosti. Studie se zabývaly určováním měřítek procesu 

neustálého zlepšování výkonnosti. Jednalo se jak o klasická finanční měřítka, tak i měřítka, 

která se týkala výkonu – dodacích lhůt, výrobních cyklů, vývoje nových produktů, jakosti, 

apod. Soubor sdružující tato měřítka byl nazýván jako „podnikový scorecard“. V polovině 

zpracovávání tohoto projektu se zrodilo mnoho nápadů, které byly posléze uspořádány do 

systému vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku – „vícerozměrného scorecardu“. Další 

debaty vyústily v rozšíření scorecardu na „Balanced Scorecard“, který se skládal ze čtyř 

různých perspektiv. Závěry projektu potvrdily užitečnost a vhodnost tohoto vyváženého 

měřícího systému. 

David Norton a Robert Kaplan – „duchovní otcové“ metody BSC pomáhali několika 

vrcholovým manažerům zavést tuto metodu v jejich podnicích a díky těmto praktickým 

zkušenostem došlo k dalšímu rozšíření BSC. Prokázala se důležitost propojení měřítek BSC 

se strategií podniku, proto manažeři chtěli použít tento nový měřící systém k formulování 

nové strategie, řízení strategie a zaměřili se na vytváření budoucích příležitostí k růstu tím, že 

začali nabízet výrobky a služby „šité na míru“. Kaplan, Norton (2007) 

 

2.4.1 Použití metody BSC 

 

Mnoho podniků pracuje s finančními i nefinančními měřítky, avšak většina z nich 

využívá nefinanční měřítka pouze při práci se zaměstnanci a se zákazníky nebo pro místní 

zlepšení. Metoda BSC dává důraz na to, že finanční i nefinanční měřítka musejí být součástí 

informačního systému, který je dostupný pro zaměstnance na všech podnikových úrovních.  
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Cíle a měřítka pro Balanced Scorecard jsou významným souborem finančních a 

nefinančních měřítek výkonnosti, pomocí nichž by BSC měl převést poslání a strategii 

podniku do uchopitelných plánů. 

Kaplan, Norton (2007) uvádějí, že BSC je taktický systém měřítek, který inovativní 

podniky používají k realizaci kritických manažerských procesů a řízení dlouhodobé strategie, 

tedy jako strategický manažerský systém. Konkrétně se měřící vlastnosti BSC používají: 

 k vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů, 

 ke komunikaci a propojení strategických plánů a měřítek, 

 k plánování a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ, 

 ke zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se, 

a propojení těchto procesů je znázorněno na Obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 BSC jako strategický rámec 

 

Zdroj: Kaplan, Norton (2007, str. 23) 

 

 Vyjasnění a převedení vize a strategie 

Prvotním krokem procesu BSC je převedení strategie podniku do konkrétních 

strategických cílů a ujasnění si základních pojmů, aby nedocházelo k případnému 

nedorozumění. Dále se podnik zaměří na definování cílů a měřítek pro vlastní interní procesy, 

v čemž spočívá inovace a přínos BSC. Metoda slouží jako organizační rámec, jenž vymezuje 

široce pojaté týmové manažerské procesy a vytváří soulad týmové spolupráce mezi všemi 

vyššími manažery. 
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 Komunikace a propojení strategických cílů a měřítek 

V celém podniku jsou strategické cíle a měřítka předávány elektronicky za použití 

síťového disku anebo prostřednictvím firemních novin, videí či bulletinů. Zaměstnanci jsou 

informováni o kritických cílech, jichž musí být dosaženo, aby podniková strategie byla 

úspěšná. BSC poskytuje základ pro komunikaci a sdílení odpovědnosti výkonných manažerů 

a podněcuje dialog mezi podnikatelskými jednotkami, manažery a představenstvem, který se 

týká jak krátkodobých cílů, tak i formulování a implementace strategie umožňující další 

zvyšování výkonnosti. 

 

 Plánování a stanovení záměrů a sladění strategických iniciativ 

Proces plánování a stanovování cílů umožňuje kvantifikovat požadované dlouhodobé 

výstupy, určuje mechanismy a zdroje potřebné k dosažení těchto výstupů a stanovuje 

krátkodobé i dlouhodobé cíle pro měřítka BSC. Manažeři by měli stanovit cíle BSC na 3-5 let, 

a pokud jich bude dosaženo, umožní podnik transformovat. Metoda je nejúčinnější, je-li 

využita k podpoře změn v podniku.  

 

 Zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se 

Nejdůležitějším a zároveň nejvíce inovativním prvkem celého BSC je proces 

strategického učení se. V dnešních podnicích chybí zpětná vazba, a to způsobí, že manažeři 

mají problém ověřit si správnost své strategie a tak musí testovat hypotézy, na kterých je 

strategie postavena. Metoda Balanced Scorecard však umožňuje průběžně sledovat, upravovat 

nebo v případě nutnosti radikálně měnit zaváděné strategie. 

Vzhledem k tomu, že BSC obsahuje krátkodobé cíle tykající se finančních i 

nefinančních měřítek, je možno zkoumat finanční výsledky například i měsíčně. Navíc lze 

mnohem přesněji určit, zda podnik dosahuje stanovených cílů. 

Proces učení se začíná ujasněním sdílených vizí a idejí, určí se priority a je 

zdůrazňováno dynamické systémové myšlení. Také je velmi důležité pochopit propojení 

všech částí podniku, návaznosti jednotlivých činností a jak mohou konkrétní činnosti ovlivnit 

celý podnik. Dalším krokem procesu je stanovení záměrů a cílů, avšak nejdůležitější je přístup 

k informacím, umění s nimi správně vynaložit a vyhledávání nových příležitostí, aby byla 

zaručena flexibilnost a přizpůsobivost okolním změnám.  
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2.4.2 Perspektivy metody BSC 

 

Obecný model Balanced Scorecard pohlíží na organizace z následujících čtyř 

strategických perspektiv zobrazených na Obr. 2.2: 

 finanční, 

 zákaznické, 

 procesní, 

 učení se a růstu. 

 
 

Obr. 2.2 Perspektivy BSC 

 

Zdroj:http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?X=Balanced+ScoreCard&IdPojPass=56 

 

Autoři metody ve své publikaci Kaplan, Norton (2007) uvádějí, že perspektivy musejí 

být vzájemně vyváženy, což znamená, že musí existovat rovnováha mezi krátkodobými a 

dlouhodobými cíli, finančními a nefinančními měřítky, vnitřními a vnějšími faktory a 

požadovanými vstupy a výstupy. Uváděné perspektivy jsou z hlediska významnosti 

rovnocenné a představují v rámci stanovené strategie pružný systém, který díky jejich 

propojení umožňuje vytvoření komplexní představy o aktivitách organizace a dává k dispozici 

klíčové souvislosti potřebné pro realizaci strategie. 
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Schématu na Obr. 2.2 je potřeba rozumět tak, že vize a strategie se musí promítat do 

všech oblastí podniku. Šipky zobrazující čtyři okolní části tedy znamenají, že veškeré změny 

se musejí promítnout do všech sousedních oblastí, a že jde o neustálý koloběh vyvažování 

těchto oblastí, viz Vysušil (2004). 

 

Obr. 2.3 Řetězec příčin a důsledků BSC 

 

Zdroj: Kaplan, Norton (2007, str. 37) 

 

Řetězec příčin a důsledků je na Obr. 2.3 zobrazen jako vertikální vektor procházející 

všemi perspektivami BSC a je vytvářen a ovlivňován navzájem prolínajícími se procesy 

v jednotlivých perspektivách. Správně sestavený BSC by měl rozpoznat a formulovat vztahy 

mezi výstupními měřítky a hybnými silami výkonnosti daných výstupů. Měřítko jakožto 

článek řetězce příčin a důsledků následně sděluje význam strategie jednotlivých 

podnikatelských jednotek celému podniku. Měřítka výstupu bez hybných sil nevypovídají o 

tom, zda byla strategie úspěšně implementována, ani jakým způsobem má být výstupů 

dosaženo. Hybné síly výkonnosti bez měřítek sice mohou dosáhnout krátkodobého zlepšení, 

avšak nejsou schopny zhodnotit veškeré důsledky. Vhodně utvořený BSC by tedy měl být 



 

 

17 

 

složen z přiměřených hybných sil výkonnosti a měřítek výstupů, kde je předpokladem, že tato 

měřítka jsou zcela sloučena do řetězce příčinných souvislostí, který definuje strategii 

podnikatelské jednotky. Výstupy by pak měly měřit pouze faktory vytvářející konkurenční 

výhodu a příležitost ke zlepšení výkonnosti. Kaplan, Norton (2007). 

 

2.4.2.1 Finanční perspektiva 
 

Tato perspektiva je nejvýznamnější, protože podniky jsou schopny přežít pouze v 

případě, že se nacházejí v přiměřené ziskové situaci. Finanční oblast je důležitá především pro 

vlastníky kapitálu a základní otázkou je, jaké cíle vyplývají z finančních očekávání investorů 

a zda by mohl být realizován konečný cíl veškerého hospodaření podniku, a to dosažení 

dlouhodobého ekonomického zisku. Horváth, 2002. 

Perspektiva obsahuje klasické ukazatele rentability, kdy ziskovost můžeme měřit 

pomocí ekonomické přidané hodnoty EVA nebo s použitím provozního zisku ROCE. 

Posouzení těchto ukazatelů je závislé na tom, v jaké fázi životního cyklu se daný podnik 

právě nachází a na základě toho pak podnik vyžaduje různé strategie.  

Zmiňované fáze životního cyklu se dělí na tři etapy, viz Kaplan, Norton (2007): 

 

Fáze růstu je raná fáze životního cyklu, kdy výrobky nebo služby podnikatelské 

jednotky mají vysoký růstový potenciál a pro zhodnocení tohoto potenciálu se podniky snaží 

zajistit významné zdroje pro vývoj a rozšíření výrobků či služeb, navyšují výrobní kapacity, 

investují do systémů a lidského kapitálu a upevňují vztahy se zákazníky. Celkovým finančním 

cílem je růst prodejů nových výrobků a služeb, novým zákazníkům a na nových trzích, které 

budou zároveň udržovat přiměřené náklady. 

 

Fáze udržení je období, ve kterém se nachází zřejmě většina podniků. Podnik stále 

přitahuje investice, očekává se od něj jak vysoká návratnost investovaného kapitálu a také, že 

si udrží a nejlépe zvýší svůj podíl na trhu. Investuje se převážně do zvýšení kapacit, 

nepřetržitého zlepšování a odstranění úzkých míst. Finanční cíle jsou zaměřeny převážně na 

provozní zisk (ROCE) a vysokou návratnost investovaného kapitálu (ROI). 

 

Fáze sklizně je nejkratší a následuje po dosažení zralosti. Podnik má zájem „sklízet 

plody“ svých uskutečněných investic. Rozsáhlé rozšiřovací investice jsou nahrazeny 
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investicemi do údržby stávajících zařízení a schopností. Veškeré investiční projekty musejí 

mít okamžitou návratnost a hlavním cílem je maximalizovat přítok hotovosti zpět do podniku. 

Výše uvedené fáze jsou podporovány dle Kaplana, Nortona (2007) těmito finančními 

oblastmi: 

 Růst obratu a marketingový mix 

Tato strategie je zaměřena na rozšiřování nabídky, navazování vztahů a získávání 

nových zákazníků a trhů. 

Cílem je snaha o snížení přímých nákladů na výrobky a služby, snížení nepřímých 

nákladů, zvýšení produktivity a využití zdrojů a jejich sdílení zdrojů s ostatními strategickými 

podnikatelskými jednotkami. Měřítkem růstu obratu je obvykle míra růstu prodeje a podíl na 

trhu v cílových segmentech. Růst obratu ovlivňují následující prvky: 

 

 Nové produkty  

Podnikatelské jednotky se zaměřují na zvýšení svých kapacit a sortimentu, měřítkem je 

procento obratu z nových výrobků nebo služeb uvedených na trh. 

 

 Nové trhy a noví zákazníci  

Je důležité vědět, zda se podíl na trhu zvýšil díky růstu konkurenceschopnosti produktu 

nebo v rámci růstu celého trhu. Zvýšení prodeje na úkor ztráty tržního podílu může 

znamenat problémy v atraktivitě výrobku nebo ve strategii. 

 

 Nové vztahy  

Zahájení spolupráce strategických jednotek na vývoji nových výrobků či služeb může 

vést ke zlepšení. 

 

 Nový marketingový mix  

Je-li si podnik vědom toho, že má v daných segmentech rezervu v nákladech, může se 

pokusit proniknout s nabídkou nižších cen. 

 

 Nová cenová strategie  

Růstu obratu je možno dosáhnout zvýšením cen všech produktů nebo pouze zvýšením 

cen pro zákazníky, kde tržby nepokrývají náklady. 
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 Snižování nákladů a zvyšování produktivity 

 Zvýšení obratu 

Zvýšení obratu zaměstnance by měl podpořit přechod k produktům s vyšší přidanou 

hodnotou. 

 

 Snižování jednicových nákladů 

Pro přesné určení jednicových nákladů je vhodné použít metodu ABC, která spojuje 

náklady, zisky a zdroje s jednotlivými výrobky, službami a zákazníky a na základě této 

metody je pak možno určit, kde si podnik může dovolit tyto náklady snížit. 

 

 Zlepšení mixu prodejních kanálů 

Podnik by se měl přesunout od tradičních manuálních procesů k elektronickému 

způsobu výměny dat, kde náklady jsou minimální, a funkce je efektivnější. 

 

 Snižování provozních nákladů 

Podnik by se měl pokusit snížit své administrativní, prodejní a režijní náklady. A 

zároveň měřit výstupy produkované zdroji, u kterých bude kladen důraz na zvýšení 

efektivnosti. 

 

 Využití zdrojů a investiční strategie 

 Cyklus cash-to-cash 

Tento cyklus představuje dobu potřebnou k přeměně plateb dodavatelům za vstupy na 

platby od zákazníků. Je vyjádřen jako součet hodnoty prodaného zboží v zásobách a 

doby splatnosti pohledávek, minus doba splatnosti závazků. Čím je cyklus kratší, tím je 

pracovní kapitál efektivnější. 

 

 Zlepšení využití zdrojů 

Důraz je kladen na kapitálové investice do vývoje, výroby, prodeje, lidského kapitálu, 

technologie, marketingu, vzácných zdrojů. 

 

Podniky se při zvyšování výnosů pomocí růstu, snižováním nákladů, zvyšováním zdrojů 

a zlepšováním využití zdrojů potýkají s nestabilitou výnosů a s rizikem. Riziko je nedílnou 

součástí podnikání a ze strategického hlediska by se měl podnik snažit o zahrnutí určité míry 

rizika do své finanční perspektivy. Důležité je nastavit vhodná měřítka a správně předvídat 

své výsledky. 
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2.4.2.2 Zákaznická perspektiva 
 

U této perspektivy je pozornost soustředěna na cíle, které souvisí se vstupem na trh a 

umístěním na trhu Manažeři by si měli uvědomit, jaké cíle týkající se struktury a požadavků 

zákazníků by si měli stanovit, aby dosáhli požadovaných finančních cílů. Na základě toho pak 

formulují strategii orientovanou na zákazníka a trh, která zajistí budoucí vysokou finanční 

návratnost, viz Horváth (2002). 

Při procesu formulování strategie je velmi důležitý hloubkový průzkum trhu, který by 

měl odhalit zákaznické a tržní segmenty a jejich preference. Každý zákazník má rozdílné 

hodnoty a preference, na základě kterých oceňuje výrobek nebo službu, a proto je třeba dbát i 

na pečlivý výběr mezi cílovými segmenty. 

