
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá měřením výkonnosti podniku pomocí metody Balanced 

Scorecard. První část práce popisuje výkonnost podniku, přístupy k měření a strategii 

podniku. V další části je popsána tvorba metody Balanced Scorecard. V poslední části práce 

je provedeno zhodnocení metody Balanced Scorecard. 
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ABSTRACT 

The bachelor´s thesis deals with business efficiency measurement of company by using 

the Balanced Scorecard method. The first section describes business performance, 

measurement methods and company strategy. Next section explains Balanced Scorecard 

method and its creation. In the last section is assessment Balanced Scorecard method. 
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1 Úvod  

V dnešní době informačních technologií pojem globálnosti nabývá na významu. Jak 

v oblasti samotné informační technologie, tak i v podnikatelské sféře se musejí podniky starat 

o to, aby byly konkurenceschopnější a vždy o krok napřed před svými konkurenty. Jelikož 

hranice pro obchodování už takřka neexistují a proto je čím dál obtížnější se prosadit, natož 

být úspěšným podnikatelem s každoročním vykazováním zisku. Důležitou roli v každém 

odvětví je výzkum a vývoj, posouvat věci kupředu. A to platí i pro podniky. Proto si dobře 

fungující podniky zavádějí strategie, které je posouvají dál. Vyšší zisky, tržby, obraty. 

Především zvýšení hodnoty podniku. Tyto strategie by se měly stát samotnou filozofií 

podniků. Těmto cílům předcházejí různá opatření, jak těchto hodnot dosáhnout. Od 

spokojených dodavatelů, zákazníků, zaměstnanců a převážně majitelů (akcionářů) podniků. 

Bohužel ideální prostředí neexistuje a podniky se snaží zavést určité hranice, aby se realita 

podobala ideálním podmínkám. Hranicemi můžou být lhůty pro splatnosti pohledávek, 

odměňování zaměstnanců aj. Takové opatření jak zlepšit své dosavadní procesy v podniku 

nebo jak dosáhnout lepších výsledků, navrhuje metoda Balanced Scorecard. Metoda zasahuje 

do všech procesů v podniku a navrhuje jejich zlepšení za účelem dosažení zisku, kterému je 

podnik už v samotné definici předurčen. Tato metoda, ale není bezchybná a může být i 

neefektivní, když je špatně provedena analýza podniku či jsou kladeny nereálné cíle, před 

samotnou implementací metody. 

Tato bakalářská práce se zabývá metodami, které slouží k zjišťování výkonnosti 

podniku., speciálně metodou Balanced Scorecard V úvodní kapitole se práce zabývá 

samotným pojmem výkonnost, co znamená a jak se může členit. Dále jsou popsány samotné 

přístupy k měření výkonnosti podniku. 

V následující kapitole je popsána metoda Balanced Scorcard, její historický vývoj a 

samotná tvorba metody při implementaci do podniku. 

V závěrečné kapitole je provedeno porovnání metody Balanced Scorecard při návrhu 

implementace do podniku. Jsou shrnuty nejčastější problémy, které vznikly při samotném 

návrhu metody v daných podnicích. 
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2 Teoretická východiska měření výkonnosti podniku 

V následující kapitole jsou popsány potřebné teoretické znalosti nutné k pochopení 

problematiky hodnocení výkonnosti podniku (strategické cíle, přístupy k měření výkonnosti 

podniku). 

2.1 Výkonnost podniku 

Výkonnost je schopnost firmy (podnikatelského subjektu) co nejlépe zhodnotit investice 

vložené do podnikatelských aktivit [13].  

Toto pojetí definice je neúplné, jelikož nebere v úvahu zainteresovanost jiných stran, 

než samotné vlastníky podnik. Autorky Fibírová a Šoljaková tvrdí, že měření výkonnosti 

podniku neboli jeho přínos nese v sobě dvě otázky [2]: 

 „Jak měřit vstupy do podnikatelského procesu na straně jedné, jak měřit výstupy na 

straně druhé a jakým způsobem je porovnávat?“ 

 „Pro koho měřit výkonnost podniku? Kdo a proč informaci o úspěšnosti podniku 

potřebuje; konkrétněji, kdo je s existencí podniku zájmově propojen a jaké má cíle?“ 

Měření výkonnosti podniku 

Výkonnost podniku lze měřit z několika pohledů. Jinak hodnotí výkonnost podniku 

vlastníci, jinak manažeři a jinak zákazníci firmy. 

Podle vlastníka je výkonnou firmou ta, která je schopná jimi vložený kapitál, v co 

nejvyšší možné míře a v co nejkratší době, zhodnotit. Mezi posuzovaná měřítka patří ROI 

(návratnost investice), EVA (ekonomicky přidaná hodnota) a cena akcie. 

Z pohledu manažera se za výkonnou firmu považuje ta, která prosperuje. To znamená, 

že firma má stabilní podíl na trhu, loajální zákazníky, nízké náklady, konkurenceschopná a 

její hospodaření je likvidní a rentabilní. Měřítkem těchto schopností je schopnost firmy 

reagovat na změnu vnějšího prostředí a vytváření nových podnikatelských příležitostí. 

Zákazník za výkonnou firmu považuje tu, která je schopná předvídat jeho potřebu a 

v daném okamžiku jejího vzniku nabídnout takový produkt či službu, která odpovídá jeho 

potřebě za toto uspokojení zaplatit. Mezi měřítka těchto schopností patří kvalita, cena, dodací 

lhůta. [13] 
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Měřítka výkonnosti 

Výkonnost podniku lze měřit různými typy veličin. Obvykle se rozděluje do dvou 

základních skupin a to na kvantitativní, kdy hodnota má peněžní charakter (číselně vyjádřena 

veličina), nebo na kvalitativní, kdy hodnotu nelze vyjádřit, jde např. o spokojenost zákazníka 

aj. 

2.2 Přístupy k měření výkonnosti podniku 

Při měření a hodnocení výkonnosti podniku je důležitý výběr správných ukazatelů a jim 

odpovídající způsob měření. Dle autora Mariniče [9]: „Ukazatele a z nich integrované 

systémy musí splňovat následující předpoklady: 

 smysluplnost, jednoznačnost, vypovídající schopnost, 

 vysoký stupeň integrity údajů a dat, 

 aplikovatelnost pro zpětnou vazbu a následující korekci, 

 efektivní propojení strategických cílů a akcelerátorů tvorby 

hodnoty.“ 

 

Každá implementace potřebná k zavádění metod na měření výkonnosti podniku se musí 

držet následujících kroků: 

 stanovení cíle 

 určení výkonnostních ukazatelů 

 pravidelný monitoring všech procesů a vyhodnocování výkonnosti organizace. 

Jako první je třeba vymezit strategické cíle a záměry podniku, jeho vizi, z které se definuje 

konečný stav, kterého chce podnik dosáhnout. V dalším kroku jsou stanoveny výkonnostní 

ukazatele, které lze měřit v čase. Jako poslední, se vyhodnocují tyto ukazatele a následuje 

jejich správná interpretace [13]. 

 

Základní modely měření výkonnosti podniku, ze kterých vycházejí součastné směry 

stanovování výkonnosti jsou zobrazeny na obrázku 2.1. 
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2.2.1 Tradiční přístup 

Tradiční, také známy jako klasické ukazatele jsou poměrně snadno získatelné ukazatele. 

Zdrojem informací pro tyto ukazatele bývá rozvaha, cash-flow a výkaz zisků ztrát. Z toho 

vyplývá, že měření výkonnosti je založeno čistě na finančních podkladech. Proto se tento 

způsob měření používá převážně na hodnocení minulé a součastné finanční výkonnosti. 

Predikce budoucího vývoje touto metodou je omezen. 

Tradiční přístupy k měření výkonnosti podniku lze rozdělit do následujících skupin [13]: 

 absolutní ukazatele, 

 rozdílové ukazatele, 

 paralelní soustava poměrových ukazatelů, 

 pyramidová soustava poměrových ukazatelů, 

 souhrnné ukazatele pro měření finanční výkonnosti podniku. 

 

a) Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele se nacházejí v účetních výkazech, které poskytují převážnou část 

údajů a informací pro finanční analýzu. Představují určité veličiny, a to tokové a stavové. 

Mezi tokové veličiny patří výkaz zisků a ztrát a cash-flow. Zato rozvaha spadá do stavových 

veličin, jelikož hodnoty v ní jsou uvedeny k určitému datu. 

 

Obr. 2.1 Přístupy k měření výkonnosti podniku [13] 
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b) Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele lze určit z vybraných charakteristik absolutních ukazatelů. Mezi 

nejčastěji používaný ukazatel patří čistý pracovní kapitál. 

Čistý pracovní kapitál – rozdíl mezi oběžnými aktivy a cizím krátkodobým kapitálem.  

Rozlišují se dva různé výpočty tohoto ukazatele. 

 Přístup z pohledu finančního manažera podniku, a to tak, že z celkových aktiv se 

odečtou ty závazky společnosti, které má uhradit v blízké budoucnosti (splatnost do 1 roku).  