Mezi klíčová vstupní měřítka použitelná pro všechny typy podniků se dle autorů 

Kaplana a Nortona (2007) řadí: 

 

 Podíl na trhu a obratu 

Měřítko podíl na trhu, které by mělo být vyváženo čistě finančními ukazateli, vyjadřuje 

podíl obchodu na daném trhu a prokazuje, jak by měl být BSC použit ke sledování 

strategie podnikatelské jednotky. Jsou – li určeny tržní segmenty a jednotliví zákazníci, 

je možno použít podíl na obratu, založené na výši uskutečněných obchodů s danými 

zákazníky.  

 

 Udržení zákazníků 

Důraz je prvotně kladen na udržení již existujících zákazníků a až následně na zvýšení 

tržního podílu v cílových segmentech.  Podniky, které dokážou své zákazníky lehce 

identifikovat, tak mohou snadno změřit, zda došlo k poklesu nebo nárůstu zákazníků. 

 

 Získávání nových zákazníků 

Měřítkem je absolutní nebo relativní míra, s jakou podnik přitahuje nové zákazníky 

nebo obchody. V tomto případě hrají velkou roli kvalitní a rozsáhlé marketingové 

kampaně. 
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 Spokojenost zákazníků 

Měřítka dávají zpětnou vazbu o úrovni a kvalitě podniku a jsou velmi významné pro 

získávání nových a udržení stávajících zákazníků. Vhodnou metodou, jak ověřit 

spokojenost, jsou pravidelné dotazníky. 

 

 Ziskovost zákazníků 

Ne všichni spokojení zákazníci mohou být ziskoví a pro podnik přínosní, a proto je 

důležité, aby požadavky zákazníků byly uspokojeny způsoby, které přinášejí zisk. Tento 

náznak signalizuje systém ABC, na jehož základě je možno nalézt klíčové procesy pro 

realizaci výrobku, které je nutno předělat tak, aby byl podnik výdělečný a zároveň byly 

uspokojeny potřeby zákazníka. 

 

Podniky budují spokojenost zákazníků v cílových segmentech prostřednictvím 

následujících hodnotových výhod zákazníka, viz Kaplan, Norton (2007): 

 

 Vlastnosti výrobku nebo služby 

Určují funkčnost, jakost, cenu, spolehlivost a dobu dodání.  

 

 Vztahy se zákazníky  

Zahrnují dodání výrobku nebo služby, dobu odezvy, dodávky a spokojenosti zákazníka.  

 

 Image a pověst podniku 

Image je z  velké části tvořena reklamními kampaněmi, avšak kvalita nabízených 

produktů hraje významnou roli.  
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2.4.2.3 Perspektiva interních procesů 
 

Vytvoření optimálních interních procesů v podniku jsou předpokladem spokojenosti 

zákazníků, růstu obratu a zvyšování rentability. Je třeba se zaměřit především na ty procesy, 

které mají při realizaci strategie mimořádný význam. Patří mezi ně především inovace, 

podnikový proces a zákaznický servis.  

Metoda BSC se v procesní perspektivě odlišuje od tradičních přístupů dle autorů 

Kaplana a Nortona (2007) dvěma rozdíly: 

 

1. Přístup Balanced Scorecard není zaměřen pouze na sledování a zdokonalování již 

existujících procesů, nýbrž se snaží odhalovat zcela nové procesy, ve kterých podnik 

musí dosahovat vynikajících výsledků, aby mohl uspokojit potřeby zákazníků a také 

splnit své finanční cíle. Jde o snahu zdůraznit například ještě nefungující procesy, které 

jsou i přesto pro úspěch podnikové strategie nejpodstatnější. Podnik se snaží předvídat a 

vyvíjet nové procesy. 

 

2. BSC se snaží oproti tradičním systémům měření výkonnosti, které jsou zaměřeny pouze 

na procesy a operace vytvářející hodnoty krátkodobé, zaměřit i na dlouhodobou tvorbu 

hodnot. Znamenalo by to, že firma v rámci metody BSC bude schopna řídit dlouholetý 

proces vývoje, což by bylo z hlediska budoucí ekonomické výkonnosti důležitější než 

důsledné řízení současných činností. 

 

Balanced Scorecard tedy zahrnuje cíle a měřítka jak pro krátkodobé provozní cykly, tak 

i pro dlouhodobé inovační operace.  

Při procesu propojování cílů interních procesů s finančními a zákaznickými cíli je velmi 

důležité řídit projektové vztahy způsobem, aby bylo usnadněno rychlé uzavření projektového 

cyklu a dále by podnik měl k dosažení dobrých výsledků umět předvídat a ovlivňovat budoucí 

požadavky svých zákazníků. 
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2.4.2.3.1 Hodnotový řetězec interních podnikových procesů 

 

Obecný model hodnotového řetězce představuje skupinu procesů pro vytváření hodnoty 

a dosahování finančních výsledků. Tento model obsahuje tři základní procesy – inovační 

proces, provozní proces a poprodejní servis. Uvedené procesy si podnik při přípravě 

perspektivy interních procesů může změnit na základě svých požadavků, viz publikace 

Kaplan, Norton (2007). 

 

Obr. 2.4 Obecný model hodnotového řetězce 

 

Zdroj:  Kaplan, Norton (2007, str. 89) 

 

 Inovační proces 

Dochází zde k identifikaci trhu, kdy je stanovena jeho velikost a povaha zákaznických 

preferencí pro stanovení ceny cílových výrobků nebo služeb. Probíhá zkoumání nových, 

případně skrytých potřeb existujících nebo potenciálních zákazníků, které následně 

slouží k přetváření výrobku nebo služby tak, aby odpovídaly daným potřebám. Dále je 

možno využít informace týkající se zcela nových příležitostí a trhů pro výrobky a 

služby, které může podnik dodávat. 

Informace o trzích a zákaznících slouží jako vstup pro proces návrhu a vývoje 

aktuálního výrobku nebo služby. Nejprve se provádí základní výzkum a vyvíjí se úplně 

nové výrobky nebo služby, což poskytne hodnotu zákazníkovi. Následně dochází 

k aplikovanému výzkumu, kde je existující technologie využita pro novou řadu výrobků 

a služeb a v závěru je usilováno o uvedení nových výrobků na trh. 

K tomu, aby podnik uspokojil požadavky zákazníka a v lepším případě jej zcela 

ohromil, je nutno mít odpovědi na to, jaké výhody budoucího produktu zákazník ocení a 

zda s využitím inovací a uvedením těchto výhod na trh má podnik šanci předběhnout 

konkurenci.  
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V současné době sílícího tlaku konkurence je důležité získávat konkurenční výhodu 

neustálým uváděním nových inovovaných výrobků a služeb na trh. Tímto se proces 

výzkumu a vývoje stává nesmírně důležitým prvkem hodnotového řetězce, s čímž také 

souvisí rostoucí výdaje na výzkum. 

 

 Měřítka pro výzkum 

Podnik by si měl ve svém BSC stanovit měřítka, která budou představovat,  jakou 

významnost podnik přikládá efektivnímu inovačnímu procesu. Takovýmto měřítkem 

může být například návratnost nákladů na výzkum a vývoj, procento prodejů nových 

výrobků nebo doba vývoje nové generace výrobků. 

 

 Měřítka pro vývoj produktu 

V oblasti vývoje produktu lze za měřítko považovat například dobu zvratu, kdy je 

měřen čas od začátku prací na vývoji produktu až do doby uvedení na trh s přínosem 

takového zisku, který pokryje náklady na vývoj. Dále je možno se zaměřit na časový 

profil prodeje nově uvedených výrobků na trh. Zásadně inovované výrobky či služby by 

měly mít delší životní cyklus a vyšší prodejnost než pouze upravené či mírně vylepšené 

produkty. 

 

 Provozní proces 

Začíná objednávkou od zákazníka a končí úplným dodáním daného produktu nebo 

služby.  Důraz je kladen na zlepšení procesu přijímání a vyřizování objednávek od 

zákazníků, krátkou dobu výrobního cyklu, hladký průběh dodávek a vysokou jakost. 

Avšak vysoký důraz na totální řízení jakosti vedly některé podniky k nahrazení 

tradičních finančních měřítek měřením kvality provozního cyklu, doby cyklu a jakosti. 

  

 Poprodejní servis 

Zahrnuje proces služeb zákazníkům tak, aby byla uspokojena jeho přání (např. opravy, 

příjem reklamace, fakturace a zpracování plateb). Zkrácením doby trvání cyklu od 

vznesení požadavku zákazníka k vyřešení problému se urychluje zpětná vazba na vadu. 
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2.4.2.4 Perspektiva učení se a růstu 
 

Hlavní myšlenkou této perspektivy je vytvoření rostoucí a učící se organizace, která 

vymezí své cíle spočívající ve vývoji potenciálů zaměstnanců tak, že dokáže reagovat na 

současné a budoucí výzvy. Za základní zdroje jsou považováni zaměstnanci, znalosti, 

schopnosti, inovace, technologie, informační systémy a podnikové procedury, viz Horváth 

(2002). 

Cíle stanovené v této perspektivě umožňují dosáhnout ostatních cílů a znamenitých 

výstupů v předchozích třech perspektivách. Pokud je tato perspektiva pozitivní, stává se 

podstatným faktorem dlouhodobého zabezpečení fungování organizace a odráží se především 

v pracovní motivaci, která tak může zrychlovat obchodní procesy. 

Kaplan, Norton (2007) uvádějí jako tři základní oblasti této perspektivy schopnosti 

zaměstnanců, možnosti informačního systému a motivaci a delegování pravomocí. 

 

 Schopnosti zaměstnanců 

Zaměstnanec zastává v podniku v dnešní době významnější roli než v minulosti, kdy byl 

považován pouze za zpracovatele rutinních a opakujících se úkolů. V současnosti je většina 

těchto rutinních činností vykonávána automaticky pomocí informačních systémů a 

naprogramovaných strojů.  

Ve snaze o zlepšení procesů a zvýšení produktivity a výkonnosti je nutno zlepšit 

procesy, procedury a informační i komunikační systémy. A právě tyto nápady, které povedou 

ke zlepšení, by měly přijít ze strany těch zaměstnanců, kteří jsou interním procesům nejblíže. 

Takové změny a soustavné zlepšování vyžadují mobilizaci potenciálů zaměstnanců a 

jejich rekvalifikaci. Podstatné je, aby zaměstnanec ovládal svoji práci znamenitě, byl patřičně 

vzdělán a proškolen a hlavně aby dokázal své informace a dovednosti efektivně využít. 

 

 Schopnosti informačního systému 

Pokud mají zaměstnanci efektivně pracovat a dosáhnout tak interních cílů, musejí být 

přesně a včas informováni, ať už o interních procesech, zákaznících nebo finančních 

důsledcích vlastních rozhodnutí. Proto by zaměstnanci měli informační systémy plně 

podporovat a přispívat k jejich zlepšení a rozvoji, protože kvalitně fungující informační 

systémy jsou nepostradatelným nástrojem ke zlepšení procesů ve společnosti.   
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 Motivace a delegování pravomocí 

Aby kvalifikovaný zaměstnanec přispěl k plnění cílů podniku a k jeho celkovému 

úspěchu, musí mít rozhodovací pravomoci, právo jednat a musí být vhodně motivován. 

 Měřítkem pro motivaci zaměstnance může být například počet podnětů na zaměstnance, 

počet implementovaných procesů nebo míra zlepšení v kritických procesech. 

 

2.4.3 Omezení a bariéry metody BSC 

 

Jak je uvedeno v publikaci Vysušila (2004), omezení metody BSC se mohou týkat 

těchto kritérií: 

 Definování přesných měřítek výkonnosti – na rozdíl od finanční analýzy nejsou v BSC 

měřítka jednotně definována a pro každý podnik je nutno definovat měřítka zvlášť. 

 

 Vyváženost měřítek – je třeba zajistit, aby byla finanční i nefinanční měřítka vzájemně 

vyvážena. 

 

 Chybějící měřítka – nutno dbát na to, aby měřítka nebyla opomenuta a byla definována 

pro všechny oblasti. 

 

 Diagnostická a strategická měřítka – důležité je rozdělení měřítek. Diagnostická 

měřítka monitorují, jestli je podnik pod kontrolou a signalizují výskyt neobvyklých 

událostí, kdežto strategická měřítka definují strategii pro dosažení konkurenční výhody. 

 

Bariéry, které brání úspěšnému zavádění metody BSC, Vysušil (2004) v tomto směru 

analyzoval jako: 

 Neuskutečnitelnost vize a strategie – moment, ve kterém podnik není schopen převést 

svoji vizi a strategii pro dosažení této vize do konkrétních uskutečnitelných akcí. Chybí 

zde mechanismus pro sdílení vize a strategie všemi zaměstnanci. 

 

 Nepropojení strategie s dílčími cíli – různé útvary a zaměstnanci v podniku sledují své 

vlastní zájmy a cíle, což vede k nepropojení strategických cílů s cíli dílčími a to pro 

podnik v rámci BSC znamená nepřekročitelnou bariéru. 
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 Nepropojenost strategie s alokací zdrojů – je nutno strategicky řídit a alokovat volné 

zdroje v rámci jednotné strategie, aby se nastaly bariérou. 

 

 Nesprávné zaměření zpětné vazby – je nutné, aby v BSC existovala zpětná vazba, která 

bude ustavičně informovat o tom, zda se strategie podniku vyvíjí požadovaným 

směrem. 

 

Lang (2007) ve své publikaci řadí mezi další rizika a problémy se zaváděním metody 

Balanced Scorecard ještě následující: 

 Chybné ukazatele nebo cíle - nebezpečí, že do praxe budou zavedeny nerealisticky. 

 

 Přílišné množství cílů  - BSC může být přetížen mnoha a komplexními cíli. 

 

 Neexistující vazba mezi ukazateli a strategií – chybí jasně měřitelné identifikátory. 
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2.5 Tvorba BSC 

 

Při tvorbě BSC je nutno postupovat logicky a uspořádaně. Jedná se o systematický 

proces, který vyjasňuje způsob, jak převést poslání a strategii do konkrétních cílů a měřítek a 

zároveň respektuje veškeré zvláštnosti a náležitosti koncepce. 

Samotný postup tvorby BSC je publikován více autory odlišnými způsoby, avšak u 

všech z nich je možno nalézt následujících pět shodných postupových kroků, které společně 

vytvářejí integrovaný celek. Jedná se o: 

 vyjasnění strategie, 

 odvození strategických cílů, 

 vybudování vztahů příčin a následků, 

 výběr měřítek, 

 stanovení strategických akcí. 

 

2.5.1 Vyjasnění strategie 

 

Formulace strategie sice není úkolem BSC, ale vzhledem k tomu, že jasně a správně 

stanovená strategie je základem pro zavádění Balanced Scorecard, je nutné ji včas stanovit a 

vyjasnit.  

Strategie by měla vycházet z analýzy konkurenčních sil v mikrookolí, kterou popisuje 

Porterův model pěti konkurenčních sil, viz Dedouchová (2001):  

 

 Potenciální konkurenti – podniky, které si momentálně nekonkurují, ale mají 

schopnost se konkurenty stát. Hrozba této konkurenční síly závisí na výši bariér vstupu 

na trh. Roli zde hraje oddanost zákazníků, absolutní nákladové výhody a míra 

hospodárnosti. 

 

 Rivalita mezi podniky mikrookolí – je-li rivalita mezi stávajícími podniky v odvětví 

silná, dochází k cenovému boji a vzniká tak velká hrozba pro ziskovost. Rozsah rivality 

mezi podniky je dán velikostí podílů jednotlivých firem nadaném trhu a poptávkou. 

 

 Smluvní síla kupujících – hrozbou se stávají v případě, když požadují vysokou kvalitu 

nebo tlačí ceny dolů.  
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 Smluvní síla dodavatelů – mohou se stát hrozbou v případě, že zvyšují ceny a podnik 

tak musí zvážit, zda zaplatí nebo přistoupí na nižší kvalitu. Aspektem pro výběr je cena, 

kvalita, včasnost a spolehlivost dodávek. 