                                                   

                                                  ČPK = OA – CZ                                                                  (2.1) 

 

Dalším přístup je z pohledu vlastníka společnosti, kdy se upřednostňuje financování 

oběžného majetku z krátkodobých zdrojů a stálá aktiva z dlouhodobých zdrojů. 

 

                                      ČPK = VK – CKdl. + SA                                                 (2.2) 

 

c) Paralelní soustava poměrových ukazatelů 

Výkonnost podniku je ztotožňována s dostatečnou návratností vloženého kapitálu, aktiv 

a investic podniku. 

Ukazatele rentability (výnosnosti): 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

                                            ROE = čistý zisk / vlastní kapitál                                               (2.3) 

Rentabilita vlastního kapitálu nám udává výnosnost kapitálu vloženého vlastníky 

podniku a lze jej využít pouze na úrovni celého podniku. Hodnota ukazatele by se měla 

pohybovat nad úrovní alternativního nákladu na kapitál. [11] 

Rentabilita aktiv – ROA (Return of Assets) 

                                 ROA = zisk před zdaněním a úroky / aktiva                                         (2.4) 

nebo 

                    ROA = zisk po zdanění + úrok (1 – daňová sazba daně z příjmu) / aktiva       (2.5) 
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Rentabilita aktiv měří výkonnost neboli produkční sílu podniku. Tento ukazatel měří 

výkonnost podniku nezávisle na tom z jakých zdrojů (cizí, vlastní) byl majetek pořízen. [11] 

Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) 

                                    ROS = HV před zdaněním / tržby                                                      (2.6) 

Ukazatel měří velikost zisku z podnikání a udává měřítko vytvářet nové zdroje. Jde o 

tržní zhodnocení výkonů společnosti. [13] 

Ukazatele likvidity (platební schopnosti): 

Běžná likvidita (Current ratio), likvidita III. stupně 

                          Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé cizí zdroje                            (2.7) 

Běžná likvidita se používá k měření krátkodobé platební schopnosti. U tohoto ukazatele 

platí, že čím je hodnota vyšší, tím je pravděpodobnější, že platební schopnost podniku bude 

zachována. Hodnota ukazatele by měla být v rozmezí 1,5 – 2,5. Problém toho tohoto ukazatel 

je, že nebere v úvahu špatně likvidní zásoby nebo nedobytné pohledávky. [13] 

Pohotová likvidita (Quick ratio), likvidita II. stupně 

Pohotová likvidita = (krátkodobé pohledávky + krátk. fin. majetek) / krátk. cizí zdroje      (2.8)         

Je přísnějším měřítkem likvidity než běžná likvidita. Její hodnoty by měly nabývat 

v rozmezí 1 – 1,5 a proto lépe vystihuje okamžitou platební schopnost. [12] 

Okamžitá (hotovostní) likvidita (Cash-position ratio), likvidita I. stupně 

  Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé cizí zdroje             (2.9) 

Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 0,2 – 0,5 a měří schopnost podniku hradit 

své právě splatné závazky. [13] 
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Ukazatele zadluženosti 

„Ukazatele slouží jako indikátory výše rizika, jež podnik podstupuje při dané struktuře 

vlastního a cizího kapitálu. Avšak zadluženost sama o sobě ještě nemusí být negativní 

charakteristikou. Určitá výše zadlužení je pro podnik užitečná“. [11] 

Celková zadluženost 

 

             Celková zadluženost = cizí kapitál / celkový kapitál                                    (2.10) 

 

U tohoto ukazatele platí, že čím je jeho hodnota větší, tím vyšší je i finanční riziko. [13] 

Míra zadluženosti, finanční páka 

                               Míra zadluženosti = cizí zdroje / vlastní kapitál                                  (2.11) 

Zde platí pravidlo, že je-li výnosnost vloženého kapitálu vyšší než cena úročených 

cizích zdrojů, působí finanční páka pozitivně. Cizí kapitál zhodnocuje vlastní kapitál. 

Finanční páka působí i negativně, a to tehdy, když průměrná míra cizích zdrojů je vyšší než 

rentabilita vloženého kapitálu. 

Ukazatel úrokového krytí 

                              Úrokové krytí = EBIT / zdaněné úroky                                                 (2.12) 

„Ukazatel úrokového krytí informuje, kolikrát zisk před odečtením úroků a daní (EBIT) 

převyšuje úrokové platby.“. [13] 

d) Pyramidová soustava poměrových ukazatelů 

U pyramidové soustavy se vždy zvolí jeden z poměrových ukazatelů jako nejdůležitější. 

Následná analýza pak identifikuje a kvantifikuje činitele mající vliv na zvolený vrchol. 

Velkou výhodou metody spočívá v možnosti měřit velikost vlivů jednotlivých činitelů na 

vrcholový ukazatel. Jedním z příkladů syntetického ukazatele na dílčí je tzv. Du Pontova 

analýza. [13] 
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e) Souhrnné ukazatele pro měření výkonnosti firem 

Souhrnné ukazatele pro měření finanční výkonnosti firem jsou rozděleny do 

následujících dvou skupin [13]: 

 ukazatele jednorozměrné – Beaverův test, Edmisterova analýza, 

 ukazatele vícerozměrné – Altmanův test, Tamariho index rizika, Koefient ZCR, 

Lisův ukazatel, Tafflerův ukazatel, Springate-Gordonův ukazatel, Fulmerův 

ukazatel, Index IN 95, Index IN. 

 

2.2.2 Moderní přístup 

Moderní přístup se vyznačuje tím, že posunuje měření výkonnosti ve směru 

maximalizace hodnoty pro akcionáře.  

a) Tržní přidaná hodnota – MVA (Market Value Added) 

                                          MVA = P - BV                                                        (2.13) 

kde: P      tržní hodnota akcií (počet akcií × cena jedné akcie na burze) 

      BV    účetní hodnota vloženého kapitálu do firmy 

„MVA – hodnota přidaná trhem vyjadřuje, jak trh až do okamžiku, kdy podnik 

hodnotíme, změnil (zvýšil, snížil) původní vklad akcionářů.“. [9] Cílem je dosáhnout co 

nejvyšších hodnot.  

b) Ekonomicky přidaná hodnota EVA (Economic Value Added) 

       EVA = NOPAT – WACC × C                                                       (2.14) 

kde: NOPAT    (Net  Operating Profit After Taxis) provozní hospodářský výsledek po zdanění 

       WACC     (Weighted Average Cost of Capital) průměrné vázané náklady na kapitál 

       C            investovaný kapitál 

Ukazatel EVA udává, jak podnik za dané období přispěl svými aktivitami ke zvýšení či 

snížení hodnoty pro své vlastníky. Ekonomicky přidaná hodnota působí dvěma způsoby na 

řízení a následné hodnocení výkonnosti podniku. Jedná se o tvorbu provozního zisku, 

zahrnujícího v sobě řízení nákladů, tvorbu výkonů a zisku (efektivnost) na jedné straně, a na 

druhé straně efektivnost finančního řízení, vyjádřenou alokací kapitálu. [9] 
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c) Cash-flow návratnosti investovaného kapitálu CFROI (Cash Flow Return on 

Investment) 

Podstatou ukazatele je výpočet výnosového procenta. CRFOI srovnává peněžní tok 

podniku plynoucí vlastníkům celkovými vloženými aktivy, který tento tok vytvářejí. Ukazatel 

dle autora Šuláka tedy [13]: 

 převádí účetní zisk na hrubý peněžní zisk, 

 pracuje s celkovými penězi (v součastné hodnotě) investovanými do podniku a 

nikoli s účetními hodnotami, 

 bere v úvahu dobu, po kterou aktivum přináší peněžní zisky, 

 je založen na diskontovaných očekávaných peněžních toků, 

 je mírou ekonomické výnosnosti, která ukazuje průměrné vnitřní výnosové 

procento všech probíhajících investičních projektů ve sledovaném období. 

 

2.2.3 Komplexní přístup 

Komplexní přístup k měření výkonnosti podniku bere v úvahu i jiná měřítka pro 

hodnocení, než měřítka ekonomická, která mnohdy nedají ucelený obraz o situaci v podniku. 

Ekonomická měřítka v sobě nesou řadu problémů. Hodnocení firmy na základě momentální 

(stavové) veličiny, např. zisk. Nebo se hodnocení zaměřuje pouze na jeden ukazatel. Dle 

Šuláka [13] „Základním problémem hodnocení společnosti na základě ekonomických 

ukazatelů je disproporce, že toto hodnocení podává především retrospektivní pohled na 

hodnocený subjekt a jeho vypovídající schopnost o perspektivách společnosti je omezena“. 

Důležitými ukazateli pro hodnocení výkonnosti podniku jsou ukazatele mimoekonomické. 