 

 Hrozba substitučních výrobků – existence substitutů vytváří hrozbu limitující ceny, za 

kterou podnik prodává. Má-li podnik málo blízkých substitutů, strategie by měla 

spočívat ve využití této výhody tak, že podnik využije příležitost pro zvýšení ceny. 

 

2.5.2 Odvození strategických cílů 

 

Po vyjasnění strategie a identifikaci perspektiv následuje odvození strategických cílů, 

které jsou dle Vysušila (2004) rozděleny do čtyř skupin: 

 

 Obecné cíle – týkají se celého podniku a nejsou přesně specifikovány. V každé 

perspektivě se určí jeden takovýto základní cíl, který se následně rozpracuje do cílů 

strategických. 

 Strategické cíle – vytváří BSC a jsou nejdůležitější, protože rozpracovávají obecný cíl, 

ze kterého je pak definováno 3-5 strategických cílů. 

 Možné strategické akce – pomáhají k dosažení strategických cílů. 

 Operativní cíle – mohou být důležité, ale nejsou součástí strategických cílů. 

 

Horváth (2002) doporučuje, že žádná perspektiva by neměla obsahovat více jak 4-5 cílů, 

aby zůstala zachována přehlednost metody Balanced Scorecard. 

 

2.5.3 Vybudování vztahů příčin a následků 

 

Strategické cíle se navzájem ovlivňují a jejich vzájemné vazby je možno schematicky 

znázornit ve strategické mapě. Strategická mapa je vhodným pomocníkem při vytváření 

vztahu příčin a následků, kdy jsou cíle rozděleny do 4 perspektiv, přičemž na vrcholu stojí 

cíle finanční perspektivy. Jednotlivé cíle jsou vzájemně propojeny šipkami, které vyznačují, 

jaké cíle na sebe působí.  

Řetězec příčin a následků ukazuje souvislosti a závislosti mezi strategickými cíli 

v rámci jedné perspektivy nebo mezi perspektivami, objasňují vzájemné účinky při 

dosahování cílů a podporují společné porozumění celé strategii. 
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2.5.4 Výběr měřítek 

 

Měřítka slouží k jasnému vyjádření strategických cílů a současně umožňují sledovat 

míru jejich dosahování. Měření strategických cílů má umožnit ovlivňování chování 

požadovaným směrem. Každé vybrané měřítko by mělo být definováno a měl by být uveden 

způsob jeho výpočtu. Při výběru měřítek je vhodné zaměřit se na to, zda lze měřítko 

jednoznačně interpretovat, jak přesně měřítko odráží příslušný cíl nebo jestli je zajištěn 

princip zjišťování měřítka.  

Ne všechny cíle je možné posuzovat pomocí vyčíslitelných měřítek, a proto se používají 

i měřítka kvalitativní, které je ale pro lepší vypovídající hodnotu vhodné vyčíslit například 

pomocí nadefinované bodové stupnice. 

Aby bylo dosaženo jednoznačnosti strategického cíle, nedoporučuje se pro jeden cíl 

definovat více než tři měřítka, ideální je každému cíli přiřadit jedno měřítko. Horváth (2002). 

 

2.5.5 Určení cílových hodnot 

 

Strategický cíl je kompletně popsán v případě, když je stanovena jeho cílová hodnota. 

Horváth (2002) uvádí, že správné cílové hodnoty by měly být náročné, ctižádostivé, 

věrohodné a dosažitelné a lze je určit pomocí analytické simulace nebo v rámci diskuse 

managementu. Pro finanční perspektivu jsou většinou tyto hodnoty spočítány, pro ostatní 

perspektivy je nutno cílové hodnoty určit. 

 

2.5.6 Stanovení strategických akcí 

 

Strategickou akcí může být interní projekt nebo jiné činnosti, které nejsou součástí 

běžného každodenního provozu, a které vyžadují další nároky na důležité zdroje. Strategické 

akce se přiřazují konkrétním strategickým cílům, konkretizují je a tvoří základ pro efektivní 

rozdělení prostředků v rámci realizace strategie.  

Stanovení strategických akcí vyžaduje porovnání cílových idejí s dostupnými zdroji. Je 

třeba stanovit jasné priority, protože ne vždy má podnik disponibilní prostředky na provedení 

všech plánovaných strategických akcí.  
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Rozlišení strategických akcí podle priorit uvádí Vysušil (2004) následovně: 

 

 akce s významnou prioritou – velký význam, malá náročnost na zdroje 

 akce s menší prioritou – velký význam, velká náročnost na zdroje 

 akce druhořadého významu – malý význam, malá náročnost na zdroje 

 akce nevýznamná – malý význam, velká náročnost na zdroje 
 

Po stanovení pořadí plnění akcí je potřeba naplánovat přesný termín zahájení a ukončení 

každé akce včetně zodpovědné osoby. 

 

2.5.7 Časový rámec implementace BSC 

 

Kaplan, Norton (2007) uvádějí, že typický projekt BSC trvá zhruba 16 týdnů. Tato doba 

dává manažerům prostor na rozhovory, workshopy a setkání skupin, zároveň mají možnost 

přemýšlet o struktuře BSC, strategii, informačním systému a manažerských procesech. 

  Prvních zhruba šest týdnů závisí převážně na práci architekta BSC, po zbytek doby se 

odpovědnosti ujímají vrcholoví manažeři podniku, kteří formulují způsoby převedení strategie 

do konkrétních cílů a měřítek ve všech čtyřech perspektivách. 
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3 Aplikace metody Balanced Scorecard 

 

V aplikační části byla nejprve zpracována charakteristika podniku. Následně byly 

navrženy konkrétní postupové kroky implementace BSC začínající popisem jednotlivých 

perspektiv BSC na základě metodického postupu v předchozí části této práce.  

 

3.1 Charakteristika podniku 

 

V této kapitole budou nastíněny počátky vzniku podniku, včetně jeho současných 

aktivit. Následně bude vytyčen předmět podnikání daného podniku a také bude popsán 

současný způsob měření a hodnocení výkonnosti v daném podniku. 

 

3.1.1 Historie podniku 

 

Společnost s ručením omezeným XY (dále analyzovaný podnik) se sídlem v Ostravě 

vznikla koncem roku 2004 jako čistě česká soukromá společnost vklady pěti společníků, kteří 

byli čerstvými absolventy VŠB-TUO, oboru softwarové inženýrství. Spojení s univerzitou se 

odráželo nejen v nabyté kvalifikaci majitelů, ale také v podobě prvního produktu firmy - 

informačního CRM systému, jehož základ byl vyvinut v rámci týmové diplomové práce.  

Po doladění systému tak vznikl první komerční produkt podniku s názvem 

SCUDeCRM, který významným způsobem napomohl k překonání prvotních problémů firmy, 

které byly spojeny s nedostatkem počátečního kapitálu a hlavně také s chybějícími 

zkušenostmi společníků. V prvním čtvrtletí své existence výsledky nestačily ani na výplatu 

mezd dle zákonné hranice, avšak v polovině roku 2005 se podnik začal účastnit na vývoji 

informačního systému silné kapitálové společnosti. Tato spolupráce se sice ihned neodrazila v 

ekonomických výsledcích podniku, avšak znamenala zklidnění nepříznivého vývoje a 

uvolnění prostoru pro hledání zajímavějších zákazníků. V roce 2006 a 2007 nastal pro podnik 

příznivý vývoj a i díky tomu se rozrostl o 12 zaměstnanců. Po nelehkých začátcích podnik 

překonal své úvodní problémy a dokázal úspěšně vstoupit na trh poskytovatelů softwaru.  

V současnosti se podnik soustřeďuje na poskytování komplexních profesionálních 

služeb v oblasti informačních technologií, převážně na vývoj a implementaci informačního 
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systému CRM, a to vše úspěšně zvládá prostřednictvím svých 17 zaměstnanců, kteří patří 

k nejlepším odborníkům v naší republice a jejichž velkým cílem je skutečně něco dokázat.   

Podnik se také věnuje sponzorským aktivitám, kdy v roce 2011 finančně podpořil dvě 

ostravské sportovní organizace a aktivně se zapojil do Projektu společenské odpovědnosti.  

V roce 2010 se podnik stal držitelem ocenění jedné z pěti nejprogresivnějších 

technologických firem ve střední Evropě. 

 

3.1.2 Předmět podnikání 

 

Předmětem podnikání je poskytování software, poradenství v oblasti software a 

hardware, zpracování dat, správa sítí, maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, 

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, lektorská činnost, reklamní 

činnost a marketing. 

Mezi nejdůležitější poskytované služby však patří vytvoření informačních systému na 

míru zákazníka, propojení stávajících systémů, výměna dosavadních řešení, komplexní 

softwarové pokrytí zavedených firemních procesů a následné zaškolení uživatele.  

V současně době nejvýznamnějším produktem podniku je unikátní software pro 

podporu a řízení obchodu Cloud CRM, který má být moderní alternativou k tradičním a 

obvykle i nákladným Customer Relationship Management systémům. Tento nový produkt 

vstoupil na trh v posledním čtvrtletí roku 2011, vyznačuje se moderním rozhraním a nízkými 

náklady na jeho držení a je zaměřen zejména na malé a střední firmy, popřípadě i na 

živnostníky. Pojem „cloud“ v praxi pro uživatele znamená, že k provozování tohoto CRM 

systému je zapotřebí pouze počítač s prohlížečem a připojením na internet. Data jsou 

uchovávána ve vlastním datovém centru podniku a v případě potřeby je možné je exportovat. 

O veškeré technické zajištění včetně kompletního servisu a záruk se tedy stará XY. Systém 

Cloud CRM je vhodný jak pro řízení obchodu vyhrazené manažerům, tak i pro správu 

obchodní agendy určené obchodníkům. Mezi hlavní funkce patří řízení evidence a obchodu, 

evidence kontaktů, analýzy a reporty, úkolování a plánování času, kalendář, sdílení a 

komunikace dat. K přenášení e-mailové komunikace slouží funkce zvaná „e-mailová 

asistentka“, kdy stačí e-mail s údaji přeposlat na adresu této virtuální pomocnice. 

Do portfolia poskytovaných služeb dále patří tvorba firemních webových prezentací, 

webové audity, internetové obchody, objednávkové systémy, e-Learningové a tematické 

webové portály.  Neméně významnou službou je také správa sítí, pod kterou spadají činnosti, 
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jako jsou např. návrh a zakázková výroba kancelářských, multimediálních, speciálních PC a 

serverů, instalace a nastavování software, dodávky notebooků, kapesních počítačů a 

komunikátorů, diagnostika závad, opravy počítačů, serverů a tiskáren, upgrade a renovace 

počítačů, audit software, audit hardware, údržba sítí a síťových prvků, měření propustnosti 

sítí, řešení konfliktů v počítačové síti či ochrana před průniky zvenčí.  

 

3.1.3 Současný přístup k měření výkonnosti podniku 

 

V současně době analyzovaný podnik vychází při měření výkonnosti především 

z finančních ukazatelů, kdy se zaměřuje pouze na sledování obratu, tržeb za poskytnuté 

služby a za zboží, a především na ziskovost. Dále pak podnik praktikuje osobní hodnotící 

pohovory se svými zaměstnanci, které se konají jednou za půl roku a v rámci nich se podnik 

zabývá víceméně pouze obecně spokojeností zaměstnanců a jejich pracovní náplní, ale již 

vůbec nesleduje například jejich motivaci k práci a snahu dále se rozvíjet. Zjišťování 

spokojenosti zákazníků s produkty a službami podniku není pomocí žádných konkrétních 

měřítek zavedeno vůbec a přitom spokojenost zákazníka by měla být na prvním místě.  

  

3.2 Postup implementace BSC v analyzovaném podniku 

 

Prvním krokem při navrhování postupu implementace metody Balanced Scorecard do 

řízení podniku je identifikace jednotlivých perspektiv BSC v podniku a následné vymezení 

jejich obsahu. Každá perspektiva byla popsána na základě finanční analýzy, interních 

podnikových materiálů, vlastního uvažování a zejména díky informacím poskytnutým od 

ekonomického ředitele analyzovaného podniku. 

Po vymezení daných perspektiv bude postupováno dále podle jednotlivých kroků 

popsaných v teoretické části této práce. Dojde tedy k vyjasnění podnikové strategie a 

strategických cílů podniku ve všech uvedených perspektivách, určí se vzájemné vazby mezi 

těmito cíli, nadefinují se vhodná měřítka spolu s cílovými hodnotami pro každý strategický cíl 

a budou stanoveny strategické akce, které přispívají k dosažení požadovaných cílů. 
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3.2.1 Identifikace perspektiv BSC 

 

Prvotním krokem pro úspěšné zavedení nového způsobu měření výkonnosti podniku 

metodou Balanced Scorecard je určení a charakteristika všech čtyř hlavních perspektiv této 

metody. Jedná se o perspektivu finanční, zákaznickou, interních procesů a učení se a růstu. 

Perspektivy je nutno vymezit v podmínkách daného podniku, a to tak, aby si podnik zprvu 

uvědomil, že tyto perspektivy vůbec existují, jaký je jejich význam a následně aby vyhodnotil 

své příležitosti a omezení. Vypracování charakteristiky jednotlivých perspektiv metody BSC 

proběhlo na základě informací získaných z podnikových dokumentů a konzultací s ředitelem 

analyzovaného podniku.  

Jednotlivé perspektivy a jejich konkrétní cíle by se měly odvíjet od strategie a vize 

podniku. Vizí analyzovaného podniku je nadchnout klienty softwarovými řešeními, které rádi 

ocení a které jim reálně pomohou naplnit jejich potřeby a obchodní cíle. 

 

3.2.1.1 Finanční perspektiva 
 

Za použití hodnot získaných z účetních výkazů podniku, konkrétně z rozvahy 

znázorněné v Příloze č. 1 a z výkazu zisku a ztrát uváděném v Příloze č. 2, byly vypočteny a 

následně vyhodnoceny základní ukazatele finanční analýzy. Jedná se o ukazatele rentability, 

likvidity, aktivity, produktivity a zadluženosti. Získané výsledné hodnoty analyzovaného 

podniku jsou pro lepší přehlednost zobrazeny v následujících tabulkách (Tab. 3.1 - Tab. 3.5), 

podrobné výpočty těchto poměrových ukazatelů jsou pak obsaženy v Příloze č. 3. 

 

 Ukazatele rentability 
 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku za 

použití investovaného kapitálu. Proto čím vyšší hodnota uvedených ukazatelů, tím efektivněji 

firma hospodaří. Sledované ukazatele rentability jsou zavedeny v Tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2008 2009 2010 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 54,32% 20,16% 21,57% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 75,23% 21,68% 22,80% 

Rentabilita tržeb (ROS) 20,82% 6,77% 8,00% 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 88,36% 27,58% 28,87% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ve výše uváděné tabulce je možno vidět velký propad v roce 2009 oproti roku 2008 u 

všech zkoumaných ukazatelů. Takto výrazný skok je z velké části způsoben poklesem zisku 

v roce 2009 o téměř dvě třetiny oproti roku 2008. 

U rentability celkového kapitálu navíc v roce 2009 hraje roli nárůst krátkodobých 

pohledávek, zásob i peněz na bankovním účtu, které tak zvyšují celková aktiva. Rentabilita 

vlastního kapitálu jakožto i rentabilita investovaného kapitálu může být ovlivněna i nárůstem 

vlastních zdrojů, pokles rentability tržeb ovlivňuje také nárůst tržeb. 

Při porovnání roku 2009 a 2010 je však možno vidět rostoucí tendenci minimálně o 1% u 

všech ukazatelů, což je pozitivní vývoj. 

 

 Ukazatele likvidity 
 

Dostát svým finančním závazkům je pro podnik i věřitele podstatným indikátorem, a 

proto je likvidita velmi důležitá. Ukazatele likvidity vypovídají o tom, jak je analyzovaný 

podnik schopen platit své závazky. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující Tab. 3.2. 