Toto zavádění ukazatelů je otázkou posledních třiceti let. Faktor úspěšnosti není nesen 

v ekonomických veličinách, ale v efektivním fungování podniku. Aby byl podnik úspěšný, 

musí mít stabilizovanou provozní základnu, která je konkurenceschopná a zároveň disponuje 

konkurenční výhodou, která se opírá o výrobkové inovace. Management podniku musí 

sledovat nejen ekonomické ukazatele a jejich vývoj, ale i důležité mimoekonomické atributy 

(postavení společnosti na trhu, její inovační potenciál, úroveň pracovníků, technická úroveň, 

atd.) a stanovit správná kritéria pro měření a hodnocení výkonnosti podniku. [13] 
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a) Evropský model podnikatelské úspěšnosti EFQM 

Model vznikl jako nástroj pro úspěšné řízení firem. Jeho prostřednictvím dochází 

k cílenému a systematickému uspokojování potřeb zákazníka. Principy hodnocení a její 

kritéria vypracovala na počátku jednadvacátého století Evropská nadace pro management 

kvality (European Foundation for Quality Management) se sídlem v Bruselu.  

Cílem metody je zlepšování výkonů v podnicích z hlediska managementu jakosti. Podle 

modelu EFQM management jakosti hraje významnou roli ve světě globalizace k dosahování 

konkurenční výhody. Je vhodnou cestou k dlouhodobé ekonomické výkonnosti, snížení 

nákladů, efektivity podnikových procesů a výhod na trhu, a to cestou uspokojování potřeb 

zákazníků, zaměstnanců, investorů, akcionářů a společnosti. [7] 

Model EFQM se skládá z devíti hlavních kritérií. Prvních pět kritérií vytváří 

předpoklady pro úspěšnost podniku a zbylé čtyři hodnotí podnik z hlediska výsledků nebo 

cílů, jež chtěla naplnit. Každé z níže uvedených devíti kriterií se skládá z několika dílčích sub 

kritérií. [7] 

 Vůdcovství 

 Politika a strategie  

 Personální řízení 

 Zdroje a partnerství 

 Procesy 

 Spokojenost zaměstnanců 

 Spokojenost zákazníků 

 Vliv na společnost 

 Měření výkonnosti společnosti 

K hodnocení v modelu EFQM se používají dvě základní metody. Tou první je 

sebehodnocení uvnitř firmy, a to jak předpokladů, tak výsledků. Druhá metoda srovnává své 

úrovně s okolím, tzv. benchmarking. Jedná se o komplexní analýzu, jelikož se při hodnocení 

společnosti zohledňuje jak role vedení společnosti při tvorbě firemní strategie, tak hledisko 

zákazníka, kterému model přikládá největší váhu a také spokojenost zaměstnanců a vztah 

firmy k okolí. [13] 
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b) Metoda Balanced Scorecard 

Metoda Balanced Scorecard (BSC) patří mezi jedny z nejpropracovanější komplexní 

metody vůbec. Skládá se ze čtyř perspektiv mezi, které patří finanční, zákaznické perspektivy, 

perspektivy interních procesů a učení se a růstu. Metoda Balanced Scorecard bude podrobně 

popsána v následující kapitole. 

2.3 Strategie podniku 

Smyslem každého založeného podniku je realizace podnikatelského plánu a zhodnocení 

vkladu vlastníka. Samotnému sestavení plánu předchází definice charakteristiky a základních 

parametrů budoucího podniku, které jsou založeny na vizi či představě podnikatele. Dalšími 

kroky je převedení vize do strategie a následná realizace prostřednictvím plnění daných cílů a 

úkolů, které jsou obsaženy v plánu podniku. [9] 

Při tvorbě strategie podniku je důležité odpovědět na následující tři otázky: 

 Obsah a struktura firemní strategie? 

 Postup při realizaci strategie? 

 Jak hodnotit, měřit jednotlivé výstupy strategie?  

Obsah a struktura firemní strategie 

Každý dokument, který je ve firemní praxi nazván jako její strategie, musí obsahovat tři 

části. První částí je analytická část, ve které je firma analyzována z hlediska technologicko-

organizačního, z jejích zdrojů a možností, jejího prostředí a okolí, z hlediska postavení na trhu 

a také analyzuje předmět její činnosti s cílem a směřováním jejích výsledků, tedy trhem kde 

firma operuje. Ideální analýza nevychází pouze z popisu reálné situace, ale měla by také 

obsahovat nástin vývoje, její silné a slabé stránky, určité hrozby a rizika. 

Další částí musí být stanovení vize, tedy cíle, kam má firma směřovat a dospět. Tyto 

cíle musí být vymezeny jak pro oblast trhu, majetku, financí a oblast sociální. 

Třetí součástí firemní strategie je definice prostředků, kterými mají být tyto cíle 

naplněny. Tato část by měla obsahovat i závazný časový harmonogram a finanční rozpočet. 

[9] 

Postup při realizaci strategie 

Postup a realizaci strategie lze rozdělit do tří fází. Jedná se o fázi přípravy, samotné 

realizace a kontroly plnění, která je spojená s korekcí strategie. 
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Jelikož se jedná o týmovou práci, je důležité na počátku stanovit realizační tým a 

definovat úkoly, odpovědnost a podřízenost jak členů, tak úkolů. Následuje zpracování 

strategie a realizační fáze, která je spojena s fází kontroly a následnou korekcí podle 

schváleného časového harmonogramu a také finančního plánu. Firemní praxe ukazuje, že 

měření, hodnocení, výběr metodiky a okruh ukazatelů je nezbytnou podmínkou úspěšné 

realizace firemní strategie. 

Tvorba firemní strategie, následná definice cílů a zajištění trvalého a dynamického 

rozvoje firmy předpokládá přijetí nepostradatelných rozhodnutí zaměřených na stěžejní 

elementy konkurenceschopnosti a tvorby hodnoty. Mezi tyto elementy můžeme zařadit 

především [9]:  

 produkt, 

 procesy generující hodnotu firmy, 

 integrace technologie, 

 kapitál a finanční zdroje. 

2.3.1 Propojení strategie a plánu 

Důležitých úkolem podnikového managementu je implementace a následný přepis 

strategických cílů do taktických úkolů. Základním nástrojem pro realizaci podnikové strategie 

je tzv. plán podniku. Pomocí podnikového plánu se udávají měřitelné úkoly, které vycházejí 

ze strategických cílů podniku a jsou naplňovány, jak v časové, tak věcné posloupnosti v rámci 

operativního řízení firmy. Mají za cíl dosáhnout cílových parametrů sledujících maximalizaci 

užitku vlastníků. 

Plán podniku, který vymezuje základní cíle operativního řízení a stanovuje podmínky 

pro realizaci, by měl zohledňovat vize vlastníků, poslání podniku a stávající 

makroekonomické podmínky. Následně kondici a dispozice podniku, promítnuté do strategie 

a taktiky. V neposlední řadě také riziko provázející podnikatelskou činnost. [9] 
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3 Metoda Balanced Scorecard 

Metoda Balanced Scorecard se nepochybně může řadit mezi manažerské hity jak ve 

světě, tak v České republice. Název je odvozen z americké sportovní terminologie. 

„Scorecard“ je název pro tabulku, kde se zapisují sportovní výsledky a „balanced“ zajišťuje 

to, aby jednotlivé ukazatele byly vyvážené. Dodnes je metoda považována za její nový přístup 

k podnikovému řízení, neboť se jedná o unikátní způsob uchopení tradičních manažerských 

myšlenek. 

3.1 Historie a vývoj Balanced Scorecard 

Za vznikem metody Balanced Scorecard (BSC) stojí společnost Nolan Norton Institute. 

Tato společnost v roce 1990 sponzorovala studii – Měření výkonnosti v organizaci 

budoucnosti. Hlavním důvodem této studie bylo přesvědčení, že součastné metriky založené 

čistě na finančních poměrových ukazatelích jsou zastaralé a ochromují schopnost podniku 

vytvářet budoucí ekonomickou hodnotu. Vedoucím této studie se stal David P. Norton, 

akademickým konzultantem pak Robert S. Kaplan. Norton a Kaplan v rámci své studie 

navrhovali různé koncepce finančních i nefinančních ukazatelů, které nakonec vedly ke 

vzniku systému vyvážených měřítek výkonnosti podniku. Výsledný model v sobě zahrnoval 

čtyři základní perspektivy, a to finanční, zákaznickou, růstovou a inovační perspektivu. Dle 

autorů by měla být vyváženost zachována hlavně mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, 

mezi finančními a nefinančními měřítky, mezi časnými a pozdními indikátory a mezi 

vnitřními a vnějšími faktory výkonnosti. Nepopírá se význam tradičních finančních ukazatelů, 

ty jsou zároveň doplněny o ukazatele nefinanční. Závěrečným hodnocením projektu se 

ukázala vhodnost a užitečnost nového měřícího systému. Prvotní studie shrnula své závěry již 

v prosinci 1990, však samotný vznik Balanced Scorecard se datuje na přelom ledna a února 

1992, kdy byl publikován v Harvard Business Review článek The balanced Scorecard – 

Measures That Drive Performance (BSC – metriky, které podporují výkonnost) [4]. 