  

Tab. 3.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 2,13 3,13 3,57 

Pohotová likvidita 2,11 2,91 3,50 

Okamžitá likvidita 0,68 1,16 0,99 

Zdroj: Vlastní zpracování 

    

Hodnoty běžné likvidity by se měly pohybovat v udávaném rozmezí 1,5 – 2,5, což pro 

analyzovaný podnik platí pouze v roce 2008. V následujících letech 2009 a 2010 jsou hodnoty 

běžné likvidity vyšší, a to vypovídá o velmi dobré platební schopnost podniku. 

 Pohotová likvidita se od běžné likvidity liší pouze minimálně a je to způsobeno 

držením poměrně nízkého stavu zásob. Podnik se tedy nemusí bát, že by nebyl schopen hradit 

své krátkodobé závazky, avšak likvidita je dosti vysoká a příliš velké množství peněz na účtu 

zde snižuje efektivnost finančních prostředků, které by mohly být investovány nebo nějak 

lépe využity. 

Doporučované rozmezí hodnot pro okamžitou likviditu podnik však splňuje ve všech 

třech letech, až na mírné překročení v roce 2009, kdy je jen těsně nad danou hranicí. Znamená 

to tedy, že schopnost hradit právě splatné závazky je optimální. 
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 Ukazatele aktivity 
 

Ukazatele aktivity informují o tom, jak efektivně podnik využívá investované finanční 

prostředky a měří schopnost podniku využívat svých zdrojů. 

Jak je možno vidět v následující Tab. 3.3, u analyzovaného podniku mají tyto ukazatele 

kolísavou tendenci. 

 

Tab. 3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2008 2009 2010 

Doba obratu celkových aktiv  180,59 dní   165,01 dní   177,33 dní  

Doba obratu zásob  1,15 dní   9,35 dní   3,05 dní  

Doba obratu pohledávek  99,08 dní   77,03 dní   111,37 dní  

Doba obratu závazků  69,17 dní   44,04 dní   44,35 dní  

Zdroj: Vlastní zpracování 

    

Vzhledem k malému množství zásob dosahuje ukazatel doby obratu zásob nízké 

hodnoty a znamená to, že zásoby jsou v podniku vázány minimální počet dní. Celková aktiva 

jsou v podniku vázána průměrně po 174 dní, což je zhruba polovina roku. Analyzovaný 

podnik by měl dát pozor na to, aby tato doba již nenarůstala. Doba obratu pohledávek vzrostla 

v roce 2010 až na 112 dní, což se považuje za poměrně vysoký počet dní, po které je majetek 

podniku vázán ve formě pohledávek. Podnik by se měl zaměřit na snížení této doby. Rychlost 

splácení závazků se od roku 2009 výrazně zlepšila a dovolím si tvrdit, že 44 dní je již 

dostatečná platební schopnost společnosti. 

Pravidlo solventnosti v tomto případě není splněno ani v jednom sledovaném roce. 

Doba obratu pohledávek je vyšší než doba obratu závazků a pro podnik to znamená riziko 

z hlediska nedostatku prostředků pro následné splácení svých závazků. Z tohoto důvodu si 

analyzovaný podnik drží peníze na účtu jako polštář rizika, což však snižuje efektivnost 

těchto finančních prostředků. 
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 Ukazatele zadluženosti 
 

Ukazatele zadluženosti slouží jako identifikátor výše rizika, které podnik podstupuje, 

financuje-li své podnikatelské aktivity uvedenou strukturou vlastního a cizího kapitálu. 

Vybrané ukazatele a jejich hodnoty jsou znázorněny v Tab. 3.5. 

 

Tab. 3.5 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 43,83% 30,68% 27,52% 

Koeficient samofinancování 55,94% 69,10% 72,19% 

Úrokové krytí 79,85 20,13 33,38 

Úrokové zatížení 1,25% 4,97% 9,57% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

    

Celková zadluženost podniku se ve všech letech pohybuje pod oborovým průměrem 

60% a má rok od roku klesající tendenci.  Koeficient samofinancování vyjadřuje proporci 

aktiv, která jsou financována z peněz společníků a má rostoucí tendenci. Znamená to tedy, že 

podnik dává přednost vlastním zdrojům financování před financováním cizím kapitálem, což 

je rozhodně pozitivní jev. Hodnota úrokového krytí v roce 2009 výrazně klesla, avšak není to 

způsobeno tím, že by podnik snížil svou schopnost pokrýt úroky, nýbrž celkovým poklesem 

zisku v roce 2009. Tento pokles byl způsoben tím, že společníci ponechávají nerozdělený zisk 

v podniku a dále ho vkládají do podnikání. Ukazatel mnohonásobně převyšuje doporučenou 

hodnotu a úroky jsou tedy kryty ziskem dostatečně. Úrokové zatížení má opačnou rostoucí 

tendenci, která také souvisí s již výše uvedenými důvody, avšak hodnota je nízká a není 

důvod ke znepokojení. 

 

 Ukazatele produktivity 
 

Analyzovaný podnik uvádí počet svých zaměstnanců pomocí přepočtu na RPJ, což 

znamená, že odpracované hodiny všech zaměstnanců se přepočítávají na počet plných úvazků, 

které podnik odebírá. Uváděné ukazatele produktivity práce tedy nejsou počítány z přesného 

počtu lidí v podniku, nýbrž jsou přepočteny na počet úvazků. 

 

Tab. 3.4 Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity 2008 2009 2010 

Tržby na zaměstnance 1138,92 tis. Kč 1104,07 tis. Kč 1273,93 tis. Kč 

Zisk na zaměstnance 302,25 tis. Kč 95,64 tis. Kč 129,5 tis. Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak lze vidět v Tab. 3.4, tržby na zaměstnance kolísají, ale zcela jistě ne tak výrazně 

jako udávaný zisk na zaměstnance. Pokles v roce 2009 je způsoben značným snížením zisku, 

jehož důvod je již odůvodněn v komentáři tykajícího se ukazatelů zadluženosti podniku. 

V roce 2010 však u ukazatelů produktivity vidíme opět rostoucí tendenci, kterou by si firma 

měla snažit minimálně udržet, avšak v nejlepším případě se pokusit tržby i zisk na 

zaměstnance zvýšit. 

 

3.2.1.2 Zákaznická perspektiva 
 

Tato perspektiva je pro analyzovaný podnik jeho velmi silnou stránkou, a to už z toho 

důvodu, že si je vědom důležitosti obecného vztahu firmy se zákazníkem. Proto podnik začal 

v tomto oboru podnikat a vyvíjet nový software, který je zaměřen právě na řízení vztahů se 

zákazníky. Analyzovaný podnik se velmi silně orientuje na zákazníky také z toho důvodu, že 

díky nim a díky jejich spokojenosti je schopen dále se rozvíjet, získávat novou klientelu a 

upevňovat a rozšiřovat tak svůj business. 

Ve vztahu k zákazníkovi je v podniku upřednostňována strategie win-win, kdy zákazník 

není ani sluha, ani pán, nýbrž přetrvává v roli odborného partnera, jehož požadavky podnik 

zcela respektuje, protože vycházejí z jeho potřeb. V případě odlišného názoru jej podnik 

prezentuje v podobě rad a doporučení, konečné rozhodnutí je však striktně na zákazníkovi. 

Zákazníky analyzovaného podniku jsou jednotlivci nebo společnosti, které si plně 

uvědomují důležitost řešení vztahů se svými zákazníky a právě pro zjednodušení tohoto řízení 

si koupí daný CRM systém.  

Vzhledem k tomu, že potřeby zákazníků analyzovaný podnik živí, snaží se být ke všem 

jejich požadavkům vstřícný a otevřený k jejich řešení. Také budování neformálních vztahů 

s klienty je pro podnik důležitou součástí každodenního života, protože zákazník preferuje 

vztah ne s firmou, ale přímo s konkrétním odborníkem. 

V rámci každého CRM se podnik zavazuje zajišťovat bezproblémový chod všech 

uživatelských účtů, zabezpečovat naprostou bezpečnost spravovaných dat a poskytovat 

uživatelům zákaznickou podporu, která funguje na základě zadávání požadavků online přes 

HelpDesk. Tato služba je buď bezplatná, kdy doba reakce na požadavek je do 2 pracovních 

dní, anebo exkluzivnější zpoplatněná varianta zahrnující oproti standardu navíc i jednoroční 

školení nejlepších CRM praktik a emailovou a telefonickou podporu včetně zkrácení reakční 

doby do 2 hodin. 
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Absolutním základem úspěchu analyzovaného podniku je vysoká kvalita odváděné 

práce, ve které se odráží snaha dělat věci nejlépe, dodržování stanovených termínů a 

předávání práce bez nedodělků. Spokojenost zákazníků s výsledkem je velmi důležitá, protože 

na základě jejich doporučení podnik získává další kontakty a případné důležité zákazníky. 

Mezi klíčové zákazníky analyzovaného podniku se řadí i některé z nejvýznamnějších 

společností v České republice jako jsou např. Walmark, Agel, Auto Adler, JS konsorcium, 

Česká distribuční, Kasko, Zapa Beton a další. 

Analyzovaný podnik má zaveden a následně certifikován systém managementu kvality, 

který je obsažen v normě ISO 9001 zahrnující požadavky na neustálé zlepšování či 

spokojenost zákazníka. Tento systém přispívá k celkovému pojetí inovativního řízení, podnik 

jej preferuje již několik let a vnímá ho jako další krok ve zkvalitňování svých služeb a 

přístupu k zákazníkům. 

 

3.2.1.3 Perspektiva interních procesů 
 

Tato perspektiva, jak již bylo zmíněno v teoretické části, je rozdělena na tři na sebe 

vzájemně navazující procesy. Pomocí těchto procesů, konkrétně se jedná o inovační proces, 

provozní proces a poprodejní servis, se podnik snaží dosáhnout podnikové strategie. 

Pří vývoji software, který je hlavním předmětem podnikání analyzovaného podniku, je 

na samém počátku inovačního procesu potřeba naslouchat a porozumět zákazníkům tak, aby 

podnik byl schopen co nejpřesněji definovat potřeby a přání zákazníka, seznámit se s 

prostředím, v němž bude následně program využíván a prozkoumat aplikace, s nimiž by měl 

nový produkt komunikovat. Nedílnou součástí této fáze jsou také konzultace s budoucími 

uživateli, které ještě vyspecifikují dané požadavky. Po této komplexní analýze a průzkumu 

trhu je podnik schopen vytvořit konkrétní nabídku aplikace a její ceny. Po schválení nabídky 

zákazníkem je možno přistoupit k samotnému vývoji informačního systému.  

V inovačním procesu dochází k identifikaci a zlepšování klíčových procesů, kterými 

jsou především výzkum v oblasti informačních technologií zaměřený na neustálé sledování 

novinek v oblasti software, programů, aplikací a informačních systémů, s čímž je spojeno i 

vzdělávání odborníků pracujících v podniku. Aby totiž programátoři mohli produkovat nové 

nápady, vymýšlet inovativní produkty a následně rozjet samotný vývoj vlastního software, 

musejí být v obraze ohledně všech novodobých záležitostí, sledovat aktuality v oblasti 

informačních technologií, neustále se zdokonalovat v práci s programovacími jazyky a umět 
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všechny tyto postupy, poznatky a know-how  využít pro svoji tvůrčí práci. Dílčí i kompletní 

aplikace jsou během vývoje samozřejmě podrobně testovány, aby mohly být nasazeny v 

prostředí u zákazníka. 

Následuje provozní proces, kdy po otestování vyvinutého CRM systému přichází 

implementace u zákazníka, jeho zaškolení a seznámení se s programem a první zkoušky v 

ostrém provozu. V tomto procesu by se také mělo odchytat co nejvíce nedostatků a 

nežádoucích či nefunkčních jevů, aby nemuselo docházet k následným reklamacím, které by 

prodlužovaly dobu, kdy by mohl zákazník daný produkt plně úspěšně využívat. Dalším 

důležitým aspektem úspěšné implementace CRM systému bývá i jeho integrace s ostatními 

podnikovými systémy, aby případně nová aplikace nenarušovala chod ostatních programů. 

Implementací a předáním hotového programu však činnost analyzovaného podniku nekončí, 

protože nadále v rámci běžného provozu využívání tohoto systému zajišťuje zákazníkovi 

plnou podporu. V této fázi podnik sleduje úspěšnost zavedení svého CRM systému a také 

dobu implementace software na míru zákazníkovi, která trvá v současné době minimálně tři 

až čtyři měsíce. Pokud vezmeme v úvahu i další činnosti analyzovaného podniku, tak 

v provozním procesu obstarává ještě správu sítí svým menším klientům. Jedná se o zákazníky, 

kteří nemají možnost si vybudovat vlastní IT oddělení a je pro ně jednodušší a ekonomičtější 

tuto službu odebírat externě a svěřit veškerou péči o počítačové vybavení a dohled nad 

chodem sítě odborníkům analyzovaného podniku. Podnik tvoří klientům na základě jejich 

požadavků také webové stránky nebo vyměňují hardware a nabízejí a prodávají další 

výpočetní techniku. 

Poprodejní servis zahrnuje jak opravy či reklamace při nefunkčnosti dodaného 

počítačového vybavení, tak především řeší reklamace implementovaných programů, a to buď 

z hlediska nesplnění časového termínu, nebo z hlediska nesprávné funkčnosti. Servis následně 

zahrnuje také zkoumání, proč systém CRM nefunguje tak, jak by měl. Příčinou bývá většinou 

nekompatibilita s nějakou zákazníkem nenahlášenou aplikací, která tedy nemohla být vzata 

v úvahu při vyvíjení software CRM na míru zákazníkovi.  
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3.2.1.4 Perspektiva učení se a růstu 
 

Analyzovaný podnik klade v oblasti zaměstnanců podstatný důraz na opravdové a 

zkušené odborníky, které si bude dále vzdělávat, vychovávat a pečovat o ně, protože právě oni 

a jejich znalosti a dovednosti jsou jádrem celé společnosti. Právě tito zaměstnanci se svými 

specializovanými schopnostmi tvoří ten core business a pokud podnik chce neustále inovovat, 

vyvíjet se a posouvat svoji podnikatelskou činnost, je nutné pořád zdokonalovat své 

zaměstnance. Zcela jistě jsou důležité znalosti manažerské, ale v prvé řadě je prioritou klást 

důraz na odborné vědomosti, protože díky nim jsou zaměstnanci schopni dosahovat 

podnikové strategie. 

Oblast informačních technologií je odvětvím, které v posledních letech zaznamenává 

obrovský boom, co se rozvoje týče. Podnikání v tomto oboru obnáší neustálé zdokonalování 

se, učení se, vysokou informovanost, dravost po nových informacích a umění s nimi vhodně 

vynaložit. Inovativnost, nápaditost a tvůrčí duch jsou neméně podstatnými vlastnostmi 

vývojářů informačních systémů. Všechny tyto činnosti a vlastnosti jsou potřebné k tomu, aby 

zaměstnanci mohli navrhovat nové produkty, nové věci, nové systémy nebo zdokonalovat ty 

stávající.  Neméně důležitou aktivitou k rozvoji podnikání je také nutnost neustále mapovat 

oblast trhu, aby podnik byl schopen předvídat nové požadavky zákazníků a včas a vhodně na 

ně uměl zareagovat. 

Pro programátory, informatiky, analytiky a ostatní zaměstnance analyzovaného podniku 

je nesmírně důležitá vzájemná komunikace, spolupráce a předávání si nových informací. 

Z tohoto důvodu jsou pořádány pravidelné porady a setkání, kde má každý možnost sdělit své 

podněty, nové myšlenky a informace a naopak další podstatné novinky získat. Také občasné 

semináře a školení konající se přímo ve školicím centru podniku jsou zaměstnancům 

přínosem.  

Nad rámec všech těchto aktivit jsou jednou za půl roku pořádány také mimopracovní 

akce (teambulding), v podobě výletů do hor či návštěv vinného sklípku, čímž by podnik rád 

ukázal, že pro něj lidé nejsou pouhými pracovními jednotkami a projevil jim vděk za jejich 

dobře odvedenou práci. Kolegové včetně svých drahých poloviček zde tedy mají možnost 

ještě více stmelit svůj tým, relaxovat a čerpat energii na své další kroky v pracovním procesu.  

Zaměstnanci mají pružnou pracovní dobu, a pokud jim to charakter právě prováděné 

práce dovolí, mohou pracovat i z domu. Za odvedenou práci jsou odměňováni pravidelnou 

mzdou, která se skládá ze dvou složek – z fixní tarifní částky a z proměnlivé složky, která se 
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určuje procentuálně z realizované zakázky. Dále zaměstnanci získávají benefity v podobě 

užívání služebních mobilních telefonů a firemních automobilů, kde mají nastaveny limity i 

pro soukromé účely. 

Podnikové hodnoty se zakládají na tom, že všechno v podniku je o lidech a je nutné 

vážit si jejich snahy, práce a názoru. Dále je také důležité, že všichni jsou spoluhráči tvořící 

tým a úspěch celého týmu je postaven na maximální profesionalitě každého z nich. 

Při zjišťování spokojenosti v analyzovaném podniku byli mimo jiné zaměstnanci 

dotazování i na důvody, proč v daném podniku pracují a co je tam drží. Odpovědí bylo, že 

jsou to především skvělí lidé, a to jak po profesní, tak i osobní stránce. Lidé, kteří jsou 

zapáleni pro stejnou věc, chtějí toho mnoho dokázat, vždy se mezi sebou dokážou podržet, 

vzájemně si pomohou překonat krize a problémy a zároveň umí ocenit úspěch druhých. Tento 

podnik je pro ně místem, kde jsou neustále hnáni kupředu výkony svých kolegů a požadavky 

zákazníků, kde mají dostatek prostoru pro vyjádření svých schopností a zkušeností, pro své 

vlastní představy a seberealizaci. Každodenní výzvy a otevírající se nové oblasti 

zdokonalování jsou pro zaměstnance přesně tím, co potřebují a především je baví to, že 

výsledky jejich činností usnadňují práci zákazníkům.  

 

3.2.2 Vyjasnění strategie 

 

Při zavádění metody Balanced Scorecard je žádoucí, aby analyzovaný podnik měl 

srozumitelně a správně stanovenou svou strategii, protože právě ta je základem k úspěšné 

implementaci metody. 

Strategie analyzovaného podniku tedy spočívá v následujících bodech: 

 

1. Proniknutí na zahraniční trhy s moderním informačním systémem Cloud CRM 

vydáním jeho mezinárodní verze v angličtině. 

2. Úspěšně a se ctí obstát v boji s konkurencí a být jedni z nejlepších poskytovatelů 

CRM systémů na tuzemském trhu. 

3. Orientovat se na vybudování a podporu dlouhotrvajících vztahů se zákazníky, klást 

důraz nejen na technologie, ale především na zákazníka. Zkvalitňováním svých 

služeb, vyvíjením systémů CRM na míru, proaktivním jednáním a nasloucháním 

potřebám svých klientů docílit zvýšení počtu zákazníků. 
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4. Zkvalitňovat a rozšiřovat poskytované služby neustálým zdokonalováním a 

vzděláváním svých pracovníků. 

5. Splněním výše uvedených cílů docílit zvýšení tržeb, a tím pak i růstu zisku. 

 

Konkurence obecně v odvětví informačních technologií na českém trhu je poměrně dost 

vysoká. Avšak vzhledem ke specifikaci analyzovaného podniku, který se prioritně zaměřuje 

na svůj hlavní produkt – vlastní vyvinutý informační systém CRM na bázi Cloud, se tento 

okruh poměrně zužuje.  

Analyzovaný podnik působí po celé České republice, avšak gros jejich businessu leží v 

Moravskoslezském kraji, kde je také sídlo podniku včetně veškerých zaměstnanců. V tomto 

kraji působí zhruba dalších 15 firem, které se zabývají implementací CRM systémů, avšak ne 

všechny z nich vytvářejí CRM přesně na míru zákazníkovi, což je posouvá do pozice slabšího 

konkurenta. Navíc analyzovaný podnik přišel s revolučním prvním ryze českým Cloud CRM, 

čímž získal významnou konkurenční výhodu a zařadil se tak na jednu z předních pozic 

v oblasti CRM v Česku.  

Za největší rivaly působící v MSK kraji v oblasti vývoje informačních systémů CRM 

analyzovaný podnik považuje další ostravské společnosti D3Soft, s.r.o., Net4 Soft, s.r.o a 

Extra Solutions, s.r.o. 

Prosadit se ale i v zahraničí bude již pro podnik ale tvrdším oříškem, protože na 

mezinárodních trzích zaujímají velký podíl gigantické nadnárodní korporace. Analyzovaný 

podnik se zpočátku bude pokoušet prorazit především pomocí svých tuzemských klíčových 

zákazníků, kteří již vlastní nebo zakládají pobočky v dalších státech Evropy a je zde tedy 

velká pravděpodobnost, že budou chtít využívaný software Cloud CRM implementovat i tam. 

Cloud CRM je průlomové softwarové řešení, které pracuje na bázi cloud computingu. 

Jedná se o rychle se rozvíjející formu poskytování softwaru jako snadno dostupné služby 

provozované prostřednictvím internetu. Tento informační systém vyhovuje z velké části všem 

požadavkům zákazníků při minimálních nákladech na pořízení, protože zákazník systém 

nekupuje, nýbrž pronajímá za 500 Kč měsíčně. Tímto odpadá starost o provozní podporu, 

aktualizace a údržbu systému. I přesto je však pro podniky zvažující o pořízení takového 

systému někdy efektivnější zvolit plnohodnotný vývoj systému na základě jejich specifických 

požadavků. V tomto případě potom analyzovaný podnik vyvíjí a přizpůsobuje systém přesně 

dle požadavků klienta. Realizace těchto konkrétních projektů obnáší velmi zajímavou tvůrčí 

práci, avšak je časově dost náročná, a proto je možno zrealizovat pouze několik vybraných 
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návrhů. Přínosem vývoje CRM na míru je především zajištění maximálního využití uživatelů 

a vysoká efektivita práce, přizpůsobení systému bez jakýchkoli zbytečností, organizační 

nenáročnost, snadná rozšiřitelnost funkcí, nižší náklady a návratnost investic. 

 

3.2.3 Odvození a výběr strategických cílů 

 

Při určování strategických cílů bylo dbáno především na to, aby vybrané cíle byly pro 

firmu reálné, měřitelné a dosažitelné, a dále, aby jich nebylo příliš málo ani příliš mnoho.  

Pro každou perspektivu byly nadefinovány čtyři strategické cíle, které vycházejí 

především z informací zjištěných při charakterizování jednotlivých perspektiv a dále také 

z poskytnutých dat analyzovaného podniku. Vymezené strategické cíle jsou následně 

zobrazeny v Tab. 3.6 – Tab. 3.9.  

 

Tab. 3.6 Strategické cíle finanční perspektivy 

Strategické cíle 

Růst zisku 

Růst tržeb 

Vstup na zahraniční trh 

Zkrácení doby splácení pohledávek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zisk je logicky prioritním cílem každé společnosti. Lze říci, že toto pravidlo vychází již 

z definice podnikání obsažené v obchodním zákoníku, kde samotné podnikání je vymezeno 

jako „soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku“. Proto i analyzovaný podnik má za hlavní strategický 

cíl finanční perspektivy růst zisku. S tímto cílem souvisí i další stanovený strategický cíl růst 

tržeb, který by podnik chtěl realizovat v rámci zvýšení prodeje svých produktů a 

poskytovaných služeb. Vstup na zahraniční trh je dlouhodobým cílem podniku, protože právě 

tato expanze mimo dosavadní působiště České republiky a převážně tedy Moravskoslezského 

kraje firmě otevře nové možnosti a může být jednou z prvotních příčin k dosažení již výše 

zmiňovaných strategických cílů růstu tržeb a následně i nárůstu zisku. Posledním cílem 

finanční perspektivy je zkrácení doby splácení pohledávek, které by mělo vést ke snížení 

momentálně nevyužitelných peněžních prostředků, čímž by samozřejmě vzrostla možnost 

s penězi lépe vynaložit a investovat je, například do dalšího vývoje a zdokonalování vlastního 

informačního systému. 
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Tab. 3.7 Strategické cíle zákaznické perspektivy 

Strategické cíle 

Spokojenost zákazníků 

Získání nových zákazníků 

Zlepšení vztahů s klíčovými zákazníky 

Snížení reklamací od zákazníků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V rámci zákaznické perspektivy je pro analyzovaný podnik nejvíce důležitá především 

spokojenost jejich zákazníků. Důvodem je v prvé řadě samozřejmě to, že jsou na svých 

zákaznících, tak jako zřejmě většina ostatních podniků, zcela závislí, protože zákazníci firmu 

živí. Samozřejmě spokojenost zákazníků krom finančních hodnot s sebou přináší i duševní 

naplnění zaměstnanců a pocit uspokojení z jejich dobře odvedené práce. Získávání nových 

zákazníků je pro společnost neméně důležitým dlouhodobým cílem, protože jen s rostoucí 

klientelou je podnik schopen dále se rozvíjet a především dosahovat výše definovaných 

strategických cílů týkajících se finanční oblasti. Strategický cíl spočívající ve zlepšení vztahů 

s klíčovými zákazníky si analyzovaný podnik zavedl z toho důvodu, že v současné době je 

jejich business postaven na klíčových zákaznících, a proto tedy mají zájem o neustálý kontakt 

s nimi a zjišťování jejich připomínek, požadavků a spokojenosti. Snížení reklamací ve všech 

oblastech podnikání daného podniku je zcela jistě také jejich neméně podstatným 

dlouhodobým cílem. 

 

Tab. 3.8 Strategické cíle perspektivy interních procesů 

Strategické cíle 

Zrychlení reakce na požadavky zákazníků 

Zkrácení doby implementace CRM zákazníkovi na míru 

Zlepšit schopnost zapracování všech požadavků a připomínek zákazníků do CRM 

Zrychlit vyřízení reklamací 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Co se interních procesů týče, analyzovaný podnik si vytyčil za svůj první strategický cíl 

zrychlení reakce na požadavky zákazníků. Tento cíl se týká jak nejvýznamnějšího nabízeného 

produktu  - informačního systému Cloud CRM, tak jej podnik bude chtít dosahovat 

samozřejmě i při tvorbě webových stránek, prodeje hardware, v rámci správy sítí a dalších 

nabízených služeb. Strategické cíle týkající se zkrácení doby implementace CRM zákazníkovi 

přesně na míru a zlepšení schopnosti zapracování všech požadavků zákazníka jsou vztaženy 
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pouze na vlastní vyvinutý software CRM, který má v podniku oproti dalším nabízeným 

službám větší váhu a proto jsou tyto cíle nadmíru důležité.  V případě, že se objeví jakákoli 

reklamace, cílem analyzovaného podniku je samozřejmě jejich co nejrychlejší vyřízení. 

 

Tab. 3.9 Strategické cíle perspektivy učení se a růstu 

Strategické cíle 

Udržovat a zvyšovat spokojenost zaměstnanců 

Zvýšit motivaci zaměstnanců 

Zvýšit produktivitu práce 

Zlepšit dovednosti zaměstnanců v anglickém jazyce 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Spokojenost zaměstnanců by měla být také jednou z priorit každého podniku, avšak ze 

zkušenosti lze říci, že ne vždy tomu tak je. Avšak analyzovaný podnik tuto zásadu zcela jistě 

má, a v rámci svého strategického cíle se vynasnaží vytvářet pro své zaměstnance takové 

podmínky, aby byli spokojeni, jak jen je to nejvíce možné. Zvýšení motivace je pro podnik 

také důležitým cílem, protože vhodně motivovaní pracovníci pak zcela jistě povedou k rozvoji 

podniku. Dalším strategickým cílem je zvýšení produktivity práce, která následně bude 

nápomocna, jako ostatně všechny definované cíle, k dosažení finančních strategických cílů. 

Poslední stanovený cíl vede ke zlepšení dovedností zaměstnanců v angličtině, která je 

v dnešním vyspělém světě a rychle se rozvíjející oblasti informačních technologií nesmírně 

důležitá k rozvoji zaměstnanců, jejich práce a tím i celého podnikání analyzovaného podniku. 

 

3.2.4 Vybudování vztahů příčin a následků 

 

Ke znázornění jednotlivých vztahů příčin a následků mezi výše určenými strategickými 

cíli byla použita strategická mapa zobrazena na Obr. 2.5, ve které se pomocí šipek 

představujících vazby mezi danými cíli ilustrovalo, jak na sebe tyto cíle působí a jak se 

ovlivňují.  

Strategická mapa daného podniku je strukturovaná podle jednotlivých perspektiv 

metody Balanced Scorecard a zobrazuje 16 strategických cílů, včetně 40 vazeb, kterými jsou 

dané cíle vzájemně propojeny.  

Z mapy lze vyčíst, že jeden strategický cíl může ovlivňovat mnoho dalších cílů anebo 

naopak, že strategický cíl je ovlivňován více jinými cíli. 
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Obr. 2.5 Strategická mapa společnosti XY 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V této strategické mapě je možno dobře vidět, jak je perspektiva učení se a růstu 

důležitá, protože z postupného propojování  jejich cílů směřují další vazby k ostatním cílů 

perspektivy interních procesů, ovlivňují cíle zákaznické perspektivy, až následně dojdou 

k hierarchicky nejvyšší perspektivě finanční, kde na vrcholu figuruje cíl růstu zisku. 

Klást důraz na udržování a zvyšování spokojenosti zaměstnanců je pro analyzovaný 

podnik velmi důležité, což vyplývá z již zmíněného charakteru podniku. Daný podnik je zcela 

závislý na svém lidském kapitálu, na šikovnosti, schopnostech a odborných znalostech svých 

zaměstnanců, jejich know-how je jádrem celého podnikání. Proto, bude-li podnik pečovat o 

spokojenost svých lidí, promítne se to dále na zvýšení jejich produktivity práce, na 

zdokonalení jejich dovedností a na zlepšení zapracovávání přání svých klientů v rámci 

vyvinutého sytému CRM. 

Zmíněné dovednosti se netýkají pouze technické terminologie, programovacích jazyků 

nebo dalších odborných poznatků, ale významným cílem podniku je zdokonalit své 

zaměstnance v anglickém jazyce. Tato znalost bude velmi potřebná a užitečná ve snaze o 

získání nových zákazníků, o expanzi se softwarem CRM do zahraničí a jistě bude mít vliv i na 

zvýšení produktivity práce, která následně může přinést zkrácení doby implementace CRM 

zákazníkovi na míru a může vést k nárůstu tržeb. 

S výše uvedenými cíli samozřejmě úzce souvisí také motivace zaměstnanců. Jsou-li 

zaměstnanci vhodně motivování, mají chuť do práce a jejich činnost je baví, což může 

zásadně ovlivňovat další definované strategické cíle. Zaměstnanci pak mají chuť se sami 

vzdělávat a zlepšovat, zvyšuje se jejich spokojenost, jejich produktivita práce, jejich 

schopnost zpracování veškerých požadavků. Dále se zkracuje doba implementace u 

zákazníka, zaměstnanci jsou také schopni vyřídit reklamace v kratším čase a přínosem všech 

těchto jevů může být získání dalších zákazníků a především spokojenost klientů. 