Některé pokrokové společnosti metodu BSC zkusily použít nejen k formulaci strategie, 

ale také k jejímu řízení. Tento způsob využití se osvědčil, proto k systému měření se připojil 

systém nový, manažersky, který slouží k řízení. Metoda propojuje vize a strategie firmy 

s operativním řízením v běžném provozu. V dnešní době ji už nelze brát, jen jako metodu 

hodnotící podnik svými ukazateli, ale také jako nástroj strategického řízení [7]. 
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3.2 Popis a tvorba metody Balanced Scorecard 

Metoda Balanced Scorecard je multidimensionální systém, který slouží k definování a 

uskutečnění organizační a řídící strategie na všech organizačních stupních podniku tak, aby 

byla maximalizována hodnota tvorby podniku. Metoda aplikuje takový systém řízení 

v konkrétním podniku, který zabezpečuje efektivní využití zdrojů za účelem trvalého 

zhodnocení majetku vlastníků podniku (akcionářů) [8]. 

Použití metody BSC lze shrnout do tří základních klíčových oblastní, které pomáhají 

řešit základní problémy. Jedná se o [10] : 

 efektivní měření organizační výkonnosti, 

 využívání nehmotného majetku, 

 implementace strategie. 

Balanced Scorecard je více než taktický nebo operační systém měřítek, který využívá 

jejich měřících vlastností k realizaci kritických manažerských procesů [4]: 

 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 a růstu. 

Vyjasnění a převedení vize a strategie 

Proces BSC je započat týmovou prací vrcholového managementu, při kterém se 

převádějí strategické cíle podniku do konkrétních strategických cílů. Nejdříve jsou definovány 

finanční a zákaznické cíle, pak se stanoví cíle a měřítka pro vlastní interní procesy a učení se 

a růstu [4]. 

Komunikace a propojení strategických cílů a měřítek 

Strategické cíle a měřítka BSC jsou dostupné v rámci celého podniku, aby informovaly 

zaměstnance o kritických cílech, jichž musí být dosaženo, pokud má podniková strategie 

uspět. Jakmile zaměstnanci podniku pochopí nejvyšší cíle a měřítka, mohou tak stanovit 

místní cíle, které podporují celkovou strategii podniku [4]. 

Plánování a stanovení záměrů a sladění strategických iniciativ 

Metoda umožňuje definovat, jakých chce podnik dosáhnout cílů, jakými způsoby a jaké 

krátkodobé cíle k jejich dosažení bude podporovat. BSC je nejúčinnější, když je využit 

k podpoře změn v podniku.  Cíle a měřítky BSC se stanovují zpravidla na tři až pět let, což 

umožní, pokud jich bude dosaženo, podnik transformovat. Metoda navíc umožňuje sloučení 
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strategického plánování s tradičním výročním rozpočtovým procesem. Při stanovení 

strategických měřítek cílů na tři až pět let, jsou určeny milníky pro každý ukazatel na další 

fiskální rok. Tyto krátkodobé milníky určují konkrétní cíle, jak zjistit dosažený pokrok za 

určité krátké časové období v rámci celkového strategického plánu. Tento proces plánování a 

stanovení cílů umožňuje definovat dlouhodobé výstupy, kterých chce podnik dosáhnout, dále 

určuje mechanismy a poskytuje zdroje potřebné k dosažení těchto výstupů a v neposlední řadě 

stanovuje krátkodobé cíle pro finanční i nefinanční měřítka metody BSC [4]. 

Zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se 

Tento konečný manažerský proces, jenž zasahuje do rámce strategického učení se, je 

nejdůležitějším a nejinovativnějším aspektem metody Balanced Scorecard. BSC poskytuje 

zpětnou vazbu manažerům, kteří před zavedením metody nemají možnost ověřit si správnost 

své strategie. Metoda umožňuje monitorovat nebo průběžně upravovat zaváděné teorie, 

popřípadě je úplně změnit, je-li to nezbytné. Díky stanoveným konkrétních cílů v oblasti 

finanční, zákaznické, interních procesů a růstu je možné sledovat výsledky průběžně. 

Manažeři mají možnost nejen získat informace o dosažených cílech, ale také o tom, jak jsou 

jejich očekávání naplňována. Návaznost jednotlivých manažerských procesů je zobrazena na 

obrázku 3.1 jako strategický rámec [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

Obr. 3.1 BSC jako strategický rámec [4] 
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 Stanovení cílů 
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Plánování a stanovení záměrů 
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 Přizpůsobení strategických iniciativ 

 Alokace zdrojů 

 Stanovení milníků 
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Zavedení metody BSC znamená, že se cíle, měřítka a s tím spojené strategické akce 

přiřazují konkrétnímu úhlu pohledu, tzv. perspektivám. Toto přiřazení k perspektivám má 

zabránit jednostrannému přemýšlení při následném odvozování cílů a jejich sledování. 

Propojení s perspektivy je důležité pro realizaci strategie [1]. 

Balanced Scorecard klade důraz na čtyři základní faktory, tzv. key business drivers. 

Tyto faktory ovlivňují tvorbu výsledné hodnoty napříč perspektivami, kterými jsou [9]: 

 pohled zákazníka (customer perspective), 

 vnitropodnikové procesy, dění a postupy (internal business proces), 

 perspektiva učení a růstu (organizational growth, learning and innovation), 

 trvalá tvorba finanční hodnoty (create long-term value). 

 

Tyto čtyři perspektivy tvoří rámec Balanced Scorecard. Na obrázku 3.2 je znázorněn rámec 

pro převedení strategie do operačních úkonů. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZE 

A 

STRATEGIE 

Perspektiva učení a růstu  
Abychom naplnili naši vizi, jak si udržíme schopnost měnit se a zlepšovat? 

 cíle 

 měřítka 

 záměry 

 iniciativy 

Interní podnikové procesy 
Abychom uspokojili naše 

akcionáře i zákazníky, v jakých 

podnikových procesech musíme 

být nejlepší? 

 cíle  

 měřítka 

 záměry 

 iniciativy 

Zákaznická perspektiva 
Abychom naplnili naši vizi, jak 

bychom měli vystupovat před 

zákazníky? 

 cíle  

 měřítka 

 záměry 

 iniciativy 

Finanční perspektiva  
Abychom měli finanční úspěch, jak 

bychom měli vystupovat před akcionáři?  

 cíle 

 měřítka 

 záměry  

 iniciativy 

Obr. 3.2 Rámec BSC [4] 
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3.2.1 Finanční perspektiva 

Základní otázka finanční perspektivy dle autora Horvátha (str. 24) zní [1]: „Jaké cíle 

vyplývají z finančního očekávání našich investorů?“ Vysušil [14] tvrdí, že finanční 

perspektiva je propojení finančních cílů s celkovou strategií podnikatelské jednotky. Finanční 

perspektiva měří finanční efekt zavedené strategie. Tato perspektiva se řadí mezi 

nejvýznamnější, jelikož životaschopnost podniku je odvozena od její finanční situace. Tvorba 

BSC by měla vést k propojení finančních záměrů s celopodnikovou strategií. Finanční cíle 

jsou prioritou, od které se odvíjí ostatní cíle a měřítka perspektiv. BSC by měl být systém 

strategie, kde na začátku jsou stanoveny dlouhodobé finanční cíle, které jsou propojeny 

s posloupností akcí ve finančních a interních procesech, v oblastech péče o zákazníka a 

zaměstnance, za účelem dlouhodobé ekonomické výkonnosti. Finanční záměry mezi, které se 

řádí např. nárůst obratu, snižování nákladů, zvyšování produktivity, zvyšování využití aktiv a 

snižovaní rizika, slouží k propojení všech čtyř perspektiv [4]. 

Finanční cíle se v průběhu jednotlivých fází životního cyklu podniku mění, proto 

existuje několik typů strategií, které můžou podniky využít. Rozlišují se tři fáze [4]: 

 růst, 

 udržení, 

 největší výnosy (sklizeň). 

Růstová fáze je podniky využívána v rané fázi životního cyklu, kdy výrobky mají velký 

růstový potenciál nebo v  době zavedení zcela nového výrobku, kde je předpokládán velký 

odbyt.  Ke zhodnocení tohoto potenciálu jsou zapotřebí nemalé zdroje, jelikož s rozšířením 

sortimentu výrobků je zapotřebí rozšířit také výrobní kapacity, provozní zázemí, 

infrastruktury, distribuční sítě a navázání kontaktů se zákazníky. Podniky mohou v růstové 

fázi pracovat se zápornými peněžními toky a nízkou rentabilitou vloženého kapitálu. Cílem 

v růstové fázi bude růst obratu a růst prodejů v cílových segmentech [4], [14]. 

Většina podniků se nachází ve fázi udržení, kdy je vyžadována vysoká návratnost 

investovaného kapitálu. V této fázi se očekává udržení podílu na trhu, nejlépe jeho zvýšení. 

Investice jsou zaměřovány na odstranění slabin v podniku, zvýšení kapacit a neustálé 

zlepšování oproti dlouhodobým investicím, které se zaváděly v růstové fázi. Podnik už má 

zaveden svůj sortiment a zaměřuje se na ziskovost. Hlavním cílem je maximalizace příjmů při 

daném investičním kapitálu. Mezi měřítka vztahující se k účetnímu zisku patří návratnost 

investic (ROI), výnosnost vloženého kapitálu (ROCE) a přidaná hodnota (EVA) [4]. 
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Fáze sklizně je poslední fází, ve které podniky chtějí „sklízet“ plody svých investic 

z předchozích dvou fází. Jedná se fázi zralosti. Podniky nemají rozsáhlé investice, pouze 

investují do existujících zařízení. Investice musí mít velmi určitou a krátkou dobu návratnosti. 

Hlavním cílem je maximalizace přítoku hotovosti. Obecnými měřítky je provozní cash flow 

(před odpisy) a snižování požadavků na pracovní kapitál [4]. 

Efektivní finanční řízení klade důraz na řízení rizik spojených při použití strategií. 

Podniky by měly brát v úvahu míru rizikovosti spojenou se zaváděním výnosových strategií. 

Finanční perspektivě odpovídají tři strategie, které tuto oblast podporují [4] : 

 růst obratu a mix výrobků a služeb (marketingový mix „4p“), 

 snižování nákladů a zároveň zvyšování produktivity, 

 plné využití zdrojů a investiční strategie. 

Růst obratu a mix výrobků a služeb 

Většího obratu lze dosáhnout zaváděním nových výrobků, nových aplikací, získáním 

nových zákazníků a nových trhů, navázání nových vztahů s jinými firmami, vylepšení 

nabízeného sortimentu výrobků a nová cenová strategie [14]. 

Snižování nákladů, zvyšování produktivity 

Podnik může dosáhnout vyššího obratu také snižováním svých nákladů a zvyšování 

produktivity. Jednou z možností je zvýšení obratu, respektive obratu na zaměstnance, kdy se 

podpoří přechod k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou a zvýší se možnosti využití fyzických 

a personálních zdrojů. Další možností je, že podnik začne snižovat své jednicové náklady. 

Jelikož náklady v různých odděleních se liší, doporučuje se pro přesné měření jednicových 

nákladů používat metodu ABC. Jako další způsob zvýšení obratu může být využití dalších 

prodejních kanálů, kdy má zákazník více možností k vzájemné transakci s podnikem. Tato 

metoda je, ale dosti nereálná bez zlepšování vnitřních procesů. Poslední možností zvýšení 

obratu je to, že podniky se snaží snížit své provozní nálady (administrativní, prodejní, režijní). 

Snaží se zkvalitnit práce spojené s režijními náklady [4], [14]. 

Využití zdrojů a investiční strategie 

Podniky se snaží využít svých zdrojů a inovací. Jendou z možností efektivní využití 

zdrojů je zavedení a sledování cyklu „cash-to-cash“. Je to rozdíl mezi splatností závazků 

dodavatelům a příjmem hotovostních plateb od zákazníků. Cyklus by měl být nulový nebo 

záporný. Je třeba vyčíslit finanční efekt tohoto jevu. Jinou možností zefektivnění zdrojů je 
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zlepšení využití všech zdrojů, mezi které patří nejen hmotné, ale i personální a zdroje vzácné 

(unikátní jednoúčelové investice) [14]. 

Vzájemné propojení předchozích strategií můžeme vidět v tabulce 3.1. 
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3.2.2 Zákaznická perspektiva 

Základní otázka zákaznické perspektivy zní: „Jaké cíle týkající se struktury a požadavků 

našich zákazníků bychom měli stanovit, abychom dosáhli našich finančních cílů?“ [1] 

Manažeři podniků musejí kromě uspokojení potřeb zákazníka strategické poslání 

zákaznické perspektivy převést do konkrétních tržně orientovaných cílů. Počátečním krokem 

při stanovení cílů je identifikace zákaznických a tržních segmentů, kdy dochází k diferenciaci 

zákazníků, kteří jsou z pohledu podniku prostředkem jak dosáhnout obratu. Obrat je pak 

součástí finančních cílů, což dokládá vzájemná propojenost jednotlivých perspektiv. Základní 

rozdělení měřítek zákaznické perspektivy [4]: 

 podíl na trhu, 

 udržení zákazníků, 

 získávání nových zákazníků, 

 spokojenost zákazníků, 

 ziskovost zákazníků. 

Tab. 3.1 Strategická témata [4] 
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Podíl na trhu 

Zjišťování podílu na trhu patří mezi rutinní záležitosti podniku. Měřítkem podílu na trhu 

je např. poměr tržeb podniku k tržbám v celém odvětví nebo poměr počtu zákazníku 

k celkovému počtu zákazníků v celém odvětví [4]. 

Udržení zákazníků 

Pokud podnik není schopen udržet si své zákazníky, je nutné identifikovat příčinu 

úbytku. Podnik může loajalitu zákazníků měřit procentem růstu objemu zakázek, které s nimi 

uzavřely. 

Získávání nových zákazníků 

Pro zvýšení počtu zákazníků je třeba stanovit cílové segmenty, které se podílejí na 

celkové strategii a vizi podniku. Měřítkem je absolutní nebo relativní míra, s jakou podnik 

přitahuje nové zákazníky. Lze ji měřit počtem nových zákazníků, nebo celkovým prodejem 

novým zákazníkům v cílových segmentech [4], [14]. 

Spokojenost zákazníků 

Rozlišují se dva typy spokojenosti. A to spokojenost základní a spokojenost mimořádní. 

Spokojnost mimořádnou lze stanovit pouze v těch případech, kdy je podnik schopen u svých 

výrobků a jejich zákazníků definovat mimořádnou spokojenost a aby byl definovaný pojem 

mimořádné spokojenosti měřitelný. Řešením jsou moderní způsoby zjišťování, kdy odborníci 

z individuální a sociální psychologie vyhodnotí výsledky pomocí statistické analytiky [14]. 

Ziskovost zákazníků 

Ziskovost zákazníka zobrazuje čistý zisk, který zákazník přinesl po odečtení výdajů na 

získání a následnou podporu zákazníka. Podnik získává nové zákazníky, kteří jsou sice 

mimořádně spokojení, ale pro podnik jsou neziskový. Podnik nemůže dosáhnout svých cílů ve 

finanční perspektivě, proto je nevýkonný. Neziskovost je akceptována pouze u nových 

zákazníků [4]. 

Hodnotové výhody zákazníka představují ty vlastnosti výrobku, které budují loajalitu a 

spokojenost zákazníka. Hodnotové výhody se v jednotlivých odvětvích a segmentech liší. 

Každý podnik by si měl vytvořit vlastní soubor hodnotových výhod, které chce sledovat. 

Zároveň se výhody musí vztahovat k času, kvalitě a ceně. Čas je zde chápán nejen jako 

rychlost dodání zboží, ale také frekvence uvádění nových výrobků na trh. Kvalita je chápána 

zákazníky jako samozřejmost, proto je třeba se na ni dívat jak ona konkurenční faktor, kdy se 
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lze od ostatních odlišit. Cenu lze chápat v širším pojetí, jako souhrn nákladů na pořízení, ale 

také na údržbu, opravy a jiné. Základní hodnotové výhody lze rozdělit do tří skupin [4] : 

 vlastnosti výrobku, 

 vztahy se zákazníky, 

 image a pověst podniku. 

3.2.3 Perspektiva interních podnikových procesů 

Management podniku se při definování perspektiv interních procesů zabývá otázkou, 

jakých dosáhnout výsledků, aby byly splněny cíle ve finanční perspektivě a zároveň 

v zákaznické perspektivě. Klasické měření výkonnosti podniku je zaměřeno na zlepšování 

interních provozních procesů, BSC doporučuje hodnotový řetězec, který začíná inovačním 

procesem, pokračuje provozním procesem a konči poprodejním procesem. Základní procesy 

lze členit dle potřeb a charakteru podniku. Jednotlivé procesy a fáze hodnotového řetězce na 

sebe navazují.  

Přístup BSC se nezabývá pouze sledováním a zlepšováním existujících procesů, ale i 

odhalováním nových procesů, které by vytvářely hodnoty. Základní hodnotový řetězec je 

zobrazen na obrázku 3.3.  

 

 

 

Inovační proces 

Základní vlastností inovačního procesu je efektivnost a rychlost. S nalezením 

příležitosti na trhu musí být proces zahájen s plnou intenzitou. Jedná se o proces 

náladotvorný, kdy náklady se promítají ve výzkumu a vývoji produktu. Proto je inovační 

proces více nákladný než proces provozní. Je nezbytné určit finanční efekt, který proces 
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Obr. 3.3 Perspektiva interních podnikových procesů – obecný model hodnotového řetězce [4] 
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BET je tedy doba, která uplyne od začátku vývoje produktu do doby, než je produkt uveden 

na trh a zároveň přinese takový zisk, který pokryje náklady na vývoj produktu. [14] 

Provozní proces 

Do provozního procesu dle metody BSC spadá nejen výroba, ale i oblast odbytu. 

Posuzují-li se obě metody jako celek, je odbyt donucen pracovat stejně exaktně a efektivně 

jako výroba. Základními měřítky v provozním procesu je jakost (bezzmetkovitost v oblasti 

výroby i prodeje) a čas (provozní cyklus bez jakéhokoliv zdržení, metodou „just-in-time“, 

JIT) [14]. 