Zvýšení produktivity práce má také za pozitivní následek zrychlení reakce na 

požadavky zákazníků, což bezesporu vede k jejich spokojenosti, ke zlepšení vztahů se všemi 

zákazníky (důraz je kladen především na ty klíčové) a tím pak vzniká i možnost získat nové 

zákazníky a zvýšit tak tržby. Spokojený zákazník totiž podává kladné reference, chválí firmu 

nebo přímo její konkrétní produkt či službu a tím podniku dělá neplacenou reklamu, která je 

však velice důležitá a obvykle i úspěšná. Zákazníkova spokojenost a nově získaní klienti 

samozřejmě také ovlivňují tržby, jejichž nárůst je velmi důležitý, protože v daném podniku 

povede ke zvýšení zisku.  
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Sníží – li se počet reklamací, povede to zase jistě ke zvýšení spokojenosti zákazníka a 

v prvé řadě ke zrychlení přijetí platby, přesněji řečeno tedy dojde ke zkrácení doby splácení 

pohledávek. Na tuto dobu má vliv samozřejmě i zlepšení vztahů a spokojenost zákazníka, 

protože když s podnikem ani s produkty nemá zákazník problém, zaplatí mnohem rychleji, 

než kdyby neustále řešil například neochotu nebo negativní přístup ze strany analyzovaného 

podniku. 

Zkrácení doby, za kterou klient zaplatí za koupené produkty a užité služby, máte také 

vliv přímo na zisk, protože finanční prostředky, které bude mít podnik k dispozici, může 

investovat nebo jinak vhodně využít a ty se mohou následně do firmy vrátit v podobě nárůstu 

zisku. 

Když už se nacházíme mezi cíli finanční perspektivy, je nutno podrobněji zmínit i další 

velmi perspektivní dlouhodobý cíl, a tím je vstup na zahraniční trhy. Tohoto cíle se 

analyzovaný podnik bude snažit dosáhnout pomocí zlepšení jazykového umu svých 

zaměstnanců, zvyšováním jejich motivace a také zkracování doby, po kterou je firma schopna 

implementovat daný CRM do podniku klienta bude přínosem. Obrovskou možnost rozšíření 

podílu na trhu však přináší především získání nových zákazníků, protože s každým dalším 

klientem se může objevit možnost prodat své výrobky a nabídnout své služby dál. A 

vzhledem k tomu, že na současném českém trhu je většina podniků přímo vlastněna 

zahraničními společnostmi, případně jde o podniky se zahraniční účastí, je dost 

pravděpodobné, že by nezůstalo pouze u zavedení CRM do společnosti nově získaného 

klienta na území ČR. S velkou pravděpodobností by tak analyzovaný podnik mohl získat i 

zakázky do zahraničí přes jejich mezinárodní pobočky nebo mateřské společnosti. 

Vrcholným strategickým cílem je růst zisku, kterého by analyzovaný podnik chtěl 

dosáhnout splněním všech již zmíněných cílů. U expanze na světový trh se nárůst zisku 

předpokládá a co se týče růstu tržeb, je možné vysvětlit zvětšení zisku následovně: Dojde-li 

prodejem výrobků a poskytnutím služeb při neměnných nákladech k nárůstu tržeb, jedná se o 

zvýšení zisku. Snížení nákladů se vzhledem k charakteru podniku, který staví svůj business na 

svých odbornících a jehož nejvyšší nákladovou položkou jsou mzdy zaměstnanců, 

nepředpokládá. Proto podnik počítá s tím, že v případě růst tržeb vzroste i zisk.  
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3.2.5 Výběr měřítek 

 

Měřítka slouží k hodnocení úspěšnosti splnění strategických cílů, kterých chce 

analyzovaný podnik dosáhnout. Pomocí měřítek je podnik schopen zjistit, zda stanoveného 

cíle dosáhl, či nikoliv.  Při definování těchto měřítek byl kladen důraz na to, aby měřítka byla 

co nejpřesněji popsána, aby byla vyčíslitelná a tím pádem pro podnik i lépe kontrolovatelná.  

V praxi je doporučováno zvolit pro jeden strategický cíl jedno až maximálně tři měřítka, 

v této práci bylo každému strategickému cíli přiděleno právě jedno měřítko. Tato navržená 

měřítka jsou zobrazena pro jednotlivé perspektivy v Tab. 3.10 – Tab. 3.13.  

 

Tab. 3.10 Měřítka strategických cílů finanční perspektivy  

Strategické cíle Doporučená měřítka 

Růst zisku Zisk 

Růst tržeb Tržby v ČR 

Vstup na zahraniční trh Tržby v zahraničí 

Zkrácení doby splácení pohledávek Doba obratu pohledávek 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

První ze stanovených strategických cílů finanční oblasti je zřejmě prioritou pro všechny 

podniky a jedná se tedy o růst zisku, který bude poměřován hodnotou čistého zisku. Další 

metou je snaha o zvýšení tržního podílu na českém trhu, která bude měřena pomocí hodnot 

tuzemských tržeb a velmi důležitý cíl je především proniknutí na zahraniční trhy, kde jako 

měřítko budou použity tržby v zahraničí. Následujícím nadefinovaným měřítkem je doba 

obratu pohledávek, pomocí níž analyzovaný podnik bude pozorovat, jak se vyvíjí doba 

splatnosti pohledávek, jejíž zkrácení si určila jako poslední cíl finanční perspektivy.  

 

Tab. 3.11 Měřítka strategických cílů zákaznické perspektivy 

Strategické cíle Doporučená měřítka 

Spokojenost zákazníků Výsledné hodnoty dotazníků spokojenosti 

Získání nových zákazníků Počet nově získaných zákazníků za měsíc 

Zlepšení vztahů s klíčovými zákazníky 
Počet přímých kontaktů s klíčovým 
zákazníkem za měsíc 

Snížení reklamací od zákazníků Počet reklamací od zákazníků za měsíc 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro zákaznickou perspektivu ve snaze podrobně sledovat spokojenost zákazníků bylo 

navrženo měřítko, které bude spočívat v porovnávání výsledných hodnot z dotazníků 

spokojenosti. Vzhledem k tomu, že firma doposud žádné takové metody nevyužívala, 

dotazníky budou nejprve nově vytvořeny a následně budou pravidelně zasílány klientům. 

Analyzovaný podnik klade důraz také na získávání nových zákazníků, které bude sledováno 

pomocí počtu nově získaných zákazníků během jednoho měsíce. Dalším zákaznickým cílem 

je snaha o zlepšení vztahů s klíčovými zákazníky podniku, pro niž bylo navrženo měřítko 

v podobě počtu přímých kontaktů s klíčovými klienty opět v rámci jednoho měsíce. Čtvrtým 

měřítkem zákaznické perspektivy je počet reklamací od zákazníků za měsíc, kterým by daný 

podnik rád posuzovala naplnění strategického cíle spočívajícího ve snížení reklamací od 

všech zákazníků.  

 

Tab. 3.12 Měřítka strategických cílů perspektivy interních procesů 

Strategické cíle Doporučená měřítka 

Zrychlení reakce na požadavky zákazníků Vyřešené standardní požadavky do 2 dní 

Zkrácení doby implementace CRM 
zákazníkovi na míru 

Doba implementace CRM na míru 

Zlepšit schopnost zapracování všech 
požadavků a připomínek zákazníků do CRM 

Procentní schopnost zapracovat všechny 
požadavky a připomínky zákazníků do CRM 

Zrychlit vyřízení reklamací Doba vyřešení reklamace 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

V oblasti interních procesů se bude pomocí sledování vyřešených standardních 

požadavků do dvou dní kontrolovat naplňování strategického cíle, kterým je zrychlení reakce 

na požadavky zákazníků. Analyzovaný podnik má zájem také o zkrácení doby zavedení CRM 

na míru zákazníka, což bude poměřováno délkou doby implementace systému CRM na míru. 

Pro rychlejší vyřízení reklamací bude sledována doba, za jakou dojde k vyřešení a k nápravě 

problémů. Poslední strategický cíl zaměřený na zvýšení schopnosti zahrnout všechny 

požadavky zákazníků do fungování informačního systému CRM bude měřeno pomocí 

procentních hodnot této schopnosti zapracování. 
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Tab. 3.13 Měřítka strategických cílů perspektivy učení se a růstu 

Strategické cíle Doporučená měřítka 

Udržovat a zvyšovat spokojenost 
zaměstnanců 

Výstupní hodnoty osobních hodnotících 
pohovorů 

Zvýšit motivaci zaměstnanců 
Počet odměňovaných inovativních podnětů 
od zaměstnanců 

Zvýšit produktivitu práce 
Produktivita práce poměřovaná tržbami na 
zaměstnance 

Zlepšit dovednosti zaměstnanců v 
anglickém jazyce 

Počet zaměstnanců, kteří získají certifikát 
PET do dvou let 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

V perspektivě týkající se učení a růstu zaměstnanců se analyzovaný podnik rozhodl 

zaměřit právě na udržování a zvyšování spokojenosti a motivace svých pracovníků a také na 

produktivitu jejich práce, která má s předchozími cíli úzkou spojitost. Spokojenost 

zaměstnanců bude měřena výstupními hodnotami hodnotících pohovorů a motivaci chtějí 

ředitelé daného podniku sledovat pomocí počtu nápaditých inovativních podnětů, za které 

budou zaměstnanci finančně odměňováni. Vyšší efektivita práce následně bude hodnocena 

podle tržeb na jednoho zaměstnance. Zda bude v analyzovaném podniku dosaženo zlepšení 

jazykových dovedností pracovníků, se bude poměřovat právě pomocí počtů zaměstnanců, 

kterým se podaří získat celosvětově uznávaný certifikát PET ze zkoušky v anglickém jazyce 

během dvou let. 

 

3.2.6 Určení cílových hodnot 

 

Pro jednotlivá měřítka strategických cílů byly vypočteny nebo určeny nejprve současné 

hodnoty. U některých současných hodnot nadefinovaných měřítek je uvedena poznámka, že 

se dané kritérium v analyzovaném podniku zatím nesleduje nebo že takové hodnotící 

kritérium v daném podniku ještě nikdy nebylo použito, tzn., že je nezavedeno. Následně se na 

základě logického uvažování a konzultací s analyzovaným podnikem podařilo nadefinovat 

požadované cílové hodnoty, kterých by podnik chtěl dosáhnout v následujícím roce. 

 Cílové hodnoty by měly být reálné a budou stanoveny pouze na rok dopředu. Tento 

krátký časový úsek si analyzovaný podnik zvolil z důvodu, že v samotném podniku, odvětví 

informačních technologií nebo celkově na trhu se může mnoho změnit. V případě zásadních 

změn by muselo dojít k operativní aktualizaci hodnot.  
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Současné a cílové hodnoty všech výše nadefinovaných měřítek je možno shlédnout 

v následně znázorněných Tab. 3.14 – Tab. 3. 17. 

 

Tab. 3.14 Současné a cílové hodnoty finanční perspektivy 

Doporučená měřítka Současná hodnota Cílová hodnota 

Zisk 1 426 tis. Kč zdvojnásobit za rok 

Tržby v ČR meziroční nárůst o 15% zvýšit o 30% 

Tržby v zahraničí 0 20% z tuzemských tržeb 

Doba obratu pohledávek 111 dní 90 dní 

Zdroj: Vlastní zpracování 
  

 

Z výkazu zisku a ztrát uváděném v Příloze č. 2 lze vyčíst, že zisk v posledním 

posuzovaném období, tedy za rok 2010, dosahoval výše 1,426 mil. Kč. Vzhledem ke 

stanoveným strategickým cílům zvýšení tržeb a očekávanému průniku na zahraniční trhy si 

analyzovaný podnik stanovil za požadovanou cílovou hodnotu zisku v příštím roce jeho 

dvojnásobek, což znamená minimálně 2,852 mil. Kč zisku. Plánovaná hodnota by měla být 

reálná v souvislosti s oborem podnikání, kdy k dodatečným tržbám již budou započítávány 

stávající fixní náklady a už jen poměrná část nových fixních a variabilních nákladů.  

Vícenáklady spojené s vývojem software jsou v budoucnu minimalizovány a jsou plánovány 

dodatečné náklady pouze s údržbou, reklamací a neustálým zlepšováním stávajícího produktu. 

V tomto kontextu pak při zamýšleném zvýšení tržeb je očekáváno nižší tempo růstu nákladů a 

tím vyšší úroveň plánovaného zisku.  

Porovnáním celkových tržeb, které jsou v analyzovaném podniku tvořeny tržbami za 

prodej zboží a tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, byl zjištěn meziroční nárůst 15% 

v roce 2010 oproti předchozímu roku 2009. Tento vývoj tržeb je možno vidět v Příloze č. 4, 

která obsahuje porovnání konkrétních číselných hodnot. Požadované zvýšení tržeb o 30% je 

reálné, vzhledem k tomu, že nedávno podnik představil revoluční novinku na trhu – 

informační systém Cloud CRM, který dosud zaznamenává samé pozitivní ohlasy. 

Plánované tržby v zahraničí souvisí s vydáním softwaru Cloud CRM v anglické verzi a 

snahou o úspěšný vstup na zahraniční trhy. Doposud žádné tržby mimo tuzemsko nebyly 

uskutečňovány, jako cílovou hodnotu si daný podnik stanovil 20% z tuzemských tržeb. 

V provedené finanční analýze zobrazené v Příloze č. 3 je možno vidět vypočtenou dobu 

obratu pohledávek, která v posledním roce činila 111 dní. Takto dlouhá doba splatnosti 

pohledávek je způsobená především díky ochotě vyjít vstříc klíčovým zákazníkům, kterým 



 

 

55 

 

byla doba úhrady jejich závazků smluvně prodloužena. I přesto však má analyzovaný podnik 

snahu o zkrácení tohoto časového rozmezí a proto stanovuje cílovou hodnotu doby obratu 

pohledávek na 90 dní. 

 

Tab. 3.15 Současné a cílové hodnoty zákaznické perspektivy 

Doporučená měřítka Současná hodnota Cílová hodnota 

Výsledné hodnoty dotazníků spokojenosti nezavedeno 80% spokojenost 

Počet nově získaných zákazníků za měsíc 9 15 

Počet přímých kontaktů s klíčovým zákazníkem 
za měsíc 

2 4    

Počet reklamací od zákazníků za měsíc 2 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 
  

 

Spokojenost zákazníků by analyzovaný podnik chtěl zjišťovat pomocí vyhodnocení 

vyplněných dotazníků zákaznické spokojenosti. Tento typ měřítka však podnik doposud 

nevyužíval a proto budou dotazníky teprve vytvořeny v rámci zpracovávání této práce a 

metody BSC.  Dotazník se bude týkat spokojenosti zákazníka především s hlavním produktem 

podniku, avšak nebudou opomenuty ani další podnikatelské činnosti této firmy. Hodnocení 

jednotlivých kritérií bude nastaveno na základě bodové stupnice od 1 do 5, přičemž hodnota 5 

bude nejlepší hodnocení, nejvyšší spokojenost a naopak bod 1 bude znamenat nespokojenost, 

nejhorší hodnocení. Zlatá střední cesta – ohodnocení bodem 3 – logicky znamená průměrnou 

spokojenost. Výsledné hodnoty budou převedeny na procentuální hodnoty, podle nichž bude 

následně spokojenost zákazníků posuzována. Vzor navrženého dotazníku je možno shlédnout 

v Příloze č. 5. Přáním daného podniku samozřejmě je, aby zákazníci byli spokojeni 

stoprocentně, ale vzhledem k nereálnosti této hodnoty bude za požadovanou cílovou hodnotu 

v metodě BSC nastaveno 80% spokojenosti. Dotazník bude zaslán klientovi vždy po prodání 

produktu nebo provedení služby a následně bude posílán pravidelně jednou za půl roku. 

Výjimkou budou prozatím klienti, kterým byl prodáván hardware. Těmto klientů dotazníky 

zasílány nebudou, a to z důvodu, že core business podniku spočívá ve vývoji a prodeji 

počítačových aplikací.  