Poprodejní proces 

Poprodejní servis a péče o zákazníka je nedílnou součástí každého podniku, aby si 

udržel zákazníky, nejlépe spokojené, a tím udržel svůj podíl na trhu. Je nutné zde proto 

sledovat měřítka stejné jako v poprodejním servisu. Jedná se o jakost servisu a čas, který 

odráží rychlost servisu. Do jakosti servisu spadá zavedení řady bezplatných servisních 

prohlídek po prodeji, dodání náhradního výrobku po dobu servisu aj. Obojí je nutné 

kombinovat, zákazník by neměl zůstat bez produktu. Tento poprodejní servis je značně 

nákladný, je však dokázáno, že náklady spojené se servisem se rychle vrátí. Nejlepší metodou 

servisu je servis nulový, výrobek bez jakostních nedostatků [14]. 

3.2.4 Perspektiva učení se a růstu  

V této perspektivě se analyzují faktory a definují cíle s vazbou na oblast potencionálu 

rozvoje z hlediska technologicko-organizačních zdrojů růstu. Ovlivňují inovace výrobního 

programu, výzkum a vývoj, rozvoj kapacity, úroveň a kvalitu technologie, strojní vybavení, 

kvalita IT systému, a to jak z pohledu součastného, tak z především z pohledu vývoje a 

směřování do budoucna [9]. 

BSC zdůrazňuje důležitost investování do budoucnosti, a to jak v oblasti investic do 

zařízení, ale také do své infrastruktury. Tvorba BSC dle autorů Kaplana a Nortona obsahuje 

tři základní perspektivy učení se a růstu [4] : 

 schopnost zaměstnanců, 

 schopnost informačního systému, 

 motivace, delegování pravomocí a angažovanost. 
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Schopnost zaměstnanců 

V posledních letech je takřka všechna rutinní práce automatizovaná, kdy 

automatizované stroje nahrazují práci dělníků. Tato změna vyžaduje důkladnou rekvalifikaci 

zaměstnanců a mobilizaci jejich potenciálu a tvůrčích schopností pro dosahování cílů 

podniku. Práce by měla být neustále zlepšována a zavedené procedury by měly být měněny 

podle měnících se potřeb zákazníka. Zdrojem těchto informaci jsou zaměstnanci, kteří jsou se 

zákazníky v kontaktu. Aby byli schopni interpretovat nové nápady na zlepšování procesů je 

nutné náležité proškolování zaměstnanců. Důležitým faktorem je motivace a schopnost 

zaměstnanců. Klíčovými měřítky jsou spokojenost zaměstnanců (měřeno dotazníky), udržení 

zaměstnanců (měřeno procentem obratu klíčových zaměstnanců) a produktivita zaměstnanců 

(měřena např. ziskem za zaměstnance) [4], [8]. 

Schopnost informačního systému 

Schopnost a motivace zaměstnanců je pro dosažení zákaznických a interních cílů 

nezbytná, ale nestačí. Nutná je dobrá informovanost zaměstnanců jak ve vrcholových postech, 

kde potřebují včasné informace o vztahu každého zákazníka k podniku, tak zaměstnanců 

v provozních procesech, kteří potřebují rychlou, včasnou a přesnou zprávu o právě 

vyrobeném výrobku. Dobře fungující informační systém je pro zaměstnance nezbytnou 

součástí pro zlepšování procesů. Teoreticky lze sestavit dokonalý integrovaný informační 

systém, který by obsluhoval potřebnými informacemi celé operativní a strategické řízení 

podniku. Překážkou jsou rozpory mezi potřebami řídícími pracovníky a programátory (cena 

softwaru a jeho aktualizace, přizpůsobení softwaru na podnikové podmínky atd.) Vhodným 

měřítkem k měření informací k potřebám zaměstnanců i celého podniku je podíl procesů 

(výměna a zpracování informací online), čas (potřebný pro získání informací), rychlost zpětné 

vazby (o vzniku nákladů a výnosů) a procento zaměstnanců, k nimž mají zákazníci přístup 

online [4], [14]. 

Motivace, delegování pravomocí a angažovanost 

Důležitou roli v přístupu k zaměstnancům a následnému zlepšení výkonnosti podniku 

hraje motivace. Motivovaní zaměstnanci pak potřebují získat pravomoci a jistotu, aby mohli 

jednat. Měřítkem pro motivaci zaměstnanců je měření počtu podnětů na zaměstnance 

doplněno o sledování počtu implementace podnětů [4]. 
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3.2.5 Strategické cíle a měřítka BSC 

Strategické cíle jsou klíčovými prvky metody BSC. Strategický cíl je chápán jako 

orientační princip, který ovlivňuje jednání řídících pracovníků společnosti. Stanovení těchto 

cílů se řadí mezi nejdůležitější povinnosti v podniku. V praxi se mnoho podniků setkává 

s problémem při sestavení konkrétních cílů, jelikož strategie jsou často formulovány nepřímo, 

kde se střetává mnoho analýz a vizí. BSC nutí ke konkretizaci cílů. V předchozích kapitolách 

již byly nastíněny strategické cíle v rámci jednotlivých perspektiv. Cíle byly navrženy bez 

jakékoliv znalosti strategie podniku. Ta se u každého podniku liší [1]. 

Důležitým faktorem je možnost sledovatelnosti stanovených strategických cílů. Bez 

měřítek nelze efektivně řídit. Měřítka strategické cíle konkretizují a přetvářejí je do ucelené 

podoby, kde není možná záměna s interpretací cílů. V ideálních případech je jednomu 

strategickému cíli přiřazeno jedno měřítko. To nemusí být vždy možné. V praxi je obvyklé, že 

se volí spíše více měřítek. Následující kritéria pomáhají při vhodném výběru měřítek. [1] “Lze 

z měřítka vyčíst míru dosažení požadovaného cíle? Lze ovlivnit měřítkem chování 

zaměstnanců v požadovaném směru? Jak přesně odráží měřítko příslušný cíl? Je možná 

jednoznačná interpretace měřítka? Může osoba zodpovědná za dosažení cíle měřítko ovlivnit? 

Je měřítko ovlivnitelné dlouhodobě (více jak 2 roky) nebo krátkodobě (méně než 1 rok)?“ atd. 

[1]. 

3.3 Strategické mapy 

Strategické mapy v BSC jsou stěžejní pro sestavení strategie. Strategické mapy popisují 

proces propojení všech strategických cílů perspektiv, které vedou k zvyšování výsledků 

společnosti. Vzájemná propojenost strategických cílů je zobrazena na obrázku 3.4, kde je 

uvedena strategie podniku, který vytváří hodnotu [6].  

Strategická mapa je tzv. zjednodušená realita, přičemž realita není tak jednoduchá a 

přímá jak ukazuje model, jelikož na vrcholový cíl působí mnoho vlivů. Strategická mapa by 

měla znázorňovat nejvýznamnější cíle, kolem 20. Platí zde pravidlo „Twenty is Planty“. Na 

každou perspektivu připadá 5 cílů. Při překročení této hranice se může stát, že nebudou cíle 

naplněny. 
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Obr. 3.4 Strategická mapa, podnik vytvářející hodnotu [5] 
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4 Hodnocení metody Balanced Scorecard 

V následující kapitole bude provedeno porovnání metody Balanced Scorcard na několik 

příkladů z praxe, kdy byla metoda aplikována v průmyslovém podniku. 

4.1 Integrace Balanced Scorecard do strategického plánu 

Před samotnou aplikací metody BSC je nutná analýza finančních ukazatelů (viz. 

kapitola 2), na kterou navazuje strategická analýza společnosti (SWOT analýza, Porterův 

model pěti hybných sil, Analýza vnitřního prostředí aj.). Dalším krokem je stanovení vize a 

strategie, kterou se chce podnik ubírat a jako poslední je samotná aplikace metody BSC. U 

aplikace metody BSC je nutné stanovení strategických cílů u daných perspektiv, ke každému 

cíli stanovení příslušného měřítka, určení strategických map, strategických akcí a 

v neposlední řadě určení cílových hodnot, jakých mají strategické cíle dosáhnout za určité 

časové období. 

Pro zhodnocení metody BSC byly zvoleny tří průmyslové podniky, kde byla zavedena 

metoda BSC a jeden podnik, který se zabývá IT a poradenstvím, jako doplňkový podnik, 

jelikož v dnešní době se žádný průmyslový podnik neobejde bez informačních technologií. U 

všech podniků se jednalo o návrh implementace BSC do systému podniku, nejsou proto 

dostupná data o úspěšnosti metody BSC, nebo zda vůbec došlo k samotnému zavedení 

metody. Proto je hodnocení zaměřeno na samotnou část metody BSC a převážně na 

hodnocení stanovených strategických cílů.  Pro hodnocení byly získány data ze závěrečných 

prací, které byly zpracovány na téma měření výkonnosti podniku. Hodnocení se týká těchto 

podniků: 

 XY a.s. [17] 

 ArcelorMittal Tubularb Products Karviná a.s. [15] 

 OSTROJ a.s. [18] 

 AB s.r.o. [16] 
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Tab. 4.1 Obecné informace o podnicích 

 

XY a.s. 

ArcelorMittal 

Tubular 

Products 

Karviná a.s. 

OSTROJ a.s. AB s.r.o. 