Rozšiřování klientely na dnešním vysoce konkurenčním trhu není vůbec snadné, avšak 

díky vývoji nového produktu by analyzovaný podnik chtěl dosáhnout svého cíle – získávat 

další zákazníky. Momentálně podniku přibude průměrně 9 zákazníků během měsíce, avšak 

nově se bude snažit přilákat aspoň 15 nových klientů. 
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Velká část podnikání analyzovaného podniku je postavena na deseti klíčových 

zákaznících, kteří jsou pro podnik tedy nesmírně důležití. Jak z hlediska toho, že podniku 

přinášejí největší zisk, tak i z budoucí perspektivy získání dalších zakázek od těchto klientů. 

Proto je potřeba jim věnovat nadstandardní péči, která spočívá v neustálé komunikaci s těmito 

klienty, ve zjišťování jejich potřeb a přání, ve snaze vyjít jim vstříc jak nejlépe to bude 

možné. Vedení daného podniku se snaží s těmito klienty udržovat úzký vztah založený na 

osobních schůzkách a telefonických kontaktech, avšak z časových důvodů to není možné 

realizovat tak často, jak by si podnik přál. V současné době je management firmy schopen 

navštívit svého klíčového zákazníka zhruba dvakrát během měsíce, kdy se snaží probrat s ním 

veškeré důležité záležitosti. Pro zlepšení komunikace by podnik rád tuto četnost zvýšil a 

z toho důvodu byla nastavena cílová hodnota čtyř přímých kontaktů za měsíc. 

U měřítka počet reklamací od zákazníků je požadovaná hodnota stanovena na jednu 

reklamaci za měsíc. Samozřejmě podnik má velký zájem o to, aby nevznikaly vůbec žádné 

reklamace a klienti byli vždy zcela spokojeni, ale vzhledem k tomu, že cíle mají být reálné a 

lidé ani technika nejsou neomylní, nulová reklamace nebude uvedena jako cílová hodnota. 

 

Tab. 3.16 Současné a cílové hodnoty perspektivy interních procesů 

Doporučená měřítka Současná hodnota Cílová hodnota 

Vyřešené standardní požadavky do 2 dní 85% 100% 

Doba implementace CRM na míru 3-4 měsíce max. 3 měsíce 

Procentní schopnost zapracovat všechny 
požadavky a připomínky zákazníků do CRM 

90% 100% 

Doba vyřešení reklamace nesleduje se max. 48 hod 

Zdroj: Vlastní zpracování 
  

 

Počítačoví odborníci analyzovaného podniku jsou schopni reagovat na požadavky 

poměrně okamžitě, avšak jejich vyřešení není vždy zcela jednoduché a neprobíhá hned. Tyto 

žádosti, tedy mimo specifické a proto náročněji řešitelné problémy, jsou v podniku schopni 

vyřešit většinou do 2 pracovních dní. Z hlediska zkvalitňování služeb by se podnik chtěl 

zaměřit na to, aby tyto požadavky byly vyřešeny do 2 pracovních dní vždy, a ne jen 

z přibližných 85%. 

Nabízený produkt Cloud CRM je možno přeprogramovat přímo na zakázku dle přání 

zákazníka, avšak této aktivitě předchází spousta dalších činností, které jsou časově náročné. 

Proto v dnešní době implementace CRM na míru probíhá v časovém rozmezí minimálně 3-4 
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měsíce. Cílová hodnota, které by podnik chtěl v blízké době dosáhnout, je maximálně 

tříměsíční trvání této implementace. 

S vývojem systému CRM na míru souvisí také schopnost zapracování všech požadavků 

zákazníka. Některá přání jsou až tak specifická, že ani zkušení programátoři daného podniku 

neví, jakým způsobem by je měli zpracovat a aby přitom nebyla narušena funkčnost aplikace. 

Takových požadavků dodnes sice nebylo mnoho, takže lze tvrdit, že podnik je v tomto směru 

schopen splnit přání zákazníka z 90%, avšak za cílovou hodnotu bylo stanoveno zapracování 

veškerých požadavků, tudíž 100%.  

Přijaté reklamace se v podniku snaží vyřešit co nejrychleji to je možné, akorát že o 

rychlosti může mít každý jiné představy, a proto by bylo vhodné tuto dobu měřit. 

V současnosti se tato schopnost vyřízení žádosti nesleduje vůbec, takže požadovaným cílem 

je vyřešit reklamaci maximálně do 48 hodin.  

 

Tab. 3.17 Současné a cílové hodnoty perspektivy učení se a růstu 

Doporučená měřítka Současná hodnota Cílová hodnota 

Výstupní hodnoty osobních hodnotících 
pohovorů 

90% spokojenost 100% spokojenost 

Počet odměňovaných inovativních podnětů od 
zaměstnanců 

nezavedeno 5 za měsíc 

Produktivita práce poměřovaná tržbami na 
zaměstnance 

1,274 mil. Kč min. 1,7 mil. Kč 

Počet zaměstnanců, kteří získají certifikát PET 
do dvou let 

1 10 

Zdroj: Vlastní zpracování 
  

 

Analyzovaný podnik si uvědomuje důležitost svých zaměstnanců a snaží se stavět svůj 

business především na spokojených lidech. Při osobních pohovorech, které probíhají jednou 

za půl roku, bylo obecně zjištěno, že z 90% jsou lidé ve firmě zcela spokojeni a z 10% je ještě 

co zlepšovat. Tak vysoká spokojenost samozřejmě přispívá k dobrému jménu podniku, ze 

strany vedení je však velký zájem a snaha o to, aby v nejbližší době bylo dosaženo 100% 

spokojenosti. Pro přesnější hodnocení zaměstnanců byl navržen dotazník zaměstnanecké 

spokojenosti, který pracovníci obdrží k vyplnění jednou za půl roku. Dotazník bude zaměřen 

na spokojenost v konkrétně uvedených kritériích, jako jsou například platové podmínky, 

kolektiv a atmosféra v podniku, pracovní prostředí, komunikace s vedením či možnosti 

kariérního růstu. Návrh tohoto dotazníku je k zhlédnutí v Příloze č. 6.  
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Při zavedení nového měřítka, které se zaměřuje na počet odměňovaných inovativních 

podnětů od zaměstnanců, bude požadováno alespoň 5 zajímavých nápadů, které by mohly být 

využity v dalším rozvoji podnikání analyzovaného podniku. V současnosti se žádná podobná 

aktivita nesleduje. 

Na každého zaměstnance daného podniku připadá 1,274 mil. Kč vyprodukovaných 

tržeb, avšak management podniku by chtěl i vzhledem k požadovanému nárůstu tržeb a zisku 

zvýšit tuto produktivitu práce. Nově by na jednoho zaměstnance měl z hlediska produktivity 

připadat minimálně 1,7 mil. Kč tržeb.  

V souvislosti se snahou o proniknutí na zahraniční trh se v daném podniku více začíná 

sledovat schopnost zaměstnanců rozumět a komunikovat v anglickém jazyce. Jejich jazykové 

dovednosti nejsou špatné a někteří z nich se dokonce sami zdokonalují pomocí knih pro 

samouky nebo různých jazykových kurzů. Podnik se však rozhodl zaměstnance ještě více 

motivovat a zařídil jim speciální kurz anglického jazyka v jedné nejmenované ostravské 

jazykové škole. Lekce mají být orientovány jak na běžnou konverzaci v angličtině, tak budou 

zaměřeny i na technické a programátorské termíny. Tento kurz bude analyzovaný podnik 

svým zaměstnanců ze dvou třetin dotovat. Podmínkou podniku však je, že po absolvování 

kurzu minimálně deset zaměstnanců zvládne zkoušku, na základě které obdrží celosvětově 

uznávaný certifikát PET. Tento certifikát odpovídá znalostem středně pokročilé angličtiny a 

v současné době ho vlastní pouze ekonomický ředitel podniku. 

 

3.2.7 Stanovení strategických akcí 

 

Stanovení strategických akcí je klíčovou částí metody Balanced Scorecard, které je 

nutno přikládat velkou pozornost. Navržené akce musejí být pečlivě zváženy a nadefinovány 

tak, aby jejich následné uskutečnění přispělo k dosažení strategických cílů analyzovaného 

podniku. 

Doporučuje se, aby za strategické akce byla určena zodpovědná osoba, která bude 

odpovídat za jejich vymezení, určení priorit, kontrolu a řízení, včetně časového rámce, ve 

kterém budou akce uskutečňovány. 

Navržení strategických akcí pro analyzovaný podnik proběhlo na základě logického 

uvažování a konzultace s ředitelem analyzovaného podniku.  
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Strategické akce jsou nadefinovány pro všechny uvedené strategické cíle jednotlivých 

perspektiv charakterizovaných v rámci metody BSC a pro přehlednost jsou zobrazeny 

v následujících tabulkách Tab. 3.18 – Tab. 3.21. 

 

Tab. 3.18 Strategické akce finanční perspektivy 

Strategické cíle Strategické akce 

Růst zisku 

 - Zvýšit tržby 

 - Zvýšit efektivitu práce 

 - Stabilizovat náklady 

 - Strategické akce všech ostatních cílů povedou ke snaze o zvýšení zisku 

Růst tržeb 

 - Zvýšit produktivitu práce 

 - Přilákat nové zákazníky - pomocí reklamy, zkvalitňováním služeb, větší 

přizpůsobivostí podniku klientovým požadavkům, snahou získávat 

kontakty od stávajících zákazníků 

 - Zdokonalovat software CRM 

Vstup na 

zahraniční trh 

 - Zdokonalovat zaměstnance v angličtině 

 - Kvalitně přeložit CRM do anglického jazyka a vydat jeho mezinárodní 

verzi 

 - Upevňovat kontakty se stávajícími zákazníky, kteří mají pobočky v 

zahraničí 

Zkrácení doby 

splácení 

pohledávek 

 - Upřesnit si se zákazníky stávající dobu splatnosti, zda je současně 

nastavený počet dní splatnosti opravdu potřebný a případně na základě 

dohody tuto dobu zkrátit 

 - Motivovat zákazníky k brzkému zaplacení formou nějakých výhod - 

např. sleva na další poskytnutou službu 

 - Domluvit se s klíčovými zákazníky, kteří mají výrazně prodlouženou 

dobu splatnosti, na jejím zkrácení a pouze v případě nutnosti v daný měsíc 

povolit výjimku na prodloužení 

 - Upomínat dlužníky, aby zaplatili neuhrazené pohledávky 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 3.19 Strategické akce zákaznické perspektivy 

Strategické cíle Strategické akce 

Spokojenost 

zákazníků 

 - Kvalitněji a rychleji poskytovat služby 

 - Rychleji a do detailu zapracovat požadavek zákazníka dle jeho potřeb 

 - Vstřícnější jednání a ochota vyjít plně vstříc zákazníkovi ze strany 

zaměstnanců podniku 

Získání nových 

zákazníků 

 - Přímé oslovení potenciálních zákazníků – telefonický marketing 

(Obvolávat firmy pomocí telefonních čísel získaných z internetové 

databáze nebo telefonního seznamu, zjistit, zda by měli zájem o 

představení Cloud CRM systému, nastínit základní charakteristiky a 

výhody CRM. V případě zájmu domluvit schůzku a komplexně předvést 

produkt.) 

 - Reklama, propagace – slogany v rádiu, články v novinách a odborných 

časopisech, zviditelňovat logo podniku spolu s webovými stránkami např. 

na služebních automobilech podniku, prezentace analyzovaného podniku a 

jejich významného produktu CRM na výstavních veletrzích  

- Zvyšovat spokojenost zákazníka – spokojený zákazník může podávat 

dobré reference a může produkty nebo služby podniku dále doporučit 

svým známým a svým klientům 

 - Motivační akce pro stávající zákazníky – za každého nově získaného 

zákazníka, který do podniku přijde na základě doporučení stávajícího 

zákazníka, získá daný stávající zákazník odměnu např. v podobě jednoho 

měsíčního paušálu CRM zdarma nebo slevu 20% na nákup hardware  

- Sledovat vývoj a trendy v oblasti informačních technologií, 

přizpůsobovat se a pracovat s novinkami – zdokonalovat tak své produkty 

a služby  

- Rozšířit vozový park a přijmout dalšího obchodníka, což přispěje ke 

zvýšení aktivity nabídky produktů a služeb 

Zlepšení vztahů 

s klíčovými 

zákazníky 

 - Zlepšit komunikaci a zvýšit četnost osobních návštěv i telefonických 

kontaktů 

 - Klást důraz na profesionalitu v kombinaci s osobnějším přátelským 

jednáním 

 - Pořádat sportovně-zábavné akce pro své nejvýznamnější klienty spojené 

s prezentací novinek a propagací 

 - Podílet se na sponzorování klientova projektu v případě, že by to 

přispělo ke zlepšení vztahů a také i ke zviditelnění analyzovaného podniku 

Snížení 

reklamací od 

zákazníků 

 - Snaha ze strany podniku minimalizovat veškeré ovlivnitelné chyby v 

implementaci produktu CRM, v zapracovávání specifických požadavků 

klienta do vytvářeného CRM zákazníkovi na míru nebo v poskytovaných 

službách 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 3.20 Strategické akce perspektivy interních procesů 

Strategické cíle Strategické akce 

Zrychlení 

reakce na 

požadavky 

zákazníků 

 - Delegování požadavků na momentálně méně vytížené kolegy 

 - Oprostit počítačové odborníky od administrativních záležitostí a tím jim 

zvýšit časové možnosti na řešení veškerých požadavků (na administrativu 

přijmout do podniku například další asistentku) 

Zkrácení doby 

implementace 

CRM 

zákazníkovi na 

míru 

 - Mnohem pečlivěji prozkoumávat ICT prostředí u zákazníka, jemuž bude 

CRM na míru implementováno, aby se hned zpočátku předešlo následným 

komplikacím při zavádění 

 - Zvýšit efektivitu práce 

Zlepšit 

schopnost 

zapracování 

všech 

požadavků a 

připomínek 

zákazníků do 

CRM 

 - Mnohem pečlivěji prozkoumávat ICT prostředí u zákazníka, aby již hned 

ze začátku bylo zřejmé, zda a jakým způsobem bude možno požadavky 

nejlépe zapracovat 

 - Odborné školení pro zaměstnance konkretizováno na způsoby zavádění 

CRM 

 - Motivace zaměstnanců k sebevzdělávání a tím i zvyšování jejich 

schopností při přizpůsobování CRM  

Zrychlit 

vyřízení 

reklamací 

 - Odměny zaměstnancům za přesčasy 

 - Zvýšit efektivitu práce 

 - Přijmout dalšího zaměstnance, který v případě potřeby napomůže ke 

zrychlení práce 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 3.21 Strategické akce perspektivy učení se a růstu 

Strategické cíle Strategické akce 

Udržovat a 

zvyšovat 

spokojenost 

zaměstnanců 

 - Provádět dotazníková šetření v rámci hodnotících pohovorů 

zaměstnanců 

 - Naslouchat názorům a přáním zaměstnanců, a pokud je to v rámci 

fungování podniku možné, uskutečňovat je 

 - Udržovat uvolněné a přátelské prostředí v podniku 

 - Pořádat více mimopracovních aktivit pro sbližování kolektivu 

 - Zvyšovat motivaci zaměstnanců pomocí nově zavedených benefitů 

Zvýšit motivaci 

zaměstnanců 

 - Zavést odměny za inovativní a zlepšující nápady zaměstnanců, které 

budou následně zrealizovány 

 - Zavést nové benefity – např. stravenky 

 - Nastavit podmínky pro získávání benefitů 

Zvýšit 

produktivitu 

práce 

 - Poskytováním kvalitních služeb a zdokonalováním produktů přilákat 

další zákazníky a zvýšit tak tržby 

 - Zlepšit předávaní a poskytování důležitých informací v podniku, což 

povede ke zlepšení procesů v podniku 

 - Zdokonalovat znalosti a dovednosti zaměstnanců – např. zajišťovat 

různá školení a semináře, nakupovat odbornou literaturu, motivovat 

zaměstnance k neustálému sebevzdělávání 

Zlepšit 

dovednosti 

zaměstnanců v 

anglickém 

jazyce 

 - Nabídnout zaměstnancům jazykový kurz angličtiny, který bude z větší 

části dotovaný podnikem 

 - Zorganizovat teambuilding, který bude zaměřený na konverzaci v 

angličtině – např. víkendová sportovní akce na horách, na níž bude působit 

anglický lektor (nejlépe rodilý mluvčí) a zaměstnanci se budou zapojovat 

do soutěží a dalších aktivit v anglickém jazyce 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Návrhy a doporučení 
 

Jak již bylo zmíněno v teoretické i aplikační části této práce, při navrhování metody 

Balanced Scorecard by si měl analyzovaný podnik nejdříve pečlivě vyjasnit svou podnikovou 

strategii a určit své strategické cíle. Toto tvoří základ pro úspěšné sestavování metody BSC. 