Forma 

podnikání 

Akciová 

společnost 

Akciová 

společnost 

Akciová 

společnost 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

Datum vzniku 1999 1993 
1
 1992 2004 

Činnost 

podnikání 

Výroba 

kumutátorů, 

kartáčových 

držáků, sběracích 

kroužků 

Výroba a prodej 

podélně 

svařovaných 

ocelových 

tenkostěnných 

profilů a trubek 

Výroba strojů a 

zařízení pro důlní 

průmysl 

Služby IT, 

poradenství, 

program 

CloudCRM 

Počet 

zaměstnanců 
223 435 900 - 1000 >20 

Export (%) 70 55 75 - 

Zdroj – vlastní zpracování 

V následující tabulce jsou zobrazeny základní finanční ukazatele pro konkrétnější 

představu o stavu podniku.  

Tab. 4.2 Finanční ukazatele firem 

 

XY a.s. 

ArcelorMittal 

Tubular 

Products 

Karviná a.s. 

OSTROJ a.s. AB s.r.o. 

ROE 23,5 % 14,6% 13,0% 22,8% 

Celková 

zadluženost 
35% 26% - 27% 

Likvidita Hodnoty v normě Hodnoty v normě 
Hodnoty nad 

normou 

Hodnoty nad 

normou 

Doba obratu 

pohledávek 

(ve dnech) 

60,0 52,7 46,5 111,0 

Zdroj – vlastní zpracování  

U všech podniků byla zaváděna metoda BSC, jen u prvního podniku XY a.s. metodu 

zaváděl externí poradce, jenž si účtoval za své služby kolem 480 000 Kč. Jako jediný podnik 

provedl jak finanční analýzu, tak strategickou analýzu podniku, charakterizoval odvětví a 

                                                 
1
 Původní podnik vznikl v roce 1918 pod názvem Jäkl Karviná 
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konkurenci, byla udělána makroekonomická predikce a byly stanoveny prvky controllingu. 

Tato komplexní analýza zajistila profesionálnější a mnohem lepší předpoklady pro úspěšné 

zavedení metody BSC do podniku.  

O podniku ArcelorMittal lze říct, že nemá ve svém oboru výraznějšího konkurenta, 

tudíž může vyjednávat o cenách dodávek výrobních surovin. Podnik před návrhem 

implementace metody BSC svou dosavadní výkonnost zjišťoval z účetních uzávěrek 

(Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Cash-flow), výpočtu finančních ukazatelů, objem roční 

produkce (v tunách), stavu zásob a rozpracované výroby, počtu zaměstnanců a jejich 

produktivity v tis. Kč na zaměstnance. A také sledoval počet úrazů na pracovišti.  

Podnik OROSTROJ má stálé zákazníky, především jeho výrobky putují na export. 

V roce 2009 tvořil export na Ukrajinu přes 60 %. Dále pak Rusko, Evropa a Asie. Podnik 

svou výkonnost měřil pomocí finančních ukazatelů, především ROE A ROA. Dále sledoval 

zisk, tržby, vlastní kapitál a aktiva celkem. Z nefinančních ukazatelů to byl počet 

zaměstnanců a ukazatele SP/SOH (celkový příspěvek zaměstnance/odpracované hodiny).  

Podnik AB, který ve srovnání není průmyslovým podnikem, se zabývá jak nabízením 

produktů (CRM), tak službami (poradenství). Svou výkonnost měřil pomocí finančních 

ukazatelů, sledováním obratu, tržeb a zisku za poskytnuté služby. Nefinančními ukazateli pro 

měření byly pohovory se zaměstnanci, které se soustřeďovali pouze na spokojenost a náplň 

práce.  

 

4.2 Zhodnocení strategických cílů 

V následujících tabulkách budou zhodnoceny strategické cíle perspektiv u jednotlivých 

podniků, kde bude demonstrováno to, že nezáleží na velikosti podniku či oblasti výroby 

(výroba strojů, hutní průmysl, IT), jelikož strategické cíle u všech podniků jsou velmi totožné. 

Mírné odchylky v cílech se vyskytují v perspektivě interních procesů, jelikož tady se 

organizační struktury podniku velmi liší (malý, střední, velký podnik, obor podnikání). 

Všechny podniky si jako stěžejní strategický cíl stanovily zvýšení zisku či růst hodnoty 

podniku. 
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Tab. 4.3 Finanční perspektiva strategické cíle 

 

XY a.s. 

ArcelorMittal 

Tubular Products 

Karviná a.s. 

OSTROJ a.s. AB s.r.o. 

F
IN

A
N

Č
N

Í 

P
E

R
S

P
E

K
T

IV
A

  Zabezpečit 

dlouhodobý růst 

podniku 

 Zvýšit obrat na 

zahraničních i 

českých trzích 

 Dosažení  

optimálních nákladů 

 Růst zisku  

 Navýšení prodejních 

objemů 

 Snižování fixních 

nákladů 

 Zkrátit dobu splatnosti 

pohledávek 

 Růst přidané hodnoty 

 Zvýšit rentabilitu 

vlastního kapitálu 

 Zvýšit ziskovost 

zakázek 

 Zkrátit dobu 

splatnosti pohledávek 

 Růst zisku 

 Růst tržeb 

 Vstup na 

zahraniční 

trhy 

 Zkrátit dobu 

splatnosti 

pohledávek 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

Dalším důležitým cílem byla u tří podniků stanovena doba splatnosti pohledávek. Důležitou 

roli hraje také vstup podniků na cizí trhy, jelikož u všech (výjimkou je AB s.r.o.) podniků 

export zaujímá velkou část prodejů a proto je stěžejní rozšířit působení a objemy prodeje na 

zahraničních trzích. Důležitým faktorem je také snižování nákladů, které akceptuje růstové 

založení podniku a zároveň nepodlomuje její konkurenceschopnost 

Tab. 4.4 Zákaznická perspektiva strategické cíle 

 

XY a.s. 

ArcelorMittal 

Tubular Products 

Karviná a.s. 

OSTROJ a.s. AB s.r.o. 

Z
Á

K
A

Z
N

IC
K

Á
 

P
E

R
S

P
E

K
T

IV
A

  Zkvalitnit péči o 

zákazníka 

 Zvýšení tržního 

podílu na 

stávajících trzích 

 Zintenzivnit 

akvizici zákazníků 

 Zvýšit podíl objemů 

pro AUTOMOTIVE 

zákazníky 

 Zvýšit podíl 

koncových zákazníků 

 Posílit tržní podíl na 

domácím trhu 

 Spokojení odběratelé 

 Zvýšit objem tržeb 

zahraničních 

zákazníků  

 Udržet/zvýšit 

celkové tržby 

 Zlepšit péči o 

zákazníka 

 Udržet věrnost 

zákazníků 

 Spokojenost 

zákazníků 

 Získání nových 

zákazníků 

 Zlepšení vztahů 

s klíčovými 

zákazníky 

 Snížení reklamací 

Zdroj – vlastní zpracování 

Všechny podniky si stanovili za cíl zkvalitnění péče o zákazníka, od kterého se odvíjí 

spokojený zákazník a hlavně věrný zákazník. Důležitým cílem je i získávání nových 

zákazníků a s tím zvýšení tržního podílu na trhu.  
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Tab. 4.5 Interní perspektiva strategické cíle 

 

XY a.s. 

ArcelorMittal 

Tubular Products 

Karviná a.s. 

OSTROJ a.s. AB s.r.o. 

P
E

R
S

P
E

K
T

IV
A

 I
N

T
E

R
N

ÍC
H

 

P
O

D
N

IK
O

V
Ý

H
 P

R
O

C
E

S
Ů

  Zaměřit se na 

vývoj nových 

produktů a služeb 

 Zefektivnit 

výrobní cyklus 

 Optimalizovat 

portfolio dodávek 

 Optimalizovat 

podnikové 

procesy 

 Zvýšit úroveň 

bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při 

práci 

 Optimalizace využití 

výrobních prostředků 

 Optimalizace 

výrobního toku 

 Dodržení termínů a 

kvality dodávek 

 Udržet/zvýšit 

kvalitu práce 

 Dodávat včas dle 

požadavků 

zákazníka 

 Zdokonalit 

plánování 

 Zrychlení reakce 

na požadavky 

zákazníků 

 Zkrácení doby 

implementace 

CRM  

 Zlepšit schopnost 

zpracování 

požadavků do 

systému CRM 

 Zrychlit vyřízení 

reklamací 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

U perspektivy interních procesů lze rozpoznat značný rozdíl mezi stanovenými cíly napříč 

podniky. Podnik XY se jako jediný zaměřil na inovaci a vývoj nových produktů. Důležitým 

cílem u všech podniků je efektivní dodání zboží/služby. Podniky se také zaměřují na 

zdokonalování výrobních procesů.  

 

Tab. 4.6 Perspektiva učení se a růstu strategické cíle 

 

XY a.s. 

ArcelorMittal 

Tubular Products 

Karviná a.s. 

OSTROJ a.s. AB s.r.o. 

P
E

R
S

P
E

K
T

IV
A

 U
Č

E
N

Í 
S

E
 A

 

R
Ů

S
T

U
 

 Zvýšení 

angažovanosti 

zaměstnanců 

 Sdílení vědomostí 

a zlepšení zpětné 

vazby 

 Zvýšení počtu 

zaměstnanců se 

znalostí cizího 

jazyka AJ 

 Zvýšení úrovně 

znalostí 

zaměstnanců 

 Modernizace 

výrobního zařízení 

 Zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců a rozvoj 

jazykových 

dovedností 

 Spokojení a 

motivovaní 

zaměstnanci 

 Pracovat s náměty na 

zlepšení a podměty 

zaměstnanců 

 Zvýšení motivace 

zaměstnanců 

 Zvýšení týmové 

výkonnosti 

 Zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců 

 Udržení a 

zvyšování 

spokojenosti 

zaměstnanců 

 Zvyšovaní 

motivace 

zaměstnanců 

 Zvýšení 

produktivity práce 

 Zvýšení dovedností 

zaměstnanců v AJ 

Zdroj – vlastní zpracování  

Jako hlavní potenciál pro své zlepšení vidí podniky zdokonalení znalostí a dovedností svých 

zaměstnanců, a to převážně v oblasti cizích jazyků, převážně anglického jazyka. Důležitým 
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cílem je i motivovanost zaměstnanců, angažovanost a jejich spokojenost. Všechny podniky si 

pro získávání hodnot v oblasti spokojenosti zaměstnanců zvolily jako měřítko index 

spokojenost zaměstnanců, který se zjišťuje formou dotazníků. Jenom podnik AB, si zvolil 

hodnocení pomocí osobních hodnotících pohovorů, který není tak efektivní jako anonymní 

dotazník. Tuto metodu, ale již využívají, vždy 2x ročně, takže se zdá být v tak malém 

kolektivu zaměstnanců dostačující. 

4.3 Vlastní návrhy a doporučení  

Při samotném sestavení metody BSC a přípravné fázi u podniku XY nelze nic vytknout. 

Jako jediný z podniků měl také vytvořen časový plán pro implementaci metody do systému 

podniku. U všech ostatních podniků žádný časový harmonogram vymezen nebyl. Je to dáno i 

tím, že podnik XY si pro zavádění BSC přizval experty z oboru, kteří si za své služby účtují 

adekvátní ceny.  

Největším problémem při implementaci BSC je nedostatečná příprava před samotnou 

implementací, kde spadají analýzy (finanční, strategické, makroekonomické, okolí, atd.). 

Z těchto nedostatků vznikají špatně definované cíle se špatnými měřítky.  

Na příkladu podniku AB (informační technologie) a podniku výrobním (OROSTROJ, 

ArcelorMittal, XY) lze pozorovat, že podnik AB má jako cíl v zákaznické perspektivě 

zvyšování produktivity zaměstnanců, jelikož na zaměstnancích v IT všechno stojí. Jejich 

know-how a přínos pro podnik. Pro průmyslové podniky kladou větší důraz na řízení nákladů 

a celkové efektivní řízení výrobních toků, z toho vyplývají jejich strategické cíle. Všechny 

podniky se potýkají s polhůtní splatností pohledávek. Může to být zapříčiněno tím, že podniky 

se snaží vyjít vstříc klíčovým zákazníkům a termíny pro splátky prodlužují, ze strachu, aby o 

své zákazníky nepřišly. 

Všechny podniky chtějí být ve svém oboru podnikání výkonné a konkurenceschopné. 

K tomu dopomáhá metoda Balanced Scorecard. Sledované podniky by se měli zaměřit na: 

 lepší propracovanost a kvalitu analýz,  

 lépe definované a reálné cíle,  

 dodržování časového harmonogramu, 

 větší motivovanost zaměstnanců. 
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Samotná aplikace metody BSC automaticky neznamená, že se podniku zvýší výkonnost. 

Avšak podniky, které disponují kvalitními informacemi a lépe motivují své zaměstnance, 

budou pravděpodobně mnohem úspěšnější, než podniky, které samotnou přípravnou fází 

zavádění podcení. Důležitým faktorem pro úspěšnost metody BSC je také, aby metoda byla 

přijata všemi zaměstnanci napříč celým podnikem. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit možná rizika a přínosy související s aplikací 

metody Balanced Scorecard v průmyslovém podniku. Pro samotné zhodnocení byly vybrány 

čtyři konkrétní podniky, kde byl proveden návrh implementace metody BSC do systému 

podniku. 

Teoretická část práce se zaměřuje na představení samotného pojmu výkonnost podniku. 

Pojem výkonnost je definován a jsou představeny přístupy, kterými se měří výkonnost 

podniku. Hlavní přístupy výkonnosti se členi na tradiční, moderní a komplexní, do kterého 

spadá Balanced Scorecard. Dále je definován pojem strategie podniku, postupy při zavádění a 

samotné propojení strategie s plánem podniku.  

Následující kapitola se zabývá metodou Balanced Scorecard. Byl nastíněn samotný 

vznik metody. Dále bylo popsáno, jak se metoda člení do perspektiv: finanční, zákaznická, 

interních procesů, učení se a růstu. Byly specifikovány měřítka, které se přiřazují 

k strategickým cílům perspektiv. Také byl popsán vznik strategických map, které vznikají 

propojením jednotlivých strategických cílů napříč všemi perspektivami, které vedou 

k hlavnímu finančnímu cíli podniku. Tomuto cíli se podrobují všechny ostatní cíle za účelem 

jeho nejefektivnějšího dosažení. 

Závěrečná kapitola bakalářské práce se zabývá hodnocením metody Balanced Scorecard 

při její implementaci do podniku. Byly vybrány tři průmyslové podniky a jeden podnik, který 

se zabývá informační technologií, jelikož žádný průmyslový podnik se neobejde bez IT 

technologií. Samotné zhodnocení bylo provedeno na porovnání strategických cílů daných 

podniků. Tady se ukázalo, že se v podstatě všechny strategické cíle napříč perspektivami 

neliší. Všechny si stanovily jako stěžejní cíl růst hodnoty podniku nebo růst zisku. Lišili se 

pouze měřítky, kterými bude dosahovaný cíl sledován (EVA, ROE, EBITDA nebo pouze 

hodnota zisku). Dalším důležitým cílem byl spokojený zákazník, spolu s kvalitnější péčí o něj 

a také navýšení počtu nových zákazníků. Také motivovaný a schopný zaměstnanec, inovace a 

vývoj nových produktů a v neposlední řadě zefektivnění výrobních toků. 

Je třeba si uvědomit, že na kvalitní analýze stojí úspěšnost celé metody a spolu 

s dodržováním časového harmonogramu a zapojení všech zaměstnanců může vést až 

k dosažení strategických cílů společnosti. 

 

 



                                     34 

 

Seznam použité literatury 

[1]     HORVÁTH & PARTNERS. Balanced Scorecard v praxi. Praha: Profess Consulting, 

2002.  

[2]     FIBÍROVÁ, Jana a Libuše ŠOLJAKOVÁ. Hodnotové nástroje řízení a měření 

výkonnosti podniku. Praha: ASPI, 2005 

[3]     KAPLAN, Robert a David NORTON. Alignment: using the balanced scorecard to 

create corporate synergies. Boston: Harvard Business Press, 2006. 

[4]     KAPLAN, Robert a David NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření 

výkonnosti podniku. Praha: Management Press, 2007. 

[5]     KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Strategy maps: converting intangible assets 

into tangible outcomes. Boston: Harvard Business School Press, c2004 

[6]     KAPLAN, Robert a David NORTON. The strategy-focused organization: how 

balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Boston: Harvard 

Business School Press, 2001 

[7]     LANG, Helmut. Management: trendy a teorie. Praha: C. H. Beck, 2007. 

[8]  MARINIČ, Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. 

Praha: Oeconomica, 2009. 

[9]    MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2008. 

[10] NIVEN, Paul R. Balanced scorecard step-by-step: maximizing performance 

and maintaining results. Hoboken, N.J.: Wiley, 2006. 

[11] PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z 

pohledu finančního manažera. Praha: Linde, 2012. 

[12]  SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011. 

[13] ŠULÁK a Emil VACÍK. Měření výkonnosti firem. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, 2005. 

[14]  VYSUŠIL, Jiří. Metoda Balanced Scorecard v souvislostech: implementace 

a úspěšná realizace v řízení podniku. Praha: Profess Consulting, 2004. 

 

 

 



                                     35 

 

 Akademické práce: 

[15]  DITTRICHOVÁ, Hana. Návrh implementace metody BSC ve výrobním 

        podniku. Ostrava, 2012. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická   

univerzita Ostrava. 

[16] HRSTKOVÁ, Ivana. Aplikace metody Balanced Scorecard v podniku 

působícím v oblasti informačních technologií. Ostrava, 2012. Diplomová 

práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

[17] LYSÁČEK, Petr. Projekt implementace koncepce Balanced Scorecard jako 

nástroj pro zefektivnění strategického řízení společnosti XY a.s. Zlín, 2010. 

Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 

[18] SOVOVÁ, Pavla. Implementace metody BSC ve strojírenském podniku. 

Ostrava, 2010. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