Pro každou perspektivu vymezenou v rámci Balanced Scorecrad byly navrženy čtyři 

strategické cíle, kterých chce daný podnik dosáhnout.  Každému požadovanému cíli zvlášť 

byla nadefinovaná vhodná měřítka, pomocí nichž by analyzovaný podnik měl měřit a 

sledovat, jak se tyto cíle daří splňovat. Pro každý cíl byly také vypočítány nebo jinak určeny 

současné hodnoty včetně návrhu cílových hodnot, kterých se podnik bude snažit dosáhnout 

během jednoho roku. Všechna tato kritéria jsou pro přehlednost znázorněna v následujících 

tabulkách. 

 

Tab. 3.22 Finanční perspektiva 

Strategické cíle Doporučená měřítka Současná hodnota Cílová hodnota 

Růst zisku Zisk 1 426 tis. Kč 
zdvojnásobit za 
rok 

Růst tržeb Tržby v ČR meziroční nárůst o 15% zvýšit o 30% 

Vstup na zahraniční trh Tržby v zahraničí 0 
20% z tuzemských 
tržeb 

Zkrácení doby splácení 
pohledávek 

Doba obratu pohledávek 111 dní 90 dní 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve finanční perspektivě by se analyzovaný podnik měl zaměřit především na růst zisku, 

růst tržeb v tuzemsku i v zahraničí a na zkrácení doby splatnosti pohledávek. Nutno zdůraznit, 

že ke splnění těchto cílů velmi dopomohou ostatní cíle navržené v jednotlivých perspektivách 

BSC. Růst zisku bude sledován podle hodnoty čistého zisku, který bude podnik generovat. 

V současnosti tato hodnota činí 1,426 mil. Kč, ale během roku by mělo dojít ke zdvojnásobení 

této částky. Také budou pečlivěji sledovány tržby, které se vztahují jak na působení v České 

republice, tak by měl nově vzejít i ze zahraničí. Analyzovaný podnik požaduje, aby současné 

tržby, které jsou zatím generovány pouze v tuzemsku, vzrostly o 30%. Dále také aby při 

úspěšném proniknutí na zahraniční trh vznikly i tržby v zahraničí, u kterých bude požadovaná 

hodnota 20% z tuzemských tržeb. Podnik by se měl také zaměřit na sledování svých 

neuhrazených pohledávek a zkrácení doby, po kterou jim zákazníci dluží peníze. Tuto dobu se 

analyzovaný podnik bude snažit snížit ze současných 111 dní na 3 měsíce, tzn. na 90 dní. 
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Tab. 3.23 Zákaznická perspektiva 

Strategické cíle Doporučená měřítka Současná hodnota Cílová hodnota 

Měření spokojenosti 
zákazníků 

Výsledné hodnoty 
dotazníků spokojenosti 

nezavedeno 80% spokojenost 

Získání nových zákazníků 
Počet nově získaných 
zákazníků za měsíc 

9 15 

Zlepšení vztahů s 
klíčovými zákazníky 

Počet přímých kontaktů s 
klíčovým zákazníkem za 
měsíc 

2 4 

Snížení reklamací od 
zákazníků 

Počet reklamací od 
zákazníků za měsíc 

2 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Převážně zákaznická perspektiva a oblast učení se a růstu jsou pro podnik klíčové. 

Základem businessu analyzovaného podniku je nově vytvořený informační systém Cloud 

CRM, který je zaměřen na řízení vztahů se zákazníkem. Je proto důležité znát všechny 

požadavky a přání zákazníků, a proto by podnik měl dbát i na svého spokojeného zákazníka. 

 Analyzovaný podnik by měl pečlivě sledovat, jak jsou jejich zákazníci spokojeni 

s produktem a poskytovanými službami a měřit toto kritérium pomocí dotazníků zákaznické 

spokojenosti. Tyto dotazníky budou nově navrženy a vytvořeny v rámci BSC a očekává se 

minimálně 80% spokojenost. Dále by bylo vhodné orientovat se na zlepšování vztahů a 

komunikace s klíčovými zákazníky, protože ti podniku přinášejí nejvyšší zisk a jejich 

spokojenost je významná. Pro dosažení tohoto cíle se doporučuje zvýšit počet pravidelných 

schůzek, telefonátů a obecně kontaktů s danými klienty. Analyzovaný podnik by se měl také 

silně zaměřit na získávání nových zákazníků jak v České republice, tak i v zahraničí. Další 

zákazníci jsou cestou k úspěchu a dopomáhají jak k rozvoji podniku, tak samozřejmě i 

k dosažení finančních cílů. Proto čím více zákazníků, tím lépe, ale aspoň 15 nových 

zákazníků během měsíce by pro daný podnik bylo úspěchem. Statistiky ČSÚ ukazují, že 

investice do softwaru a do ICT vybavení rok od roku stoupají, což je pro daný podnik 

pozitivním výhledem do budoucna. Lze tedy předpokládat, že tato rostoucí tendence bude 

nadále pokračovat, čehož by se analyzovaný podnik měl snažit využít ve svůj prospěch. A to 

tak, že bude zkvalitňovat stávající produkty a služby, zvyšovat jejich nabídku, rozšiřovat 

působiště odbytu a tím i získávat nové zákazníky. Se zkvalitňováním služeb by měla také 

souviset vysoká pozornost a pečlivost při pracovní činnosti, která by následně měla vést k 

minimalizaci reklamací. 
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Tab. 3.24 Perspektiva interních procesů 

Strategické cíle Doporučená měřítka Současná hodnota Cílová hodnota 

Zrychlení reakce na 
požadavky zákazníků 

Vyřešené standardní 
požadavky do 2 dní 

85% 100% 

Zkrácení doby 
implementace CRM 
zákazníkovi na míru 

Doba implementace CRM 
na míru 

3-4 měsíce max. 3 měsíce 

Zlepšit schopnost 
zapracování všech 
požadavků a připomínek 
zákazníků do CRM 

Procentní schopnost 
zapracovat všechny 
požadavky a připomínky 
zákazníků do CRM 

90% 100% 

Zrychlit vyřízení 
reklamací 

Doba vyřešení reklamace nesleduje se max. 48 hod 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pozornost podniku by měla být věnována i zlepšování a optimalizaci interních procesů. 

Management by se měl zaměřit na fungování jednotlivých procesů a zrychlit a zefektivnit 

práci zaměstnanců, avšak ne na úkor kvality. 

Analyzovaný podnik by rád zrychlil reakce na požadavky zákazníků, což by samozřejmě 

mohlo dále vést ke spokojenosti zákazníka. Tato schopnost by měla být posuzována 

procentuální schopností vyřešit běžné klientovy požadavky do dvou pracovních dní. Vedení 

podniku na základě svých analýz určilo, že toto kritérium doposud splňují asi z 85%, ale do 

budoucna by rádi zvládli vyřešit veškeré požadavky. Podnik by měl zájem také zkrátit dobu 

zavádění CRM přímo na míru zákazníka. V současné době jsou zaměstnanci schopni 

implementovat CRM během 3-4 měsíců, ale aby podnik předešel konkurenci a podařilo se mu 

získat tuto konkurenční výhodu, chtěl by tuto službu zrychlit a implementaci v následujícím 

roce provádět maximálně do 3 měsíců. Dalším procesem souvisejícím s vývojem a 

implementací systému CRM je zapracovávání požadavků a připomínek zákazníků do tohoto 

softwaru. Ne vždy je podnik schopen aplikaci upravit tak, aby do ní byly zahrnuty všechny 

funkce, které by si zákazník přál. Čím víc je podnik v tomto ohledu schopen vyjít zákazníkovi 

vstříc, tím víc se zvyšuje šance prodání daného systému. Analyzovaný podnik tedy bude chtít 

podniknout kroky k tomu, aby v budoucnu byli programátoři schopni zpracovat veškeré 

požadavky a tím vytvořili jedinečnost produktu. Co se týká nefunkčnosti vytvořených aplikací 

či nabízených služeb, podnik bude apelovat na zrychlení vyřízení veškerých přijatých 

reklamací, a to v časovém rozmezí vyřešení maximálně do 48 hodin od přijetí reklamace. 
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Tab. 3.25 Perspektiva učení se a růstu 

Strategické cíle Doporučená měřítka Současná hodnota Cílová hodnota 

Udržovat a zvyšovat 
spokojenost 
zaměstnanců 

Výstupní hodnoty osobních 
hodnotících pohovorů 

95% spokojenost 100% spokojenost 

Zvýšit motivaci 
zaměstnanců 

Počet odměňovaných 
inovativních podnětů od 
zaměstnanců 

nezavedeno 5 za měsíc 

Zvýšit produktivitu práce 
Produktivita práce 
poměřovaná tržbami na 
zaměstnance 

1,274 mil. Kč min. 1,7 mil. Kč 

Zlepšit dovednosti 
zaměstnanců v 
anglickém jazyce 

Počet zaměstnanců, kteří 
získají certifikát PET do 
dvou let 

1 10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci podniku jsou velmi důležití, protože podnikání je 

postaveno na iniciativních, motivovaných a především spokojených a vysoce vzdělaných 

odbornících, je třeba, aby se analyzovaný podnik úzce zaměřil na perspektivu učení se a růstu. 

V této oblasti by měl daný podnik dosáhnout toho, aby lidé v podniku byli spokojeni, aby 

byli vhodně motivování a aby měli možnost projevit své názory a seberealizovat se. 

Ke sledování spokojenosti zaměstnanců bylo navrženo měřítko v podobě výstupních 

hodnot z dotazníků. Formulář pro hodnocení zaměstnanecké spokojenosti by měl být nově 

vytvořen podle navrženého dotazníku v rámci vytváření BSC. Vzhledem k tomu, že podnik 

tuší, že pracovníci jsou spokojeni, je třeba tuto skutečnost ověřit a případně doladit ke 100% 

spokojenosti. Analyzovaný podnik také hodlá zapracovat na zvýšení motivace svých 

zaměstnanců. K posouzení tohoto cíle bylo navrženo měřítko, které spočívá v počtu 

inovativních návrhů, jež budou podnikem odměněny v případě, že budou zrealizovány. Toto 

by mohlo zaměstnance motivovat k přemýšlení o podnikových procesech, příležitostech a 

dosud neobjevených možnostech, které podnik ještě má. Dále by chtěl podnik zvýšit 

produktivitu práce svých zaměstnanců, která bude poměřována tržbami na jednoho 

zaměstnance. V současné době připadá na každého pracujícího v podniku 1,274 mil. Kč a 

cílovou hodnotou dalšího roku by měla být minimální hranice 1,7 mil. Kč. Vzhledem k již 

zmíněnému finančnímu cíli vstupu podniku se svým produktem CRM na zahraniční trhy by se 

analyzovaný podnik rád zaměřil na jazykové dovednosti svých zaměstnanců. Vedení podniku 

má zájem zlepšit znalosti anglického jazyka a mělo by nabídnout všem svým zaměstnancům 

možnost dotovaného jazykového kurzu. Zlepšení těchto schopností pak bude hodnoceno 
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podle toho, kolika zaměstnancům se po absolvování kurzu podaří získat mezinárodně 

uznávaný certifikát. V současnosti tímto certifikátem disponuje pouze ředitel podniku a tak 

vidinou dalších dvou let je celkem zaměstnanců vlastnících tento certifikát.  

Na závěr je nutno zdůraznit, že jednotlivé strategické cíle a procesy jsou vzájemně 

propojeny a ovlivňují se. Proto by podnik měl sledovat z hlediska dosahování uvedených cílů 

úspěšnost všech z nich, aby nezdar jednoho cíle negativně neovlivňoval ty ostatní cíle. 

Pro úspěšné dosažení požadovaných cílů by měl analyzovaný podnik realizovat jisté 

kroky, které povedou k dosažení podnikem stanovených cílových hodnot. Tyto akce byly 

navrženy v rámci metody BSC a jejich podrobný popis lze vidět v závěrečné kapitole této 

práce, konkrétně v tabulkách Tab. 3.18 – Tab. 3.21. 

Implementaci těchto návrhů by měl podnik zvládnout pomocí navržené metody Balanced 

Scorecard během publikacemi uváděných šestnácti týdnů. 
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5 Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo poskytnout návrh na implementaci metody Balanced 

Scorecard z důvodu efektivnějšího měření a hodnocení výkonnosti analyzovaného podniku 

zabývajícího se vývojem informačních systémů. 

Na začátku práce byly v rámci teoreticko – metodické části vymezeny základní pojmy 

týkající se měření výkonnosti podniků a principů vytvoření a implementace metody BSC 

v podnikové praxi. Na teorii plynule navazovala aplikační část práce, v níž byl stručně 

charakterizován analyzovaný podnik, pro který měl být návrh implementace metody Balanced 

Scorecard zpracován, včetně popisu současného přístupu k  měření výkonnosti podniku. 

Následoval samotný postup navrhování metody BSC, jehož první fáze spočívala 

v identifikaci jednotlivých perspektiv. Charakteristika finanční perspektivy proběhla na 

základě výpočtů poměrových ukazatelů finanční analýzy. Zákaznická perspektiva byla 

zaměřena především na spokojenost zákazníků a jejich důležitost v podnikání analyzovaného 

podniku. Třetí charakterizovanou perspektivou byly interní procesy, kde byly v rozdělení na 

tři kategorie -  inovační proces, provozní proces a poprodejní servis zmíněny pro analyzovaný 

podnik ty nejdůležitější z nich. Poslední perspektiva učení se a růstu byla věnována 

spokojenosti, motivaci a vzestupu zaměstnanců, kteří tvoří jádro daného podniku. 

Získané informace vedly k vyjasnění podnikové strategie a určení strategických cílů 

analyzovaného podniku, mezi kterými byly zachyceny vztahy příčin a následků pomocí 

strategické mapy. Dále byla nadefinována měřítka pro každý stanovený cíl, určeny cílové 

hodnoty a doporučeny strategické akce, které by měly přispět k dosažení daných cílů. 

 Vzhledem k tomu, že v současné době se analyzovaný podnik zaměřuje na svou 

výkonnost převážně pouze z finančního hlediska, věřím, že uvedené náměty a doporučení z 

této práce budou pro vedení podniku inspirující a stanou se přínosem pro budoucí měření a 

hodnocení výkonnosti podniku. 
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BSC  Balanced Scorecard 

CFROI výnosnost investic stanovená na podkladě peněžních toků 

CRM  Customer Relationship Management 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

ICT  Information and Communication Technologies 

KPI   klíčové ukazatele výkonnosti 

KRI   klíčové ukazatele výsledků 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MVA  tržní přidaná hodnota 

PET  Preliminary English Test 

PI   ukazatele výkonnosti 

ROA  rentabilita celkového kapitálu 

ROCE rentabilit investovaného kapitálu  

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROI  návratnost investice 

ROS  rentabilita tržeb 
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